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RESUMO 

 

Esse trabalho trata da relação entre o projeto de formação acadêmico-
profissional da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS) e o processo de formação objetivado pelas Unidades de Formação 
Acadêmica do Nordeste, a partir dos conteúdos formativos ministrados em sala de 
aula e explicitados através dos programas e das bibliografias das disciplinas.  Nele 
se procura captar como as questões conjunturais e a presença dos sujeitos 
docentes mediam essa relação e conformam uma dada direção ao processo 
formativo contemporâneo dos assistentes sociais. A formação em Serviço Social é 
tratada, neste estudo, como uma particularidade inserida numa realidade que, 
tomada como totalidade social, é rica em determinações e contradições próprias de 
um dado processo histórico, que se desenvolve por meio da presença ativa dos 
sujeitos sociais. A metodologia utilizada consistiu na realização de pesquisa 
bibliográfica e documental. Esta última envolveu a análise dos Projetos Pedagógicos 
vigentes nos cursos e os programas atualizados das disciplinas, cujo conteúdo é 
considerado obrigatório na formação acadêmica, corresponde às matérias 
constantes nas Diretrizes Curriculares de 1996, e enfatizam conhecimentos de 
conteúdo mais generalista, voltado à formação teórico-filosófica dos discentes e 
relacionado às competências teórico-metodológicas e ético-políticas da profissão. A 
análise da direção da formação dos assistentes sociais no Nordeste demonstra que 
a existência de uma lacuna relacionada à apropriação qualificada dos fundamentos 
ontológicos do ser social e do trabalho abstrato, no processo formativo efetivado, 
reatualiza a presença das forças conservadoras no interior do Serviço Social, na 
busca pela reafirmação do seu projeto profissional, mediado, agora, pela 
programática do pensamento pós-moderno. Como tal, essa reatualização interfere 
na conformação do perfil dos formandos e, consequentemente, no tipo de 
profissional que chegará ao mercado de trabalho, confrontando-se com a direção 
estratégica do projeto de formação da profissão e reforçando o projeto societário 
hegemônico burguês. Evidencia-se uma tensão entre exercício e formação 
profissional, entre os conhecimentos que focam as microdeterminações sociais e 
aqueles que focam os fundamentos ontológicos da realidade. A investida 
neoconservadora ameaça o avanço das Diretrizes ético-políticas da formação e 
repõe a presença das condições objetivas e subjetivas. Nestas últimas, há a 
mediação dos sujeitos, na definição dos rumos da profissão.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social. Formação Profissional. Diretrizes Curriculares. 
Direção Social. 

 



ABSTRACT 

This work deals with the relationship between the academic and professional 
training project of ABEPSS and the training process objectified by the Northeast 
Academic Units, from the training content taught in the classroom and made explicit 
through the bibliographies and programs of the disciplines. Seeks to capture how the 
conjunctural issues and the presence of the teachers mediate and conform a given 
direction to the contemporary training process of social workers. The training in 
Social Work is treated in this study as a particularity inserted into a reality that, taken 
as a social totality, is rich in contradictions and determinations of a given historical 
process that develops through the active presence of social subjects. The used 
methodology consisted of a literature and documentary research. The latter involved 
the analysis of Pedagogical Projects effective in the courses and the updated 
programs of disciplines, whose content is considered mandatory in academic 
training, correspond to the subjects continuously listed in the Curriculum Guide of 
1996, and emphasize knowledge of more general content, oriented to the theoretical-
philosophical training of the students and related to the theoretical-methodological 
and ethical-political skills of the profession. The analysis of the Northeast social 
workers’ training direction shows that the existence of a gap related to the qualified 
appropriation of social being’s ontological foundations and abstract work, at the 
effective training process, re-update the presence of conservative forces within the 
Social Work, in the search for reaffirmation of its professional project, now mediated 
by the postmodern programmatic thought. As such, this re-update interfere in 
shaping the graduate’s profile, hence, the type of professional that will hit the job 
market, confronting the strategic direction of the profession’s training project and, 
reinforcing the hegemonic bourgeois societal project. It is evident a tension between 
exercise and professional training; between knowledge that focus the social 
microdeterminations and those that focus on the ontological foundations of reality. 
The neoconservative attempt threatens the advancement of the training ethical-
political guidelines, and restores the presence of objective and subjective conditions, 
in the latter ones the subject’s mediation, in defining the direction of the profession. 

 

 

KEYWORDS: Social Work. Professional Training. Curriculum Guidelines. Social 
Direction. 

 

 

 

 



RESUMEN 

Este trabajo aborda la relación entre el proyecto de la formación académica y 
profesional de la ABEPSS y lo proceso de formación objetivado por las Unidades 
Académicas del Noreste, desde los contenidos de formación enseñados en clase y 
explicados por medio de los programas y bibliografías de las disciplinas. Trata de 
captar cómo los temas coyunturales y la presencia de profesores median esta 
relación y ajustan una dada dirección al proceso formativo contemporáneo de 
asistentes sociales. La formación en Trabajo Social es tratada en este estudio como 
una particularidad inserta en una realidad que, tomada como totalidad social, es rico 
en las contradicciones y determinaciones propias de un determinado proceso 
histórico que se desarrolla por medio de la presencia activa de los sujetos sociales. 
La metodología consistió en la investigación de la literatura y la documental. Este 
último implicó el análisis de proyectos pedagógicos existentes en los cursos y los 
programas actualizados de las disciplinas, cuyo contenido se considera obligatorio 
en el ámbito académico, corresponden con las materias constantes en la Guía 
Curricular de 1996, y hacer hincapié en los conocimientos de contenido más general, 
orientada a la formación teórico-filosófica de los estudiantes y relacionado a las 
habilidades teórico-metodológico y ético-políticas de la profesión. El análisis de la 
dirección de la formación de los asistentes sociales en el Nordeste muestra que la 
existencia de una brecha en relación con la apropiación cualificada de los 
fundamentos ontológicos del ser social y del trabajo abstracto, en el proceso de 
formación efectivo, reactualiza la presencia de las fuerzas conservadoras dentro del 
Servicio Social, en la búsqueda de reafirmación de su proyecto profesional, ahora 
mediada por el pensamiento posmoderno programático. Como tal, esta 
reactualización interfiere en la configuración del perfil de los alumnos del último año, 
por lo tanto, en el tipo de profesional que llegará al mercado laboral, frente a la 
dirección estratégica del proyecto de formación de la profesión y, reforzando el 
proyecto hegemónico burgués de la sociedad. Es evidente una tensión entre el 
ejercicio y la formación profesional, entre conocimientos centrados en las 
microdeterminaciones sociales y los que se centran en los fundamentos ontológicos 
de la realidad. La embestida neoconservadora amenaza el avance de las directrices 
ético-políticas de la formación y restaura la presencia de las condiciones objetivas y 
subjetivas, en estas últimas la mediación de los tipos, en la definición de la dirección 
de la profesión. 

 

PALABRAS CLAVE: Servicio Social. Formación Profesional. Directrices 

Curriculares. Dirección Social. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho trata da direção social da formação profissional em Serviço 

Social, particularmente da formação acadêmica em nível de graduação, através da 

materialização dos seus conteúdos formativos. A formação graduada é parte de um 

projeto de formação profissional que, por sua vez, integra o projeto ético-político da 

profissão. A partir dos anos 1990, a formação nesta área passa por mais um 

processo de discussão e análise em torno da implantação e desenvolvimento do 

currículo de 1982, até então em vigor. Das limitações e possibilidades identificadas 

pelo referido processo, a profissão chega, em 1996, à definição de um novo 

currículo mínimo, cuja formatação final recebe a denominação de Diretrizes Gerais 

para o Curso de Serviço Social. 

As Diretrizes Curriculares assumem, enquanto projeto de formação, uma 

direção social ancorada na adoção de uma teoria social crítica capaz de apreender a 

realidade enquanto uma totalidade social.  Tem-se assim, o fortalecimento da 

direção posta pelo projeto ético-político profissional do Serviço Social, que nega, em 

seus princípios, o projeto societário hoje hegemônico, colocando-se a favor da 

construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, 

etnia e gênero (CFESS, 1993). 

A direção social que perpassa a materialização dos conteúdos da formação é 

processualidade, resultado da apropriação e reelaboração, por parte das Unidades 

Acadêmicas, do projeto de formação idealizado. 

A escolha por esse campo de investigação encontra, na experiência 

profissional na área de ensino em Serviço Social, seus elementos estimuladores: as 

observações relacionadas à necessidade de determinados conteúdos formativos 

para um dado perfil profissional e os conteúdos efetivamente ministrados em sala de 

aula; e, ainda, o estudo da formação em Serviço Social, em sua relação entre 

projeção e materialização. 

Tal relação encontra, nos anos 1990, um cenário sócio-político estimulador da 

busca por uma revisão curricular capaz de atentar para as contemporâneas 

requisições feitas ao exercício profissional, em razão do aprofundamento das 

relações capitalistas, em nível mundial. Aprofundamento que implicou, por um lado, 

na agudização da questão social e, por outro, num processo de desproteção social 
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através da redução do Estado e do repasse de suas responsabilidades para a 

sociedade civil, alterando o formato e o alcance das políticas sociais com as quais 

trabalham os assistentes sociais. Eis um contexto que demanda um repensar da 

profissão, tanto do ponto de vista do seu exercício, quanto da sua formação 

profissional.   

O projeto resultante deste repensar apresenta, como elementos centrais da 

formação, as categorias trabalho e questão social, enquanto expressões concretas 

do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo. O tratamento histórico-crítico de 

tais categorias abre possibilidades de discussão em torno das transformações 

societárias em curso, da reestruturação produtiva, do fenômeno da mundialização 

do capital, das mudanças no mundo do trabalho, com destaque para a sua 

precarização, dentre outros aspectos que marcam a sociedade brasileira 

contemporânea. Possibilita, ainda, a reflexão sobre a relação entre trabalho e 

Serviço Social.  

A materialização do projeto de formação decorre de condições básicas que 

fortaleçam princípios e diretrizes curriculares, reforçando, assim, o projeto ético-

político-profissional e o projeto societário ao qual está vinculado (CARDOSO, 1998).  

Com o propósito de identificar questões, tendências, polêmicas e desafios 

presentes no processo de implementação das Diretrizes Curriculares de 1996, a 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) realiza, 

durante o ano de 2006, uma pesquisa avaliativa acerca desse processo, envolvendo 

Unidades de Formação públicas e privadas do país. Os resultados desse trabalho 

encontram-se condensados no relatório final, publicado em cd-rom e em periódico 

de circulação nacional1. Do movimento de construção e implementação das atuais 

Diretrizes, emergiram algumas questões que vêm sendo colocadas como 

indicadoras desse movimento. 

Inicialmente, é importante destacar que dele resulta a elaboração de três 

documentos versando sobre o mesmo tema2, mas com conteúdos reduzidos ao se 

tomar como referência o texto original das Diretrizes, aprovado em 1996, em 

1 O CD-ROM foi lançado durante a realização do XI ENPESS, em São Luís-MA – dez/2008, e o periódico 
corresponde à publicação da Revista da ABEPSS – Temporalis, ano VII, n. 14, jul/dez de 2007. Nossa 
referência, neste estudo, para tratar da pesquisa em pauta, será através da chamada ABEPSS (2008). 
2 Estamos nos referindo ao documento adotado pela ABEPSS, para a orientação dos cursos de graduação em 
Serviço Social, publicado pela ABESS; CEDEPSS (1997); ao elaborado pela Comissão de Especialistas de 
Ensino em Serviço Social do MEC, datado de 1999; e ao texto final que foi aprovado pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE-MEC), em 2001, cuja Resolução data de março de 2002. 
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Assembleia da ABESS/CEDEPSS. Inicialmente, essa redução é verificada no 

documento de responsabilidade da Comissão de Especialistas de Ensino em 

Serviço Social, especificamente no tocante aos conteúdos dos tópicos de estudo – 

matérias básicas necessárias à formação graduada em Serviço Social. A redução 

identificada (ABEPSS, 2008) diz respeito à abordagem dos fundamentos ontológicos 

do ser social e do trabalho abstrato, e, consequentemente, da questão social e do 

Serviço Social, ou seja, de uma abordagem histórico-crítica, os conteúdos passam a 

ser enfatizados numa perspectiva sócio-política. 

Os reducionismos são identificados ainda em relação ao perfil dos formandos. 

No texto aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2001, o perfil traçado 

revela um tipo de profissional voltado ao ajustamento dos usuários de seus serviços, 

às relações sociais vigentes e ao mercado de trabalho (BRASIL, 2002). São 

retirados do perfil do bacharel em Serviço Social a “formação intelectual e cultural 

generalista crítica” e o compromisso “com os valores e princípios norteadores do 

Código de Ética dos Assistentes Sociais” (BRASIL, 1999). 

No que tange às competências e habilidades, e aos princípios da formação, o 

texto do MEC se desvirtua consideravelmente dos dois outros (ABEPSS e Comissão 

de Especialistas). Nas competências e habilidades, há uma completa ausência de 

referência a uma formação capaz de promover a apreensão crítica do movimento 

histórico do capitalismo e da sociedade burguesa, numa perspectiva de totalidade. A 

tônica prevalente se restringe a uma formação imediatista que instrumentalize os 

assistentes sociais para a identificação das demandas sociais e formulação de 

respostas profissionais à questão social. Nos princípios da formação, há a 

reafirmação dessa perspectiva: inexiste qualquer ressalva à adoção de uma teoria 

social crítica possibilitadora da apreensão das dimensões de universalidade, 

particularidade e singularidade que compõem o real. Inexiste, ainda, a defesa da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1999). 

É visível a desconfiguração das Diretrizes Curriculares a partir do texto 

aprovado pelo MEC. As alterações feitas nesse documento podem provocar um 

distanciamento dos novos cursos do conteúdo e da direção sociais proposta no 

projeto de formação (ABREU; LOPES, 2007). 

Da relação entre o texto original das Diretrizes de 1996, considerado pelo 

coletivo profissional como a referência ético-política da formação, e a sua 

materialização num processo de formação no qual a realidade, a posição dos 
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sujeitos, as ementas, com seus programas e bibliografias, são indicadores da 

direção efetivada, reafirma-se a tendência (ABEPSS, 2008) de fragilidade na 

apropriação dos fundamentos ontológicos do ser social e do trabalho explorado, 

necessários para iluminar e desvendar as contradições e os antagonismos da 

sociedade capitalista, determinantes do surgimento da questão social, sobre cujas 

expressões o Serviço Social é chamado a intervir. A expressão dessa tendência 

indica a existência de um hiato entre a formação e o exercício profissionais, na 

medida em que é o desvelamento da contradição capital-trabalho que permite a 

compreensão acerca do desenvolvimento da questão social e de suas 

manifestações contemporâneas. Consequentemente, permitirá a construção de 

respostas profissionais qualificadas para o trato dessas manifestações. A 

insuficiente profundidade na apreensão das determinações da questão social pode 

conduzir a uma intervenção profissional reiterativa e pragmática, limitada ao espaço 

da “pequena política”. 

A tendência revelada pela pesquisa ABEPSS (2008) demonstra que a 

perspectiva histórico-crítica, norteadora do texto das Diretrizes Curriculares de 1996, 

não é, por si só, suficiente para objetivar uma formação acadêmica que, pautada na 

unidade história-teoria-método, dê conta da totalidade do real, em suas expressões 

de singularidade, universalidade e particularidade. Para a sua objetivação, 

concorrem mediações de ordem teórica, política, econômica e cultural. Nesse 

sentido, mantêm-se as determinações da dinâmica conjuntural associadas à 

presença dos sujeitos no processo de formação acadêmica. 

A apropriação da nova lógica curricular guarda uma relação com o tipo de 

aproximação que o Serviço Social construiu/constrói com a teoria social de Marx, 

historicamente marcada por equívocos e/ou seleção de elementos desta teoria, na 

qual a ideia de totalidade, base do pensamento marxiano, fica comprometida. Da 

aproximação problemática tem-se a não apropriação da perspectiva ontológico-

social que permeia a lógica curricular das atuais Diretrizes, comprometendo a 

consistência da sua materialização nos conteúdos da formação (ARANHA, 2007). 

Dentre as inconsistências dessa materialização tem-se: a fragmentação de 

conteúdos curriculares dispersos em várias disciplinas do mesmo eixo; componentes 

curriculares, como oficinas e seminários temáticos, permanecem com as mesmas 

características de disciplinas; as dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa, constitutivas do exercício profissional, não têm apresentado a 
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necessária articulação destacada nas Diretrizes Curriculares, conduzindo, em 

grande parte dos projetos pedagógicos, à supremacia de uma delas, geralmente, da 

teórico-metodológica (ARANHA, 2007). 

Essa supremacia não reflete necessariamente um amadurecimento teórico 

profissional, visto que se repõem, nos projetos atuais, equívocos do passado, a 

exemplo do politicismo na apreensão do marxismo. Mais ainda: mesmo que a 

supremacia seja sobre a dimensão técnico-operativa, a sua compreensão é, muitas 

vezes, reduzida ao ensino de técnicas, sem uma discussão acerca da postura 

investigativa e das finalidades profissionais, o que implica na articulação 

supracitada. No tocante à dimensão ético-política, ressalta-se a sua redução à 

disciplina de ética, com foco mais voltado à normatização da profissão do que à 

fundamentação ontológica da ética (ARANHA, 2007). 

Por fim, destaca-se um “possível comprometimento da teoria social de Marx 

como matriz hegemônica [do] projeto de formação profissional” (ARANHA, 2007, 

p.18). A aproximação a perspectivas como a “teoria sistêmica, a abordagem 

holística, além do clássico ecletismo, constantes de vários projetos, pode desvirtuar 

o pluralismo e dar espaço para o reforço do conservadorismo”, ameaçando a direção 

social da profissão (ARANHA, 2007, p. 18-19). 

O debate e o desenvolvimento da formação profissional em Serviço Social se 

inserem em um contexto mais amplo da sociedade, o qual envolve o movimento de 

produção e reprodução das relações sociais, ou seja, a totalidade da vida social. 

Totalidade essa que implica a consideração de fenômenos mais gerais que exercem 

influência determinante sobre o ser e o vir a ser das manifestações do cotidiano, 

bem como a consideração de determinações de ordem subjetiva relacionadas à 

presença dos sujeitos historicamente constituídos, os quais, ao construírem a 

história, imprimem uma direção à dinâmica societária. 

A década de 1990 foi um período historicamente marcado por mudanças que 

repercutiram mundialmente e atingiram política e ideologicamente as sociedades 

ocidental e oriental. Referimo-nos à queda do muro de Berlim (1989) e ao 

desmantelamento do chamado “socialismo real” (final dos anos 1990) que, 

guardadas as devidas ressalvas quanto à articulação ontológica com o projeto 

revolucionário das classes trabalhadoras, causaram impactos profundos sobre o 

desenvolvimento do movimento das esquerdas e dos trabalhadores, tanto no Brasil 

como no mundo. 
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Essas mudanças compõem um contexto mais amplo no qual se insere uma 

crise estrutural do capital, desencadeada a partir dos anos 1970. Com ela, tem-se a 

emergência de novos mecanismos de acumulação representados por fenômenos 

como a globalização e a regionalização dos mercados, com a flexibilização da 

economia. O rearranjo nas estruturas capitalistas impõe um processo de ajuste 

estrutural enquanto facilitador do aperfeiçoamento da ordem social. Nesse processo, 

incluem-se a liberalização econômica e política, implicando a reestruturação das 

funções do Estado e de sua relação com a sociedade. Associado a esse projeto 

político de redefinição do papel do Estado, verifica-se uma reestruturação do modelo 

de organização da produção nos moldes da indústria japonesa – toyotismo -, um 

modelo de produção flexível, que permite o máximo de produtividade e de 

lucratividade com o mínimo de emprego da força viva de trabalho (SILVA, 1995). 

No Brasil, a incorporação dessa nova lógica de acumulação é refletida na 

adoção da política de ajuste estrutural, expressa pelo “Consenso de Washington” e 

recomendada pelos organismos internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial. Tal política se orienta pela ideologia neoliberal, 

com destaque à primazia do mercado e à existência de um Estado mínimo, com 

baixa capacidade de intervenção sobre a regulação das relações capital/trabalho. 

Objetiva a estabilização econômica através do combate à inflação; a realização das 

reformas estruturais, incluindo privatizações, desregulamentação de mercados, 

liberalização financeira e comercial e o incremento no desenvolvimento, mediante 

investimentos estrangeiros (SILVA, 1995).  

A partir da instauração do governo Collor de Melo (1989-1992), tem-se o 

favorecimento à entrada e permanência do neoliberalismo, reiniciando-se um 

período de retrocesso político que agride frontalmente a organização política dos 

trabalhadores e dos movimentos sociais, cujo protagonismo foi determinante na 

conquista de direitos sociais e trabalhistas inscritos na Constituição Federal de 1988.  

Esse panorama não sofre alterações significativas nos governos que 

sucederam Collor e que, em maior ou menor proporção, contribuíram para o 

aprofundamento do projeto neoliberal e para a desestruturação das organizações 

dos trabalhadores, alvo privilegiado do processo de reestruturação produtiva. 

O surgimento desse processo no país se dá a partir dos anos 1980 (tendo o 

toyotismo como expressão predominante) e se intensifica na década posterior.  A 

introdução da robótica na produção repercute no aumento do nível de produtividade, 
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sem a necessária equivalência no aumento do emprego da força de trabalho: 

produz-se muito mais, com menos operários, aumentando, assim, o número de 

demissões. A lógica destrutiva do capital de que fala Antunes (2002) apresenta 

consequências gravíssimas. Nesse contexto, tem destaque a destruição e/ou 

precarização da força de trabalho e a degradação crescente do meio ambiente, que 

envolve a relação homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica voltada, 

prioritariamente, para a produção de mercadorias e valorização do capital.   

A desagregação dos trabalhadores repercute no Serviço Social que, em seu 

projeto de ruptura com o conservadorismo, foi fortalecido pelo protagonismo do 

movimento sindical e popular. O refluxo desses movimentos incide sobre o 

desenvolvimento da profissão, rebatendo sobre as demandas dirigidas aos 

profissionais e sobre as estratégias que esses adotam, “impondo a necessidade de 

atualização teórico-metodológica para compreensão e intervenção na realidade, o 

que requer ações descentralizadas e em parceria” (SILVA, 1995, p. 64). 

Essas incidências não ficam restritas à retração dos movimentos sociais, mas 

envolvem, ainda, as políticas sociais, com as quais trabalham os assistentes sociais. 

Sob a hegemonia do pensamento neoliberal, a reforma conservadora do Estado 

altera o papel dessas políticas, que perdem seu lugar central na agenda 

governamental, enquanto possibilidade de resgate dos direitos sociais, e passam a 

ser pensadas e desenvolvidas a partir do padrão assistencialista e clientelista, 

mesmo diante da generalização da miséria, da recessão e do arrocho salarial 

(SILVA, 1995). 

O que se tem é a minimização de programas e recursos para a área social, e 

a consequente precarização do mercado de trabalho para os assistentes sociais, 

assim como a desvalorização desses profissionais. As implicações desse processo 

de deterioração das condições de trabalho ultrapassam os limites objetivos e 

atingem, também, a subjetividade dos indivíduos, provocando adoecimento físico e 

mental, decorrente de “situações agudas de competitividade, burocratismo e 

violação de direitos” (SANTOS, 2010, p.703).    

Acentua-se a demanda por uma prática profissional mais burocratizada, 

capaz de lidar com o aprofundamento dos critérios de seletividade das “novas” 

políticas sociais. Os usuários, por sua vez, pressionam pelo atendimento das suas 

necessidades, agravadas pelo aumento do desemprego, pelo achatamento salarial e 

pela desproteção social, provocada pela falta de investimento do Estado (SILVA, 
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1995). Segundo Santos (2010) as tendências mais gerais do mercado de trabalho – 

flexibilização, desregulamentação, desterritorialização, afetam as condições de 

trabalho dos assistentes sociais de maneira mais agravante, na medida em que 

esses profissionais lidam com indivíduos submetidos a situações de negação e/ou 

violação de direitos, violência e desigualdade social extremas. 

O redesenho das políticas sociais na direção da reforma conservadora do 

Estado afeta a área da educação, com destaque para o ensino superior, nível de 

formação dos assistentes sociais, logo uma mediação importante ao seu 

desenvolvimento, tendo a Universidade como espaço para a efetivação do projeto 

de formação do Serviço Social, onde são conformadas possibilidades e limites ao 

seu desenvolvimento. No contexto atual, a educação superior caminha para a 

consolidação da lógica empresarial e mercadológica na qual a academia, enquanto 

parte do processo de produção e reprodução social, é requisitada para fortalecer a 

ideologia dominante mediante uma dada produção científica e tecnológica que 

molde a força de trabalho à lógica burguesa, distanciando-se, dessa forma, das 

possibilidades de compromisso com o interesse público, referenciado nas 

necessidades da grande maioria da população excluída do acesso à riqueza 

socialmente produzida. A ênfase, no momento, é na privatização do ensino, na 

desobrigação do Estado para com o funcionamento das instituições públicas de 

ensino superior e no redirecionamento da produção científica para atender às 

demandas emergentes do mercado.   

A mercantilização da educação é o eixo estruturante de toda a reforma nesse 

setor, e o espaço acadêmico, lócus privilegiado para a compra e venda de 

“produtos”. Assim, a mercadorização do ensino superior se choca com um dos 

princípios norteadores do projeto de formação profissional de defesa da educação 

enquanto direito social. 

A formação generalista e crítica contemplada no perfil do profissional3 que se 

quer formar é contrastada com a regulamentação4 dos cursos sequenciais de 

3 Perfil elaborado conjuntamente por representantes da ABEPSS, CFESS e membros da Comissão de 
Especialistas de Ensino em Serviço Social do MEC, em fevereiro de 1999. Seu conteúdo foi extraído das 
orientações contidas nas Diretrizes Curriculares de 1996, na Lei que Regulamenta a Profissão de 1993 e no 
Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993 (FERREIRA, 2004). 
4 Resolução CES de 27/01/1999, publicada no Diário Oficial da União – DOU – Brasília, 03/02/1999; seção 1, p. 
13. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br>.  Acesso em 09 abr. 2012.  

Morais (2009) apresenta dados contabilizados até o ano de 2007, referentes à oferta de cursos sequenciais no 
Brasil: na modalidade presencial, até aquele ano, eram 609 cursos; desses, 338 de natureza privada, 180 de 
natureza pública e 91 de natureza privada, sem fins lucrativos. Quanto aos sequenciais de complementação de 
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formação específica, que esfacelam a realidade em focos de interesse do mercado 

de trabalho, justificando esse tipo de formação para o atendimento de demandas 

emergentes. É plenamente rechaçada qualquer perspectiva de apreensão da 

realidade enquanto uma totalidade social, bem como um conteúdo formativo denso e 

crítico. O que se pretende é reduzir o tempo da formação, bem como a profundidade 

do conhecimento, que deve ter caráter meramente instrumental, aplicável aos novos 

requisitos do mercado. Dessa forma, o exercício da crítica, indispensável à análise 

da realidade e à formulação de propostas de trabalho, fica comprometido.  

Nesta perspectiva, o desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias ao profissional não mais se guiam por princípios e diretrizes definidos 

segundo orientação ética e política, mas por critérios econômicos, sinalizados pelo 

desenvolvimento do mercado. Ou seja, a profissionalização assume uma 

sustentabilidade determinada pelo valor-de-troca da mercadoria educação, portanto, 

algo descartável cuja utilidade é diretamente associada ao desenvolvimento do 

capital, e não ao desenvolvimento humano. 

O discurso governamental de expansão do ensino superior, mediante o 

aumento do número de vagas nas universidades, esconde as reais implicações 

dessa expansão. Pensada só a partir do viés quantitativista, ela desconsidera a 

necessidade de investimento público nas universidades públicas, o qual garanta 

condições materiais e humanas para a qualificação do ensino, da pesquisa e da 

extensão. O expansionismo, particularmente de caráter privado e/ou baseado no 

ensino a distância (EAD), fragiliza a formação profissional na medida em que essa 

pode se desenvolver sem a observância dos conteúdos formativos presentes nas 

diretrizes curriculares postas. Mais ainda, o EAD inviabiliza a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão no processo formativo, um dos princípios da formação 

profissional em Serviço Social.  

estudos, têm-se, no total, 142 cursos; desses, 57 privados, 16 públicos e 69 privados sem fins lucrativos. Em 
ambas as modalidades prevalece a presença majoritária da iniciativa privada. Em relação ao Serviço Social, 
numa rápida pesquisa por sites que oferecem cursos em variadas modalidades e níveis, foi possível localizar, 
pelo menos, duas ofertas: um, em nível de complementação – modalidade virtual, com 50 horas de duração 
(disponível em: <www.cursos24horas.com.br>. Acesso em 12 abr 2012), e outro intitulado “Curso de Assistência 
Social em Hemodiálise”, com carga horária variando entre 40 e 280 horas, em nível de capacitação profissional, 
modalidade virtual. Destaque para os conteúdos a serem abordados: “A Ética no Serviço Social – Princípios e 
Valores; Serviço Social Hospitalar; Serviço Social da Fundação Pró-rim; Qualidade de Vida de Pessoas 
Dependentes de Hemodiálise; A Importância Da Equipe Multidisciplinar; Programa Educativo Pré-diálise; 
Hemodiálise: Estilo de Vida e a Adaptação do Paciente; O Desafio da Humanização; Usuários com Doença 
Renal Crônica; Humanização da Assistência Hospitalar no Brasil”. Disponível em: <www.ensinonacional.com.br>. 
Acesso em: 12 abr. 2012. 
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Ao considerar o projeto de reforma do ensino superior, Ferreira (2004) afirma 

que uma de suas maiores implicações, para o processo de implementação das 

Diretrizes, é o próprio “esvaziamento” destas, no que tange ao conteúdo que poderá 

ser refuncionalizado em favor da “ditadura do mercado”, direcionando a formação 

acadêmica para o atendimento das necessidades e dos interesses do capital, 

abandonando, dessa forma, o compromisso com uma formação crítica. 

A reforma em curso traz a possibilidade de autonomia quase completa para 

as Unidades de Formação, que poderão criar cursos de conteúdo específico sem 

relação com o projeto de profissão, além de serem eles responsabilizados por 

buscar recursos próprios para sua manutenção (FERREIRA, 2004). 

Esse intenso processo de expansão e mercantilização do ensino superior 

encontra, na área de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, um espaço 

promissor: os cursos dessa grande área funcionam com baixo investimento e 

possibilitam um rápido retorno lucrativo. Nesse sentido, a formação acadêmica em 

Serviço Social já está sendo afetada por esse processo, e os efeitos desse tipo de 

expansão podem resultar em estruturas curriculares forjadas à margem do projeto 

de formação expresso nas Diretrizes Curriculares de 1996, visto que o objetivo 

perseguido é a obtenção do lucro. Dados apresentados por Pereira (2008), sobre o 

crescimento dos cursos de Serviço Social, demonstram o avanço do setor privado. 

Entre 1930 e 1994, o percentual de cursos privados no país era de 63,5%; a partir 

de 1995, esse número cresceu consideravelmente: de 1995 a 2002, chegaram a 

90% do total de cursos de Serviço Social criados. Após 2003, a tendência de 

crescimento se mantém: de 2003 a 2006, há 92,1 % de cursos de natureza privada, 

contra apenas 7,9% de cursos autorizados a funcionar em instituições públicas. De 

2007 a 2008, o setor privado atinge 95,0 % enquanto o setor público abrange 5,0 %.  

Números apontados pelo Censo da Educação Superior de 2010 

(BRASIL/MEC/INEP, 2011) corroboram essa tendência privatista na formação em 

Serviço Social: do total de cursos contabilizados, 18,3% são ofertados por IES 

públicas e 81,7%, por instituições privadas. Em relação ao EAD, dados revelam que 

já somam 15 (quinze) o número de IES que oferecem esse tipo de graduação em 

Serviço Social, sendo que uma delas é reconhecida como pública, porém de direito 

privado, e 14 (quatorze) são de natureza privada (SILVA, 2011), reafirmando a 

tendência privatista em destaque. 
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É fundamental pensar no comprometimento da relação ensino, pesquisa e 

extensão, nesse novo contexto de privatização. Contrariando os princípios da 

formação acadêmica, os cursos de natureza privada, inseridos em instituições não-

universitárias, se limitam às atividades de ensino, perfilando um profissional muito 

mais voltado para a contemplação e a intervenção acríticas da e sobre a realidade. 

Os requisitos da onda privatizante tendem a repor um perfil profissional conservador, 

historicamente presente no Serviço Social, cuja postura sinaliza para uma 

conivência teórica e política com a sociabilidade burguesa.  

Visto pelo empresariado da educação como um curso rentável na área de 

Humanas, o Serviço Social cresceu na quantidade de unidades de ensino criadas, 

majoritariamente privadas e inseridas em instituições não-universitárias. 

 Se, por um lado, esse movimento reafirma a laicização da profissão, por 

outro, ele reforça o empresariamento do seu ensino, articulando-se ao movimento 

mais amplo do Estado brasileiro, de incentivo à expansão do ensino superior via 

setor privado e não-confessional. Assim, tem-se um resultado articulado: a 

privatização do ensino em Serviço Social atende à necessidade de ampliação dos 

lucros do capital e também de formação de intelectuais difusores de uma ideologia 

colaboracionista, consensual, base cultural de reafirmação das necessidades deste 

capital (PEREIRA, 2008). 

O cenário desafiante para a formação e o exercício profissionais inclui, ainda, 

o enfrentamento do debate sobre uma possível “crise paradigmática” nas ciências 

sociais que, ao se ancorar nas transformações societárias em curso, as explica 

como “novas dimensões” da vida cotidiana que “reclamam” por elaborações teóricas 

diferentes, não “aprisionadas” às determinações econômicas e sócio-políticas. 

Nesse sentido, propõe-se a revisão de categorias ontológicas na compreensão do 

ser social, como a totalidade e o trabalho, repercutindo, necessariamente, na base 

teórica que as fundamenta – o marxismo. A perspectiva pós-moderna que expressa 

essa busca por “novos paradigmas”, a partir da superficialidade do cotidiano, repõe 

tendências conservadoras, alinhadas à ordem do capital. 

Tal reposição confronta-se diretamente com a orientação estratégica do 

projeto de formação profissional do Serviço Social e com as bases analíticas que a 

fundamentam. Vale lembrar que, entre os princípios orientadores dessa formação, 

constantes nas atuais Diretrizes Curriculares, está a “adoção de uma teoria social 
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crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de 

universalidade, particularidade e singularidade” (ABESS; CEDEPSS, 1997, p. 61). 

A negação da totalidade compromete “uma aproximação adequada à 

realidade ou qualquer ação guiada pela teoria”, derivando daí o comprometimento 

da relação dialética entre teoria e prática (COSTA; HOLANDA, 2008, p.7). A 

concepção que entende a realidade atual como “um caleidoscópio de mil faces cujas 

relações são mais ou menos arbitrárias e passageiras” (TONET, 1995 apud 

ARAÚJO, 2000, p.39) conduz aquela relação a um imediatismo/praticismo voltado 

para a eficiência das respostas profissionais (tecnicismo) às micro manifestações do 

cotidiano, reatualizando, assim, posicionamentos ideológicos e políticos do 

conservadorismo profissional.  

Em sendo guiados por esse tipo de concepção, exercício e formação 

profissionais, tenderão à compreensão e intervenção sobre as expressões 

fenomênicas da realidade, desconsideradas de suas determinações essenciais. Os 

conteúdos da formação serão reduzidos aos “sociologismos”, com seus objetos 

específicos, sem referência ao “problema das origens do homem em sua dimensão 

ontológico-material” (COSTA; HOLANDA, 2008, p. 3). Compromete-se a 

compreensão da história, a apropriação do conhecimento já produzido, a apreensão 

do caráter classista que determina as necessidades básicas e as aspirações do 

público-alvo dos serviços sociais. Ou seja, o pragmatismo será o eixo condutor 

dessa formação, na qual a teoria deve ter imediata aplicabilidade prática. 

Desconsidera-se, dessa forma, qualquer possibilidade contrária à utilização de 

procedimentos manipulatórios do cotidiano adequados à sociabilidade capitalista 

(COSTA; HOLANDA, 2008). 

Em resumo, formação e intervenção profissionais, à luz do pensamento pós-

moderno, procederão a uma leitura aparente e superficial do real, afirmando, em 

consequência, a positividade da ordem burguesa.  

Ressalta-se que aqueles que se articulam a esse pensamento, configuram um 

campo heterogêneo, a partir do qual é possível identificar tendências críticas à 

sociedade burguesa; no entanto, a crítica formulada, por não ultrapassar a aparência 

dos fenômenos, acaba por reproduzir ou contribuir para a reprodução da sociedade 

do capital. 

É necessário, pois, que o debate com a perspectiva pós-moderna, seja 

orientado pelos fundamentos ontológicos que configuram a particularidade da vida 
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social em sua totalidade, para que, assim, a formação e o exercício profissionais não 

recuem diante dos avanços teóricos, éticos e políticos já alcançados, e possam, sim, 

avançar na reafirmação da direção do projeto profissional nele contido, o projeto de 

formação do Serviço Social.  

O enfrentamento dos desafios postos passa, necessariamente, pela ação dos 

sujeitos envolvidos direta ou indiretamente com a formação profissional, movida pela 

existência de diferentes projetos sociais, que disputam ideias no interior da 

sociedade e, logo, no interior do espaço acadêmico.  

É na disputa entre os distintos projetos societários que os sujeitos se 

colocam, assumindo posturas, fazendo opções teóricas e políticas que, na atual 

conjuntura, tanto podem referendar a reforma conservadora da educação superior, 

quanto a vertente analítica da pós-modernidade, ambas com impactos sobre a 

qualidade do ensino e, na particularidade do Serviço Social, sobre a 

descaracterização de suas Diretrizes Curriculares. Mas esses sujeitos também 

podem apresentar estratégias de resistência a este processo.   

Nessas estratégias, coloca-se a atenção cuidadosa na estruturação e 

implementação dos currículos dos cursos de Serviço Social, de forma a preservar a 

direção dos conteúdos da formação demarcada nas Diretrizes.  

Conteúdos, que não são meros indicativos formais para cumprir requisitos 

legais de reconhecimento da formação acadêmica em Serviço Social. Trata-se de 

um aporte teórico, ético, político e cultural necessário para a intervenção dos 

assistentes sociais na e sobre a realidade. Equivale, portanto, a um conteúdo que 

deve fazer parte da formação básica dos profissionais, elevando o seu padrão de 

qualidade (ABESS; CEDEPSS, 1997). 

Diante do exposto, a questão central da tese é a identificação das tendências 

da formação profissional, particularmente do ensino de graduação, consideradas as 

seguintes mediações: o contexto da crise estrutural do capital e seus 

desdobramentos sobre o papel do Estado e das políticas sociais, que alteram 

demandas e respostas profissionais e precarizam o trabalho dos assistentes sociais; 

a reforma do ensino superior; as ideologias conservadoras que afetam os 

referenciais teórico-metodológicos das ciências sociais e se particularizam, na 

influência do pensamento pós-moderno, na formação profissional; e a presença dos 
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sujeitos docentes5, com suas ações e posturas individuais e/ou politicamente 

organizadas. 

Partimos do acúmulo analítico e crítico sobre a formação profissional, para 

ampliar nosso foco de análise, envolvendo os determinantes de natureza política, 

tendo como hipótese central da problematização do objeto de estudo a afirmação de 

que, atualmente, a tendência de redução dos fundamentos ontológicos do ser social, 

do trabalho abstrato, da questão social e do Serviço Social, presente na 

materialização dos conteúdos formativos, está relacionada à reafirmação da 

influência do pensamento conservador no Serviço Social, mediante a incorporação 

de temáticas próprias da programática pós-moderna, constantes dos conteúdos 

programáticos e bibliografias adotadas em sala de aula. 

Disto decorre que a influência do pensamento pós-moderno desqualifica a 

teoria social crítica – base teórica que fundamenta o projeto de formação profissional 

do Serviço Social e conduz à negação da perspectiva ontológica do ser social, 

negando, portanto, a relação dialética entre teoria e prática e referendando por 

conseguinte, o papel instrumental da formação profissional, expresso no 

fortalecimento de um perfil pragmático, vinculado e articulado às necessidades 

imediatas do mercado  enquanto expressões das micro manifestações do cotidiano 

que reclamam por respostas práticas, atentas aos “novos” modos e estilos de vida 

que se impõem frente às mudanças do tempo presente.  Modos e estilos que 

ganham visibilidade através das questões nacionais, culturais, ambientais, raciais, 

de gênero e do papel do indivíduo enquanto protagonista dos processos sociais. 

Este estudo, portanto, procura evidenciar que a direção teórico-metodológica 

e ético-política do projeto de formação expresso pelas atuais Diretrizes Curriculares, 

vem sendo tensionada pelas demandas prático-operativas do mercado de trabalho e 

pela predominância do pensamento pós-moderno nas ciências sociais, que contesta 

o pensamento crítico de orientação marxiana/marxista e, com isso, dá suporte para 

o tratamento imediatista das demandas, configurando-se assim, na lógica cultural do 

capitalismo contemporâneo. O conservadorismo se reatualiza, então, no reforço à 

5 Entendemos que o processo formativo envolve a presença de docentes e discentes, porém, para os limites 
desta pesquisa optamos por considerar os profissionais vinculados à docência, por entender que eles participam 
diretamente da relação de aproximação ou não, entre os princípios e fundamentos teórico-metodológicos do 
projeto de formação e a sua efetivação concreta, através da definição de conteúdos programáticos e bibliografias 
dos componentes curriculares ministrados. Salientamos que essa opção pelos sujeitos docentes não implicou em 
tomar seus depoimentos como parte dos dados empíricos da pesquisa, já que, acreditamos que a presença 
desses sujeitos também é revelada a partir das escolhas teóricas, políticas, culturais por eles realizadas ao 
estruturarem os programas das disciplinas que ministram.  

                                                           



   26 
 

crítica aos “limites” do pensamento marxista e se coloca como alternativa à direção 

ético-política do projeto profissional, nele incluído o projeto de formação, através das 

mediações do direito burguês, da discussão do indivíduo, da subjetividade, das 

relações interpessoais, etc. (SANTOS, 2007).   

Para fundamentar este argumento, é necessário considerar o processo 

histórico de construção do projeto de formação profissional do Serviço Social 

brasileiro e, nele, a determinação central da dinâmica societária associada à 

presença dos sujeitos vinculados à docência e às respostas possíveis que 

constroem em cada contexto. 

A relação do pensamento conservador com o Serviço Social se localiza na 

base que origina a profissão na sociedade burguesa. Resultado das necessidades 

do capital e do Estado, na busca por mecanismos capazes de promover a 

integração das classes trabalhadoras ao modelo de estruturação e desenvolvimento 

da vida burguesa, o Serviço Social nasce e se desenvolve geneticamente marcado 

pelo conservadorismo.  No plano histórico-cultural, é o ideário conservador que dá 

legitimidade ao padrão de sociabilidade capitalista; logo, a inserção da profissão no 

conjunto das relações sociais capitalistas é organicamente pautada pela influência 

conservadora. 

A reversão dessa predominância conservadora sobre a profissão começa a 

ser sinalizada a partir dos anos 1960, contexto de um novo cenário que abre espaço 

para a sociedade civil se mobilizar e lutar por reformas de base. A politização da 

sociedade civil rebate em alguns segmentos profissionais, que passam a questionar 

as bases tradicionais e conservadoras da profissão, orientados pela perspectiva 

crítica incorporada por parte das ciências sociais. A instauração da autocracia 

burguesa no Brasil retarda o avanço daquela reversão iniciada, que adquire novo 

fôlego com a crise da ditadura militar e a ascensão do movimento sindical e popular, 

em meados da década de 1970.  

Repõe-se, a partir de então, a interlocução com a teoria social marxista e, 

com ela, a crítica e a recusa ao tradicionalismo e conservadorismo profissionais, 

politicamente publicizadas durante o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

(III CBAS). O “Congresso da Virada”, de 1979, é considerado um marco na 

afirmação do pensamento crítico e da direção social da profissão sintonizada com os 

interesses de classe dos trabalhadores. Consolida-se, desde então, um novo projeto 

profissional.   
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A dominância teórico-cultural desse projeto passa a ser inflexionada a partir 

dos anos 1990, com os rebatimentos da crise do capital sobre todas as dimensões 

da vida social. Nesses rebatimentos está inserida uma forte crítica a toda e qualquer 

postura anticapitalista e antiburguesa e, contrariamente, o estímulo a valores e 

posturas consensuais à vigência do capitalismo. 

É nesse contexto que o pensamento conservador busca recuperar suas 

influências sobre a direção social do Serviço Social, reatualizando a sua crítica à 

teoria social marxiana/marxista, mediante recurso ao ideário da pós-modernidade, 

que, em sua recusa ao racionalismo dialético, ao humanismo marxista tido como 

eurocentrismo, à perspectiva de totalidade associada à vontade totalitária e à visão 

macroscópica dos fenômenos como discurso generalizante, se associa ao 

conservadorismo societário e profissional (NETTO, 1996). 

A disputa entre os distintos projetos presentes no interior do Serviço Social é 

realimentada por um novo contexto sócio-político e cultural, e pela forma como 

reagem os sujeitos profissionais ao jogo de forças que se estabelece. Essas reações 

podem referendar ou refutar o acúmulo teórico-crítico já conquistado, influenciando 

os rumos da direção social da formação. 

Com base nesta problematização do objeto em questão, este estudo teve 

como objetivos: 

1 – Analisar a direção teórico-metodológica que se efetiva na formação em 

Serviço Social, nas IES localizadas no Nordeste, a partir de uma leitura crítica e 

analítica dos conteúdos programáticos e das bibliografias adotados nos cursos de 

graduação, a partir da vigência do projeto de formação contido nas atuais Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS;  

2 – Identificar os determinantes mediatos e imediatos das tendências da 

formação profissional presentes na dinâmica contemporânea da sociedade brasileira 

e que incidem sobre o conteúdo do ensino de graduação em Serviço Social. 

O processo de implementação das Diretrizes Curriculares de 1996 tem se 

revelado heterogêneo e diverso, apresentando dificuldades de ordem teórico-

metodológica, didático-pedagógica e de condições de trabalho nas unidades de 

formação (AMARAL, 2008), indicando a necessidade da realização de pesquisas 

que aprofundem a forma e o conteúdo desse processo. Apesar disso, a temática da 

formação profissional é pouco enfatizada na pesquisa em Serviço Social 

(IAMAMOTO, 2007), embora intensamente debatida no âmbito das unidades de 
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formação e das entidades representativas da organização política dos assistentes 

sociais. Considerando tais elementos, neste estudo buscou-se dar continuidade à 

análise histórico-crítica em torno da formação, enriquecendo-a com a discussão 

acerca da direção social que se efetiva através dos conteúdos programáticos e das 

bibliografias adotadas em sala de aula, ou seja, uma discussão que remete à 

relação entre projeto pensado e processo materializado. 

Nesse estudo, a abordagem da formação em Serviço Social no Brasil, ao 

contrário de ser apreendida de maneira autonomizada, como mero fragmento da 

realidade que dispõe de autonomia para se constituir e se desenvolver, é concebida 

como uma particularidade inserida numa realidade tomada como totalidade social e 

rica em determinações e contradições próprias de um dado processo histórico que 

se desenvolve por meio da presença ativa dos sujeitos sociais.  

Face às reconfigurações assumidas pela racionalidade capitalista, como 

resposta à crise estrutural do capital e sua necessidade de se restaurar para 

continuar se desenvolvendo, tornou-se fundamental, também, avançar na discussão 

sobre as expressões desse desenvolvimento, a partir da adoção de um quadro 

teórico capaz de elucidar as relações entre a economia mundializada e suas 

derivações políticas, sociais e culturais no contexto brasileiro. Tais derivações se 

articulam em torno de processos particulares e inter-relacionados, a exemplo da 

reestruturação produtiva com suas implicações sobre as relações entre capital e 

trabalho, da contrarreforma do Estado e seus rebatimentos sobre as relações 

público-privadas, incidindo sobre o conteúdo e o alcance das políticas sociais, com 

destaque para a política de educação e as reformas que atingem a universidade 

pública brasileira e da influência cultural do pensamento pós-moderno.  

Por fim, em razão dos objetivos delineados neste estudo, serviram-lhe de 

fundamentação teórica publicações de autores que tratam da formação profissional 

em Serviço Social, a exemplo de Marilda V. Iamamoto, Raul de Carvalho, José 

Paulo Netto, Ana E. Mota, Yolanda Guerra, Lúcia Aranha, Nailsa Araújo, que, ao 

abordarem essa formação numa perspectiva histórico-crítica, indicaram elementos 

determinantes da realidade para a sua análise. Nesse sentido, contribuíram para o 

avanço da nossa pesquisa, possibilitando-nos a identificação de tendências do 

processo formativo efetivado. 

É importante ressaltar, neste momento, que o referido estudo não envolveu o 

processo de formação em sua totalidade, mas procurou deter-se em um dos seus 
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aspectos, relacionado às dificuldades de implementação das Diretrizes Curriculares, 

identificadas pela pesquisa avaliativa da ABEPSS, anteriormente referida. A partir 

das dificuldades identificadas, pressupomos a presença do conservadorismo entre 

os conteúdos da formação e nos propomos a pesquisá-lo. 

Além da pesquisa bibliográfica, a investigação se baseou em procedimentos 

metodológicos necessários à análise dos conteúdos formativos que integram o nível 

de graduação em Serviço Social. Para esta análise, foram considerados como 

material empírico: projetos pedagógicos vigentes nos cursos; programas atualizados 

das disciplinas cujo conteúdo é considerado obrigatório na formação acadêmica e 

corresponde às matérias (constantes nas Diretrizes Curriculares de 1996, cujos 

desdobramentos assumem características próprias em cada Unidade de Formação) 

que enfatizam conhecimentos de conteúdo mais generalista, voltado à formação 

teórico-filosófica dos discentes e relacionado às competências teórico-metodológicas 

e ético-políticas da profissão, a exemplo das matérias Sociologia, Teoria Política, 

Economia Política, Filosofia, Formação Sócio-Histórica do Brasil, Acumulação 

Capitalista e Desigualdades Sociais, Política Social, Fundamentos Históricos e 

Teórico-Metodológicos do Serviço Social, Serviço Social e Processos de Trabalho, 

Pesquisa em Serviço Social e Ética Profissional.  

Na pesquisa empírica, buscou-se inicialmente, identificar as Unidades de 

Formação que ofereciam o curso de graduação em Serviço Social presencial, 

localizadas na região Nordeste e filiadas à ABEPSS. Na ocasião desse 

levantamento6 – setembro de 2010 –, o número de filiadas correspondia a 13 (treze), 

incluindo instituições públicas estaduais (três ao todo), federais (cinco) e instituições 

privadas (cinco). 

Num segundo momento, as 13 (treze) Unidades de Formação foram 

contactadas para que se desse a elas ciência da existência da pesquisa e solicitar-

lhes carta de anuência autorizando a sua participação na investigação. Do total 

inicial, 07 (sete) responderam à solicitação, sendo 06 (seis) de natureza pública, 

dentre as quais duas (02) estaduais, 04 (quatro) federais e apenas uma de natureza 

privada. 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade 

Federal da Paraíba, conforme Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

6 Os dados foram obtidos junto ao site da ABEPSS – www.abepss.org.br  
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(CNS), tendo sido aprovado em outubro de 2010, conforme certidão em anexo (A). 

Após a aprovação, foi solicitado das 07 (sete) Unidades de Formação o envio dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos e dos programas das disciplinas relacionadas às 

matérias antes elencadas. Cinco Instituições enviaram o material solicitado: 02 

(duas) delas são públicas estaduais e 03 (três), públicas federais. 

Embora considerando algumas Unidades de Formação da região Nordeste do 

país como universo da pesquisa, queremos crer que, mesmo não atingindo a 

totalidade dos cursos de graduação em Serviço Social do Brasil, os resultados aqui 

apresentados podem ser portadores de elementos universais presentes no processo 

de formação dos assistentes sociais como um todo. 

 A pesquisa identificou, nos projetos pedagógicos enviados, os seguintes 

aspectos: razões para reestruturação do projeto do curso, após definição das 

Diretrizes Curriculares de 1996; concepção de formação norteadora do projeto; 

objetivos da formação; princípios e pressupostos da formação; competências e 

habilidades do formando; perfil que se quer formar. Nos programas de disciplinas, a 

busca foi pela identificação das tendências teóricas presentes nos conteúdos 

programáticos adotados em sala de aula e nas referências bibliográficas básicas, 

indicadas nos citados programas. 

Os dados extraídos desse material empírico estão organizados em quadros, 

de acordo com a ordem de exposição da análise, ou seja, inicialmente são 

apresentados os quadros relacionados aos projetos pedagógicos, seguidos dos 

conteúdos programáticos e, por fim, das bibliografias. Para essa apresentação, pela 

quantidade de informações obtidas, optou-se por fazê-la em anexo (B) ao último 

capítulo deste trabalho. Para orientar o leitor na consulta aos referidos dados, 

encontra-se, no corpo do texto do citado capítulo, informações concernentes à 

numeração de cada quadro, do anexo e da página correspondente. O objetivo que 

norteou essa modalidade de apresentação foi o de não subtrair nem omitir a 

totalidade das informações do universo empírico da pesquisa, tornando possível 

uma apreciação mais qualificada das mesmas, o que, entende-se, se tornaria mais 

exaustivo, caso os quadros fossem expostos ao longo do capítulo, dada a extensão 

que apresentam.  

Os resultados deste percurso investigativo foram condensados nesta tese, 

estruturada em três capítulos. 
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No primeiro, a análise voltou-se para os aspectos determinantes da 

construção histórica do projeto de formação do Serviço Social no Brasil, na tentativa 

de assimilar a direção social que esta formação assume na relação com os distintos 

contextos históricos por que passa a sociedade brasileira e com as respostas 

profissionais possíveis de serem construídas pelos sujeitos, a partir do acervo 

teórico-metodológico e ético-político acumulado. A incursão analítica inicia-se a 

partir da década de 1930, fase de avanço da acumulação capitalista, com 

progressiva intervenção do Estado nos processos de regulação social, que justifica a 

abertura de espaços na divisão sócio-técnica do trabalho, para o surgimento, a 

institucionalização e legitimação de profissões úteis a este processo regulatório, 

mediante intervenção junto às expressões da questão social, agravadas pelo 

aprofundamento das desigualdades sociais. 

A trajetória sócio-histórica da formação chega à contemporaneidade, 

abordada a partir do contexto econômico e social que atualmente perpassa a 

realidade brasileira, sob a hegemonia do capital, em seu processo de 

reestruturação. Tal contexto é determinante para o desenvolvimento da formação 

em Serviço Social.  

No segundo capítulo, a relação entre direção e conteúdos da formação é 

inicialmente abordada a partir do movimento que se estabelece entre o projeto 

formulado e o que é efetivado no cotidiano da formação. Trata-se de um movimento 

no qual se fazem presentes determinadas mediações que incidem sobre as 

condições objetivas e subjetivas dessa formação.  

Dessa forma, a formação profissional é analisada a partir das inflexões 

provocadas pelas questões conjunturais que mediam o processo formativo, a 

exemplo da reconfiguração das demandas profissionais e suas incidências sobre o 

perfil profissional em decorrência, sobre os conteúdos da formação; das implicações 

da reforma universitária, posto que, a academia é o espaço de desenvolvimento 

dessa formação e os rebatimentos da reforma da educação superior recolocam o 

problema da direção da formação; da incidência do pensamento pós-moderno nas 

ciências sociais e no Serviço Social, em particular, haja vista o questionamento 

desse ideário à validade da teoria social crítica, base de fundamentação do projeto 

de formação e de profissão. 

Também é abordada a mediação dos sujeitos da formação envolvidos 

individualmente e/ou coletivamente, através das organizações sócio-políticas 
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compromissadas com o desenvolvimento da formação profissional. Particulariza-se a 

mediação dos profissionais que lidam com a docência e da ABEPSS, enquanto 

sujeitos que enfrentam os desafios da realidade através das escolhas teóricas e 

políticas que fazem. As posturas por eles assumidas conduzem ao fortalecimento ou 

à resistência de uma dada direção social, que é também da formação e da 

sociedade como um todo. Portanto, a presença dos sujeitos concorre para, que na 

atual conjuntura, seja aprofundada a direção explicitada no projeto das Diretrizes 

Curriculares, em articulação com o projeto societário das classes trabalhadoras, ou 

sejam fortalecidas as manifestações conjunturais e profissionais que afirmam o 

projeto conservador do capital e da burguesia. 

No terceiro capítulo procedeu-se à identificação das tendências da formação 

em Serviço Social, que se efetiva nos cursos de graduação. Com base nessa 

identificação, são destacados os fatores e aspectos determinantes da direção social 

que se efetiva na contemporaneidade dessa formação e suas implicações no 

processo de qualificação teórico-metodológica e ético-política dos assistentes 

sociais. 

A análise desta direção procurou desvelar que a existência de uma lacuna 

relacionada à apropriação qualificada dos fundamentos ontológicos que originam o 

Serviço Social, na sociedade burguesa, reatualiza a presença das forças 

conservadoras no interior da profissão, na busca pela reafirmação do seu projeto 

profissional, mediado, agora, pela programática do pensamento pós-moderno. Como 

tal, essa reatualização interfere na conformação do perfil dos formandos e, 

consequentemente, no tipo de profissional que chegará ao mercado de trabalho, o 

que confronta frontalmente com a direção estratégica do projeto de formação da 

profissão e reforça o projeto societário hegemônico burguês.  

A ideia central desenvolvida, com base nos resultados da pesquisa, é a de 

que há um tensionamento explícito, no desenvolvimento atual da formação de 

graduação em Serviço Social, que implica na incorporação mais incisiva de um 

velho, porém, reatualizado tipo de abordagem dos fenômenos sociais, explicados 

sob a ótica das relações interindividuais, sob o foco privilegiado das singularidades e 

do presente imediato. A análise dessa “nova” e velha abordagem recai sobre a 

recuperação de traços do conservadorismo profissional, a exemplo do sincretismo 
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da realidade e do ecletismo teórico, que contribuem para a compatibilização do 

Serviço Social ao projeto hegemônico burguês. 

Não obstante essa reatualização conservadora, a tensão implica na presença 

do seu oposto, ou seja, o pensamento crítico de raiz marxiana e tradição marxista 

que fundamenta o projeto das Diretrizes Curriculares e permanece prevalecendo na 

abordagem dos conteúdos formativos, referendando a direção social crítica da 

formação e o protagonismo da ABEPSS na condução desse projeto. 
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1 REALIDADE SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: INDICADORES DA 
DIREÇÃO SOCIAL ASSUMIDA PELO PROJETO DE FORMAÇÃO DO 
SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

 
1.1 A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: DA CRIAÇÃO DAS 

PRIMEIRAS ESCOLAS À CONSTRUÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO CURRICULAR DOS ANOS 1980 

 

Com o processo de profissionalização do Serviço Social, entendido como uma 

profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, própria da sociedade 

burguesa, a formação profissional dos assistentes sociais é destacada e tomada 

como objeto de interesse da categoria. Logo, trata-se de um elemento constitutivo 

do estatuto da profissão, impensável fora dele.  

Essa formação, segundo Cardoso (1998), corresponde a um processo cuja 

configuração é determinada pelas relações sociais predominantes em uma dada 

formação sócio-histórica e pelo desenvolvimento da Universidade, 

reconhecidamente considerada lócus de efetivação da formação básica do 

profissional. Nesse processo estão envolvidas a formação acadêmica (graduação e 

pós-graduação) e a capacitação permanente de docentes e profissionais não 

docentes. Nele interferem tanto as representações e demandas concernentes à 

prática profissional, como a cultura e organização política da profissão.  Vinculada à 

primeira estão o perfil e as exigências do mercado de trabalho profissional; à 

segunda relaciona-se o conteúdo ético-político. Ambas, no entanto, compõem uma 

unidade dialética.  

O desenvolvimento da profissão e a formação profissional (incluindo-se, nesta 

última, a formação acadêmica) são produtos históricos que se modificam 

permanentemente, na busca de uma legitimidade teórica e prática, capaz de manter 

a contemporaneidade da profissão, frente aos desafios que cada momento histórico 

coloca ao conjunto das práticas sociais, aí incluídas as práticas profissionais. Ou 

seja, a realidade, em suas manifestações contraditórias, constitui-se na principal 

determinação para a constituição e o desenvolvimento profissionais.  



   35 
 

A formação acadêmica pressupõe a mobilização de saberes teóricos e 

práticos capazes de propiciar o desenvolvimento das bases para que os 

profissionais investiguem e questionem a realidade na qual estão inseridos, bem 

como, a sua própria atividade, extraindo desse processo as respostas profissionais 

(ALMEIDA, 2006). Corresponde à fase inicial e indispensável da formação 

profissional, e implica a existência de uma base de estudos ou de conteúdos 

básicos, constituídos por matérias consideradas necessárias à formação 

profissional, em uma dada área. Essa base de estudos engloba disciplinas 

vinculadas aos fundamentos ontológicos da profissão e disciplinas voltadas para as 

habilitações específicas, implicando uma formação generalista, articulada à 

formação técnico-instrumental (SCHEIBE, 2001). 

Além da apropriação e do domínio de conhecimentos e de habilitações 

técnico-científicas, a formação acadêmica deve perseguir, também, o objetivo da 

formação política do estudante, ou seja, deve formá-lo, incluindo, nessa formação, a 

dimensão ético-política de inserção numa determinada sociedade, marcada por 

relações de classe e de poder que perpassam as relações entre os indivíduos. É 

papel dessa formação despertar, incentivar, direcionar o futuro profissional no 

sentido de que a sua função de investigador e a sua intervenção social sejam 

orientadas pela perspectiva da transformação das relações sociais pautadas na 

exploração entre os homens. Trata-se da dimensão ética da formação acadêmica 

que não pode, pois, reduzir-se a uma qualificação puramente técnica. Precisa ser 

também política, expressar a preocupação com as condições histórico-sociais da 

existência humana. Sendo política, ela será “intrinsecamente ética” (SEVERINO, 

2006, p. 69).  

Nesse sentido, Severino (2006) destaca, ainda, que essa formação deve 

objetivar a construção de um perfil profissional voltado para a construção do 

conhecimento. Nela, são trabalhadas as competências para a utilização dos 

conhecimentos adquiridos que, por sua vez, são progressivos, necessitam ser 

revisados, criticados e aperfeiçoados. Daí a necessidade de uma formação contínua, 

uma vez que a realidade sobre e na qual atua o profissional se encontra em 

constante transformação.  

Dessa forma, enquanto estrutura básica e inicial da formação profissional, a 

formação acadêmica deve garantir elementos de análise da realidade capazes de 

assegurar uma qualificação teórico-metodológica que permita aos alunos a 
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construção de respostas às demandas colocadas, envolvendo estratégias e táticas 

de ação que possam acompanhar o movimento da realidade, em sintonia política 

com o projeto maior da profissão ao qual se vincula o ensino em Serviço Social 

(TAVEIRA, 2009). 

Da relação entre realidade, exercício e formação profissional, tem-se a 

configuração de uma trajetória de origem e desenvolvimento da profissão, que 

articula demandas e respostas profissionais sintonizadas com cada contexto 

histórico. 

O processo de criação e institucionalização do Serviço Social, na sociedade 

capitalista, se explica em um contexto de passagem do capitalismo concorrencial 

para o capitalismo monopolista, com progressiva intervenção do Estado nos 

processos de regulação social. Foi no período compreendido entre as décadas de 

1930 e 1940, quando esteve em curso o processo de urbanização e industrialização 

brasileira, que o país transitou rumo à era dos monopólios (NETTO, 1992). 

A disputa interna entre setores dominantes, pela direção do poder político na 

sociedade, levou a Igreja Católica a criar, em 1932, a Liga Eleitoral Católica (LEC) e 

o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS). Este último visava, em última instância, 

a difusão da doutrina social da Igreja e o exercício do controle social junto ao 

proletariado, que, submetido à exploração abusiva e vivendo social e 

ecologicamente marginalizado no interior das cidades, reagia em defesa da sua 

cidadania social. Para atingir os objetivos da caridade e do controle, o CEAS 

oferecia formação técnica para a ação social católica, através de cursos de tricô e 

trabalhos manuais, e de conferências e aconselhamento sobre higiene. De acordo 

com Iamamoto e Carvalho (1990, p. 172), o CEAS é a “manifestação original do 

Serviço Social no Brasil”. 

Em 1933 o referido Centro se articulou com a LEC e, em 1934 foi responsável 

pela implantação do movimento pela Ação Católica, em São Paulo7, reafirmando 

seus objetivos de formação de quadros para o apostolado laico. Dessa reafirmação 

surgiram, em 1936, a primeira Escola de Serviço Social de São Paulo e do país, e, 

em 1937, a do Rio de Janeiro, ambas sob o comando do CEAS. Logo, tinha-se uma 

formação doutrinária, que visava uma mão-de-obra especializada no trato das 

expressões da questão social. Nesse sentido, se fazia necessário um aprendizado 

7 Movimento já em desenvolvimento na Europa e cujo foco era a resistência às ideias liberais e socialistas 
(PEREIRA, 2008). 
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especial que desse conta das causas dos problemas, a fim de preveni-los, 

justificando-se, assim, a criação das referidas escolas (IAMAMOTO; CARVALHO, 

1990). 

Com o golpe de 1937, o Estado assumiu uma postura mais contundente no 

processo de desenvolvimento da economia brasileira. De um lado, estimulou a 

acumulação capitalista por meio da substituição das importações, pelo 

fortalecimento da industrialização; de outro lado, reprimiu as manifestações da 

classe trabalhadora, reduziu salários e agravou as péssimas condições de trabalho. 

As políticas sociais, nesse período, foram pensadas para atender às necessidades 

de modernização e industrialização do país, ou seja, às necessidades da 

acumulação capitalista, que envolvia o controle das insatisfações populares e dos 

trabalhadores. 

Essa lógica regulatória encobria o verdadeiro caráter de classe dos conflitos 

sociais, revestindo as demandas por políticas sociais de um sentido meramente 

corporativo, vinculado a diferentes e dispersos grupos sociais. Nesse contexto, a 

questão social passou a receber tratamento mais incisivo, numa combinação de 

repressão-cooptação, para a qual contribuíram programas e ações de instituições 

assistenciais, a exemplo da Legião Brasileira de Assistência Social (LBA), criada em 

1942. Com significativo destaque na prestação de serviços assistenciais, em todo o 

país, a LBA inaugurou o “primeiro-damismo” e fez prevalecer um perfil de assistência 

baseado no favor e no “cuidado” com os pobres. Iamamoto e Carvalho (1990) 

destacam que essa Instituição foi fundamental para a criação de unidades 

formadoras de assistentes sociais.  

Segundo Pereira (2008), as instituições assistenciais estabeleceram fortes 

relações com o projeto burguês, referendando a lógica de funcionalidade ao 

processo modernizador do capital. Além da LBA, foram criadas diversas outras 

instituições8, que logo incorporaram os assistentes sociais aos seus quadros, 

estimulando a abertura de novos espaços de formação profissional.  O surgimento, 

portanto, das primeiras Escolas de Serviço Social está relacionado às formas de 

enfrentamento da questão social. 

8 Estamos nos referindo ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI ) – 1942; ao Serviço Social da 
Indústria (SESI) – 1946; ao Serviço Social do Comércio (SESC) – 1946; à Fundação Leão XIII – 1946 (com foco 
nos habitantes das favelas do Rio de Janeiro) (IAMAMOTO; CARVALHO, 1990). 
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O tratamento do Estado varguista à questão social envolvia a presença da 

Igreja Católica, numa aliança de combate às influências das ideias comunistas no 

país. Esta aliança foi de fundamental importância na criação de uma demanda por 

mão de obra especializada, para a intervenção nos problemas sociais. Assim, o 

Serviço Social se institucionaliza e se legitima como um dos recursos utilizados pelo 

Estado e pelo empresariado, com o apoio da Igreja Católica, para fazer frente ao 

agravamento da questão social, que, na conjuntura dos anos 1930, passou a 

evidenciar o intenso processo de acumulação capitalista e, com ele, o 

aprofundamento das desigualdades sociais. Esse quadro é impulsionador da 

intensificação da organização e da luta dos trabalhadores em busca de melhores 

condições de vida, revelando, assim, os efeitos nocivos do modelo de 

desenvolvimento capitalista. 

Essa conjuntura revestiu a questão social de um caráter político, reclamando 

da ordem burguesa a busca de “soluções” para minimizar as sequelas deixadas pela 

intensificação da exploração dos trabalhadores. É na politização da questão social 

que se coloca a base de fundação e de justificação da constituição do espaço do 

Serviço Social na divisão sociotécnica do trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 1990). 

Netto (1992) afirma que, no plano sócio-político, este espaço é próprio da 

ordem monopólica e, no plano histórico-cultural, a origem da profissão pauta-se no 

pensamento conservador, em suas matrizes europeias e norte-americanas. Na 

Europa, a manifestação desse pensamento assumiu um viés anticapitalista 

(anticapitalismo romântico), que, em alguma medida, punha em questão aspectos da 

sociabilidade burguesa; já, na América do Norte, o pensamento conservador se 

expressou no reforço ao individualismo liberal e ao espírito do capitalismo, não 

apresentando nenhum questionamento à ordem burguesa. Na Europa, o Serviço 

Social nasce vinculado ao catolicismo social, marcado pelo viés anticapitalista 

romântico, daí sua construção ideológica apresentar uma apologia indireta do 

capitalismo; na América, ao contrário, seu surgimento é marcado por uma apologia 

direta, ausente de qualquer questionamento, mesmo o mais ingênuo. De um lado, a 

expressão sócio-política pautada no catolicismo social, de outro, a expressão 

teórico-cultural ancorada em Durkheim, aproximando o Serviço Social da tradição 

positivista. Influências que resultaram num sincretismo científico da profissão. 

O papel das religiões na manutenção do pensamento conservador e na 

difusão dos seus valores, ainda hoje se faz presente, e rebate na preservação das 
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relações sociais burguesas. Pereira (2008) indica, a partir da sua pesquisa, que essa 

presença embora se revele pequena, se mantém na formação em Serviço Social, 

que, entre 1990 e 2002, contava com 32% do total de Escolas existentes no país, de 

base confessional9. 

A funcionalidade do Serviço Social, na manutenção das estruturas da 

sociedade burguesa, lhe é algo imanente. O seu surgimento responde a uma 

necessidade do capital e do Estado, de articulação de mecanismos capazes de 

promover a integração das classes trabalhadoras ao modelo de produção e 

organização da vida burguesa.  Seu significado social, portanto, só pode ser 

identificado a partir do estudo da sua inserção no conjunto das relações sociais 

capitalistas. Inserção esta, organicamente pautada pela influência do pensamento 

conservador. Neste sentido, cabe aqui recuperar as bases desse pensamento, a fim 

de apreender os vínculos que se estabelecem entre ele e o Serviço Social, na sua 

origem e desenvolvimento.  Apreensão que não objetiva um mero retorno a 

“lembranças” do passado, mas busca o aprofundamento do presente e à 

qualificação das ações futuras. 

Machado (1997, p. 30-31) destaca que, no trato da conjuntura sócio-política 

contemporânea, sinalizada pela reestruturação capitalista, em suas expressões 

econômicas, sociais, políticas e culturais, e das relações que se estabelecem entre 

sociedade e Serviço Social, neste contexto, certos autores mencionam a emergência 

de uma “reatualização do conservadorismo” ou de um “neoconservadorismo”. Tal 

afirmação exige um tratamento qualificado/esclarecedor sobre o pensamento 

conservador, a fim de evitar que sejam estabelecidas conexões superficiais entre as 

influências do conservadorismo, no passado da profissão, e os elementos 

caracterizadores deste conservadorismo sob a influência do neoliberalismo.  

O debate das ciências sociais, particularmente da teoria política, localiza o 

uso do termo “conservadorismo” a partir da Revolução Francesa (1789), como uma 

resposta reativa aos seus desdobramentos: “em muitos aspectos, sem dúvida, o 

conservadorismo foi uma defesa do Ancien Régime, e especialmente do catolicismo, 

contra as forças exacerbadas da Revolução Francesa” (GIDDENS, 1996, p. 34 apud 

MACHADO, 1997, p. 38). 

9 Um dado empírico observável no cotidiano das salas de aula dos cursos de graduação em Serviço Social é a 
presença de discentes (mas não só!) com militância religiosa nas mais variadas Igrejas, desde as católicas até 
as evangélicas. Tal constatação leva ao seguinte questionamento: que relações se fazem presentes, hoje, entre 
a formação profissional e os dogmas religiosos?  
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Já, neste ponto, deseja-se pontuar a diferenciação entre tradicionalismo e 

conservadorismo. O primeiro corresponde a valores e práticas que valorizam, 

sancionam e defendem o existente (MACHADO, 1997). Diz respeito a uma atitude 

psicológica geral, presente em diferentes indivíduos e que indica uma tendência a se 

apegar ao passado, em resposta ao temor às inovações. Trata-se de um 

comportamento inconsciente que cada indivíduo carrega consigo. Já o 

conservadorismo não é uma simples reação subjetiva do indivíduo, mas uma 

estrutura objetiva, dinâmica e historicamente desenvolvida. As pessoas conhecem e 

agem de modo conservador na medida em que, racionalmente, incorporam essa 

estrutura. O conservadorismo é, pois, consciente, organizado, coerente e 

sistemático, e se coloca em oposição ao movimento progressista. De acordo com 

Mannheim (1986, p.111), a relação que o conservadorismo guarda com o 

tradicionalismo se revela no fato de que o primeiro torna o segundo consciente, ou 

seja, “o tradicionalismo só assume seus traços especificamente conservadores 

quando ele se torna a expressão de um modo de vida e pensamento [...] e quando 

ele funciona [...] como um movimento relativamente autônomo no processo social”. 

O pensamento conservador é uma expressão cultural complexa e 

diferenciada. Seu tempo e espaço sócio-históricos são encontrados na configuração 

e consolidação da sociedade burguesa com o seu pensamento moderno, marcado 

por uma total racionalização do mundo (MACHADO, 1997). Mannheim (1986, p.112) 

destaca que uma das características mais essenciais do pensamento conservador é 

o seu apego ao imediato, ao real, ao concreto, com claras implicações 

antirrevolucionárias, ou seja, conhecer e pensar o real se põe como uma atividade 

restrita “às redondezas imediatas onde se está localizado” rejeitando tudo que 

“possa cheirar a especulação ou hipótese”. O início e o fim do processo de 

conhecimento da realidade é sempre o caso particular, a ação imediata. A estrutura 

na qual se insere esse dado particular não é algo que preocupa o conservadorismo, 

pois busca o reformismo ou a substituição de fatores individuais por outros fatores 

igualmente individuais, provocando melhoramentos nos fatos (MANNHEIM, 1986). 

As ideias conservadoras de status, coesão, ajustamento, função, norma, 

ritual, símbolo se sintonizam com a perspectiva de manutenção ou conservação da 

ordem e, compõem, pois, a história intelectual do conservadorismo. Nisbet (1986) 

localiza, entre os sociólogos americanos do século XX, gerações com objetos de 

estudo focados em aspectos diferentes: gerações anteriores se interessavam pelo 
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estudo da mudança, considerada benéfica, nela, o indivíduo era visto como 

autossuficiente por natureza e, também, o elemento mais sólido da realidade social. 

Gerações mais localizadas em fins do século XX se orientavam pela preservação da 

ordem, superando a crença no poder da história em resolver todos os problemas 

organizacionais e no indivíduo autônomo e auto-estabilizador. Neste lugar, cresceu a 

preocupação com o fenômeno do deslocamento institucional e da insegurança 

psicológica. O foco no conceito de grupo social contrastava com a primazia do 

indivíduo e articulava um conjunto de problemas relacionados com integração e 

desintegração, segurança e insegurança, ajustamento e desajustamento. 

Entre os séculos XIII e XVI, emergiu, na Europa Ocidental, uma cultura com 

contradições frente à ordem feudal, contribuindo para sua erosão e o consequente 

desenvolvimento da era moderna, economicamente demarcada pelo protagonismo 

dos mercadores e de suas atividades comerciais, que deram lugar a uma nova 

forma de riqueza, a riqueza mobiliária, e com ela, o aparecimento da burguesia 

comercial. Este é o período do Renascimento, cuja reforma cultural deslocou a 

centralidade das concepções teocêntricas para uma centralidade no homem e no 

seu potencial racional de investigar a natureza (MACHADO, 1997).  

A burguesia comercial emergente se movimentou ainda no interior da 

sociedade feudal, impondo- lhe uma nova dinâmica que culminaria em seu colapso. 

Os séculos XVI a XVIII expressaram as mudanças decorrentes da nova dinâmica. A 

Revolução Industrial representou a ascensão da burguesia, que avançou na 

conquista da sua hegemonia econômica: ainda sob a sociedade feudal, 

desenvolveu-se o capitalismo, com o capital subordinando o conjunto das relações 

econômicas; e da hegemonia social: a cultura da burguesia, a cultura da 

modernidade alteraram as visões de mundo até então dominantes (MACHADO, 

1997).    

A cultura da modernidade, da qual a Ilustração/Iluminismo10 é a forte 

expressão, com seus traços mais determinantes - racionalismo, autonomia 

individual, humanismo, historicismo; e suas características mais marcantes - 

secularização, dessacralização do mundo, valorização da experiência controlável e 

universalizante, expressa os ideais do mundo que a burguesia quis construir, assim 

10 De acordo com Martins (1986), o Iluminismo surgiu na Inglaterra, na área mais avançada e progressista do 
desenvolvimento capitalista, mas foi na França que ele atingiu sua forma mais radical, ateísta e materialista. 
Movimento semelhante ocorreu com a crítica contrarrevolucionária da Revolução Francesa, iniciada na 
Inglaterra, mas que ganhou consistência na Alemanha. 
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como as condições sem as quais as próprias mudanças trazidas pela Revolução 

Industrial, seriam impossíveis. Tal cultura contribui para a consolidação da 

hegemonia econômico-social da burguesia (MACHADO, 1997).    

A hegemonia econômico-social se completa com a hegemonia política 

resultante da destruição do Estado feudal, por parte da burguesia, com a 

consequente criação do Estado burguês. Este contexto de estruturação da 

sociedade burguesa apresenta, também, o surgimento do pensamento conservador, 

cujo expoente teórico foi Edmund Burke11 em seu repúdio à Revolução Francesa 

(1789), dirigido à forma da ação política e à destruição de instituições sociais 

consagradas pela tradição. Ou melhor, a rejeição de Burke volta-se para a revolução 

burguesa e seu potencial mobilizador das massas, e para a instauração de novas 

instituições, a partir de uma racionalidade antitradicionalista. Logo, Burke não se 

confronta com o desenvolvimento capitalista, em si, mas com alguns traços da 

cultura moderna e suas implicações sócio-culturais. Seu alvo é a Ilustração e o seu 

desejo persegue a existência de um capitalismo sem modernidade.  De acordo 

com Machado (1997), a cultura contrarrevolucionária de Burke ainda apresenta 

traços de um anticapitalismo romântico12 que se articula a uma perspectiva 

restauradora. 

A função social do pensamento conservador reside na defesa dos interesses 

dos privilegiados do Antigo Regime: a nobreza e o alto clero, configurando um 

projeto de restauração que se mostra inviável, dado o caráter irreversível das 

transformações trazidas pelo desenvolvimento do capitalismo e sua resultante – a 

consolidação da ordem burguesa. A irreversibilidade destas transformações alterou 

o papel sócio-histórico da burguesia: de progressista e revolucionária a 

conservadora, defensora dos seus próprios interesses. A sua conversão em classe 

dominante a afastou dos interesses do conjunto da sociedade e a posicionou em 

11 Filósofo e político irlandês, autor de várias obras e defensor da independência americana e do pensamento 
católico, daí sua recusa à Revolução Francesa, expressa em referência considerada fundante do 
conservadorismo: “Reflexões sobre a revolução na França e sobre o comportamento de certas comunidades em 
Londres com relação a este acontecimento”, Londres, 1790. Burke é defensor da autoridade fundada na tradição; 
do poder legitimado pela religião institucional (Igreja); da desigualdade jurídica dos homens; da administração 
personalizada da justiça; da lei pautada na moralidade e da subordinação do indivíduo à sociedade (MACHADO, 
1997). 
12 Os conservadores românticos combatiam o individualismo, o secularismo e o igualitarismo. Viam, nestes 
princípios, não a emancipação individual e a libertação criativa, mas a alienação crescente e a insegurança, 
inevitáveis produtos da desarticulação dos laços associativos dos homens, consequência da revolução burguesa. 
Trata-se de uma crítica à modernidade, ou seja, à civilização capitalista moderna, em defesa de valores e ideais 
do passado pré-capitalista, pré-moderno (LÖWY; SAYRE, 1995 apud MACHADO, 1997).   
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defesa da manutenção das instituições sociais que ela criou. Assim, o caldo cultural 

da modernidade, em sua expressão revolucionária, deixou de ser funcional à 

burguesia, e o seu redimensionamento revelou-se uma questão de sobrevivência e 

manutenção da condição de classe dominante (MACHADO, 1997).    

A funcionalidade da cultura moderna passou a pautar-se, então, na 

conservação dos interesses privados da burguesia, eliminando-se dessa forma, os 

conteúdos subversivos e revolucionários daquela cultura, vinculados à sua dimensão 

emancipatória.  Era necessário neutralizar todo potencial de crítica ao status quo e à 

dominação de classe que se situava numa direção socialista. Enquanto o Projeto 

original da Modernidade punha em questão a tensão entre razão instrumental e 

razão emancipadora, o desenvolvimento do capitalismo “solucionou” esta tensão 

hipertrofiando a razão instrumental e justificando uma cultura moderna burguesa 

conservadora (MACHADO, 1997).    

Dessa forma, se, originalmente, o pensamento conservador se colocou como 

restaurador e antiburguês, com a ascensão econômica e política da burguesia e a 

necessidade de legitimação do seu domínio, o conservadorismo passou a 

desenvolver um caráter contrarrevolucionário em relação a qualquer revolução, dada 

a inviabilidade da restauração e a pressão do movimento operário e socialista. 

Verificou-se, pois, uma mudança na sua função social: de instrumento de luta 

antiburguesa a defensor dos interesses da burguesia contra o protagonista 

revolucionário – o proletariado (MACHADO, 1997).    

Sinteticamente, é possível pontuar que o antes e o pós 184813 apresentam 

uma inflexão no pensamento conservador: antes, ele se colocou enquanto projeto 

restaurador, antirracionalista e antidemocrático, contrário à cultura da Ilustração e às 

expressões mais significativas da modernidade: secularização, industrialização, 

urbanização, e em defesa dos valores e instituições pré-capitalistas. Pós 1848, o 

agravamento das condições de vida dos trabalhadores e o consequente 

protagonismo do movimento operário socialista provocaram uma revisão no projeto 

original do conservadorismo que, ao admitir a irreversibilidade do desenvolvimento 

13 1848 demarca uma fase importante na cultura moderna: uma série de revoluções acontecem na Europa 
Central e Oriental, motivadas por questionamentos aos regimes autocráticos, pelas crises econômicas, pela falta 
de representação política das classes médias e pelo nacionalismo despertado nas minorias da Europa. A 
“Primavera dos Povos” envolveu, diversificadamente, membros da burguesia e da nobreza que exigiam governos 
constitucionais, e trabalhadores e camponeses que se rebelavam contra os excessos e as práticas capitalistas 
(VENÂNCIO, 2008). 
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capitalista, assumiu uma perspectiva contrarrevolucionária marcada por alternativas 

reformistas, para a preservação da ordem estabelecida (MACHADO, 1997).    

A mudança da funcionalidade sócio-política do pensamento conservador 

incidiria, também, sobre sua estrutura teórica. Autores que vislumbravam alternativas 

distintas para o mesmo contexto, se encontram unificados na defesa da ordem 

social, alterando internamente a estrutura desse pensamento, que tende tanto para 

uma filosofia social quanto para um conhecimento científico-social, seja sob a forma 

de ciência social, seja sob a forma de teoria política (MACHADO, 1997).    

Das alterações internas, o anticapitalismo romântico das origens do 

conservadorismo, se associará ao irracionalismo moderno, com sua perspectiva de 

destruição da razão, cuja expressão mais elaborada encontra-se no positivismo 

cientificista. Dessa associação origina-se um reacionarismo que sustentará a 

apologia indireta da ordem burguesa através da relação entre conservadorismo e 

positivismo. Com ela, desaparecem as demandas restauradoras e o componente 

anticapitalista, e a preocupação dos conservadores passa a ser a de construir 

conhecimento que favoreça a gestão da ordem burguesa, controlando suas crises e 

superando a ameaça revolucionária. Crise social e revolução serão o foco de 

atenção do pensamento conservador pós-1848, sendo, pois, fenômenos de forte 

interesse da sociologia – “filha direta do conservadorismo pós-48”  (MACHADO, 

1997, p. 62).    

Durkheim é o ideólogo do conservadorismo antirrevolucionário mais 

expressivo deste momento. Preocupado em encontrar alternativas às crises e à 

revolução, o autor encontra na integração social a saída para o enfrentamento da 

questão social (por meio de reformas sociais dentro da ordem) e da não 

desintegração da sociedade. Toda ação social deverá se voltar para a solidariedade 

entre os indivíduos, criando uma nova moral laica14 e de base científica, daí a 

necessidade da sociologia de erigir um conhecimento objetivo da sociedade 

(MACHADO, 1997).    

14 A nova moralidade de Durkheim não se coloca como antagônica à moral conservadora confessional, na qual 
se localiza a Doutrina Social da Igreja formulada por Leão XIII. Durkheim buscava racionalizar a moral religiosa 
através da sociologia, objetivando a descoberta de qual estado de espírito dava suporte à moralidade. Neste 
sentido, via na criança a matéria-prima a ser lapidada para a aceitação da sua verdadeira natureza: a aceitação 
das normas. Neste processo de lapidação, entra o papel do educador como semelhante ao do sacerdote: educar 
o espírito da criança, criar nela uma disposição psíquica para a aceitação e o desejo das normas, uma 
moralização do espírito. O educador seria o transmissor da moral, um mediador entre Deus e os leigos, não lhes 
cabendo questionar os valores sociais (LACERDA; GUEDES, 2006). É nessa complementariedade entre o 
positivismo durkheimiano e o neotomismo da Doutrina Social da Igreja que o Serviço Social se apoiará para 
buscar subsídios (MACHADO, 1997).    
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O princípio da invariabilidade das leis15 é o que melhor caracteriza o caráter 

conservador do pensamento de Durkheim e se articula ao problema da ordem, da 

integração, do controle e da coesão social, a partir de uma racionalidade científica 

que visa consolidar o status quo (MACHADO, 1997).    

A obra durkheimiana exemplifica a maturação do pensamento conservador, 

refuncionalizado na direção da positividade da ordem burguesa e da negação de 

qualquer possibilidade revolucionária. De Burke a Durkheim, consideradas as 

diferenças de abordagem e as alterações sofridas pelo conservadorismo, tem-se a 

manutenção da perspectiva otimista em relação à ordem burguesa, ou seja, a 

crença na positividade do desenvolvimento da história, crença segundo a qual a 

sociedade se desenvolveria sem choques, harmonicamente. Para Machado (1997), 

esta é uma característica unificadora do pensamento conservador no período por ela 

considerado clássico.  

Machado (1997), citando Bonazzi (1986), destaca que o conservadorismo, na 

medida em que se coloca como uma alternativa ao “progressismo”, nunca será 

concluído historicamente, pois, para continuar tendo validade teórica e histórica, 

necessita acompanhar de perto a dinâmica da sociedade em sua contínua tendência 

progressista. É assim que, a partir da Primeira Guerra Mundial (1914), da Revolução 

Bolchevique (1917) e das consequências ideológicas, culturais, políticas e sociais 

produzidas por estas conjunturas históricas, novos desdobramentos atingirão o 

pensamento conservador, especialmente no tocante à perda da perspectiva otimista, 

que cede lugar ao reacionarismo moderno. No lugar do otimismo, colocam-se o 

desespero e a angústia, que favorecem a vinculação do conservadorismo às 

filosofias da vida, funcionais ao fascismo. Outros sentidos não são descartados, mas 

todos demonstram a ausência do ânimo otimista clássico no pensamento 

conservador do século XX. No máximo, abrem espaço para um ceticismo diante das 

realidades sociais (MACHADO, 1997).    

Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, um dos sociólogos mais 

conhecidos e respeitados que se debruçam sobre o pensamento conservador é 

Robert A. Nisbet (1987). Seu interesse pelo conservadorismo é respaldado pela sua 

15 Para Durkheim, as leis sociais, assim como as da natureza, são fixas e imutáveis, e o fato social deve ser 
considerado como coisa, regido por leis invariáveis, ou seja, ele não é fruto da vontade humana; ao contrário, o 
fato social a determina exteriormente, cabendo ao indivíduo conformar-se com a sua natureza (MACHADO, 
1997).  Reafirma-se, aqui, a exterioridade e primazia da sociedade sobre o indivíduo e, como afirma Nisbet 
(1986), pode-se concluir pela presença de um poder quase divino.  
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própria posição: ele considera-se abertamente um conservador16. Procurou 

evidenciar a relação genética e constitutiva entre a sociologia e o conservadorismo 

(MACHADO, 1997).    

Nisbet (1987), ao tratar da história da filosofia social do Ocidente como uma 

história das ideias e dos ideais humanos relacionados à comunidade, destaca que 

este espaço (a comunidade) é o das relações entre indivíduos, com alto grau de 

intimidade pessoal, de coesão social ou compromisso moral, que dispõe de 

continuidade no tempo. Ao mostrar a busca do homem pela comunidade, o autor 

relaciona alguns tipos de comunidade, por ele denominados de projetos ideais: 

comunidade militar, política, revolucionária, ecológica e pluralista. Suas conclusões 

referendam seu conservadorismo: a comunidade política é totalitária; a comunidade 

revolucionária possui natureza feroz, relacionada ao caráter de Marx; já a pluralista é 

o projeto ideal, pois a realidade, a liberdade, a justiça e a equidade se encontram no 

pluralismo, em suas modalidades conservadora, liberal e sociológica. O autor 

consegue, assim, articular, coerente e positivamente, a sociologia e o 

conservadorismo. A primeira como expressão científica do segundo.    

Todo este acervo teórico-cultural do pensamento conservador assumirá um 

papel decisivo no desenvolvimento da ordem burguesa, na idade do monopólio, 

contexto em que são postas as condições para a emersão e profissionalização do 

Serviço Social. As modalidades de enfrentamento, por parte do Estado burguês, 

sobre a chamada questão social (simultaneamente, nas perspectivas “pública” e 

“privada”), encontrarão neste referencial a orientação básica para sua legitimação, 

na medida em que se trata de “um estilo de pensar o social que tem por limite o 

marco da socialidade burguesa, o positivismo, que, antes de ser uma ‘escola’ 

16Algumas das proposições do pensamento conservador que Nisbet reforça: a sociedade atual não pode 
prescindir do passado e não se submete a qualquer manipulação racional. Ela é uma entidade orgânica e não 
pode ser criada pela razão individual. Trata-se de uma realidade metafísica inquestionável. A sociedade tem 
primazia sobre o indivíduo: as instituições da sociedade são criações divinas; a sociedade é um todo orgânico e 
não pode ser desmembrado. O fenômeno social é interdependente; há sempre uma relação entre crença, hábito, 
associação e instituição na vida social: a tentativa de reformar uma parte da sociedade viola a estabilidade que 
nela deve existir; o que importa são as necessidades eternas dos homens, suas vontades, e não seus direitos 
naturais, e a propriedade é uma condição da existência do homem.Tudo tem uma função para alguma 
necessidade da vida humana; até o preconceito tem a função de manter unida a estrutura social, posto que há 
nele uma sabedoria que é produto do passado e da necessidade de segurança do homem. O grupo social 
(família, vizinhança, associações ocupacionais) é a unidade irredutível da sociedade, suporte para a vida dos 
homens, o espaço para as menores lealdades , a partir do qual o todo social ganha significado. Deve-se valorizar 
o sagrado, o irracional e o não-utilitário nas relações sociais: o homem deve sempre viver mediante a prática do 
ritual da cerimônia e da adoração; apenas a racionalidade não é suficiente. A estabilidade da sociedade depende 
da hierarquia, pois a igualdade nivela as diferenças sociais e dificulta a transmissão dos valores humanos, daí a 
aceitação das classes e das desigualdades sociais. A autoridade legítima vem dos costumes e das tradições de 
um povo, sendo repassada numa corrente que se inicia na família, passa pela comunidade  e pela classe, e 
culmina na sociedade mais ampla (NISBET, 1986, 1987; MACHADO, 1997).      
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sociológica, é a auto-expressão ideal do ser social burguês” (NETTO, 1992, p. 39; 

destaques do original). 

Retomemos, aqui, alguns elementos anteriormente já destacados do ideário 

conservador, a fim de identificarmos suas conexões com o papel do Estado burguês. 

A apreensão dos fatos sociais como resultantes de leis fixas e invariáveis anula 

completamente a presença dos sujeitos sociais no processo de desenvolvimento da 

sociedade, segundo seus projetos: “o social, como tal, aparece como uma realidade 

ontologicamente alheia a esses [sujeitos]”, só lhes restando a aceitação e a 

resignação diante da ordem estabelecida (NETTO, 1992, p. 40). 

Neste sentido, onde estaria a especificidade do ser social? O pensamento 

conservador a encontra na esfera moral, perspectiva promissora para a 

psicologização das relações sociais. Assim, partindo da dimensão ético-moral, a 

questão social é determinada por fatores externos às instituições da sociedade 

burguesa, localizados nos dilemas mentais e morais que afligem os homens, 

exigindo, dessa forma, soluções no plano espiritual. Conforme Netto (1992), a 

psicologização, de um lado, deseconomiza e, logo, desistoriciza a questão social; de 

outro, direciona a intervenção para o âmbito das expressões psíquicas. 

Em Durkheim, a quem a questão da coesão social era uma das preocupações 

mais fundamentais, a solução para os conflitos sociais passava pela construção de 

mecanismos de controle social à luz da moral, mecanismos responsáveis pela 

introjeção de normas coesivas capazes de reduzir os comportamentos sociopáticos 

dos indivíduos tanto no espaço público quanto no âmbito privado. Dessa forma, a 

intervenção sobre as expressões da questão social mantém-se 

 
[...] compatível com a dinâmica econômico-social e política da idade do 
monopólio [...] a alternativa de [atacar aquelas expressões se dá] em dois 
planos – o das reformas que o desenvolvimento capitalista situa como 
possíveis e necessárias no interior dos seus quadros e o das induções 
comportamentais sobre os sujeitos cuja condição permanece refratária a 
elas. Nos dois planos, é a questão da ordem que constitui o eixo das 
intervenções [...]. De um lado, o traço ‘público’ da ‘questão social’, que 
conduz à regulação de mecanismos econômico-sociais e políticos; doutro, o 
traço ‘privado’, que conduz ao disciplinamento psicossocial dos indivíduos 
excluídos do circuito integrativo a que a regulação se propõe. Entre o 
‘público’ e o ‘privado’, os problemas sociais recebem a intervenção estatal 
[...] (NETTO, 1992, p. 47, grifo do autor). 

 

É, pois, desse tipo de intervenção, determinada pelo contexto de 

desenvolvimento econômico da sociedade burguesa e ideologicamente legitimada 
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pelo acúmulo teórico-cultural do pensamento conservador, que se instaura o espaço 

histórico-social para o surgimento do Serviço Social. Sua profissionalização está 

associada à dinâmica da ordem monopólica, especialmente nas modalidades que o 

Estado burguês define, para enfrentar as sequelas da questão social. Tais 

modalidades estão particularmente tipificadas nas políticas sociais. A esse respeito, 

Netto (1992, p. 73) enfatiza: “enquanto profissão, o Serviço Social não é uma 

possibilidade posta somente pela lógica econômico-social da ordem monopólica: é 

dinamizada pelo projeto conservador que contempla as reformas dentro da ordem” 

(grifo do autor).   

Neste sentido, essa profissão assumiu o tratamento dos problemas sociais, 

ora entendidos como decorrentes das disfunções mentais e morais dos indivíduos 

(justificativa para a intervenção no âmbito ‘privado’), ora percebidos como 

resultantes dos “males” do progresso, justificando-se, assim, o tipo de intervenção 

‘pública’: o Serviço Social desenvolveu-se encontrando sua legitimação no âmbito da 

execução das políticas sociais, na qual a ação profissional se move entre a 

implementação direta dos serviços sociais e a orientação ideológica ‘organizadora’ 

da vida dos indivíduos (NETTO, 1992). 

Nesse período de gênese do Serviço Social brasileiro, sob a influência da 

doutrina social da Igreja, aliada ao Estado e ao Serviço Social europeu (ênfase na 

questão da ordem e da moral), a profissão adotou uma formação moral e técnica 

pautada na filosofia aristotélico-tomista de base humanista. Os valores morais 

cristãos eram os principais condutores dessa formação, sobrepondo-se, inclusive, 

aos conhecimentos de base científica. O método adotado era o da Ação Católica: 

ver, julgar e agir (IAMAMOTO; CARVALHO, 1990).  Esses elementos históricos 

permitem identificar uma formação cuja direção social se alinha a um movimento de 

“cunho reformista-conservador” (IAMAMOTO, 1992).  

De acordo com Faleiros (2000), na década de 1930, os currículos dos cursos 

de Serviço Social seguiam uma lógica fragmentada, no que diz respeito ao objeto 

profissional, pautado no disciplinamento e controle da força de trabalho, através dos 

valores cristãos. Voltava-se para uma prática social “paramédica, parajurídica, em 

obras sociais e de acordo com a doutrina social da igreja” (FALEIROS, 2000, p. 

166). A formação acadêmica deveria assegurar o perfil profissional de um assistente 

social vocacionado à ajuda e à caridade. Vocação aliada à personalidade do 

profissional, ao seu conhecimento dos problemas sociais e à técnica adequada ao 
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trabalho a ser desenvolvido, entenda-se: a serviço da moral doutrinária (SANTOS, 

2006). 

Em função do perfil pretendido, o currículo (inspirado no das Escolas 

europeias) era constituído de disciplinas como: Religião, Moral, Sociologia, 

Psicologia, Higiene, Direito, Seminários, Introdução ao Serviço Social, Serviço Social 

de Casos, Visitas a Obras, Práticas de Casos. Algumas delas, a exemplo de 

Introdução ao Serviço Social, Religião, Moral e Doutrina Social da Igreja, eram 

consideradas fundamentais para o fortalecimento do caráter doutrinário da 

formação. “Identifica-se, neste período, então, a interface entre uma ideologia 

dominante, fundada no positivismo, e os preceitos da doutrina cristã católica, 

cabendo ao Serviço Social uma ação que materializasse essa ideologia” (SANTOS, 

2006, p. 34).  

A predominância de uma formação mais especializada para atender a 

determinadas demandas, que, no caso do Serviço Social, diziam respeito à 

efetivação do controle social, não se constitui num fato isolado. Pereira (2008) 

destaca que, a partir do governo Vargas, a relação entre educação e economia 

assumiu maior organicidade, cabendo ao ensino, o treinamento e a qualificação da 

força de trabalho, em favor da modernização-conservadora capitalista, e não em 

direção à formação de pesquisadores e ao desenvolvimento efetivo de pesquisa 

aplicada. “O ensino superior teve a importante função de formar os intelectuais 

orgânicos necessários ao processo de modernização capitalista do país, [através de] 

iniciativas estatais [...] e particulares (Igreja e empresariado)” (PEREIRA, 2008, p. 

81). 

Nesse processo de disputa por hegemonia, do qual a articulação entre 

Estado, Igreja Católica e empresariado representou os interesses das classes 

dominantes, a criação das primeiras Escolas de Serviço Social foi a expressão 

dessa articulação e, consequentemente, parte constitutiva daquele processo: Igreja 

e empresariado lutavam para ampliar seus espaços de influência na direção do 

Estado. Os assistentes sociais eram vistos como intelectuais difusores da ideologia 

dominante (PEREIRA, 2008).  

Na década de 1940, como já situado, o Estado atuava para proteger o capital, 

em seu processo de expansão, e para controlar as insatisfações do proletariado, 

pela via do consenso na sociedade civil. A criação das instituições assistenciais – 
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estatais, paraestatais e autárquicas, mencionadas anteriormente17 – visava, através 

de políticas sociais desenvolvidas, direcionar e integrar as reivindicações da classe 

trabalhadora, voltadas para o reconhecimento legal da cidadania e dos direitos 

sociais. Para a execução dessas políticas, são convocados os assistentes sociais, 

profissionais cuja referência estava vinculada à prestação da assistência 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1990).   

É a partir do surgimento das grandes instituições assistenciais que o Serviço 

Social se institucionaliza e se legitima na divisão social e técnica do trabalho, lugar 

determinado pela forma como o Estado trata as refrações da questão social. Esse 

processo se expressa através de um mercado de trabalho constituído e em 

desenvolvimento, abrangendo outros setores do poder público e do meio 

empresarial. 

A institucionalização profissional foi marcada, ainda, pela organização de 

entidades representativas dos assistentes sociais e pela luta por uma legislação 

regulamentadora do ensino e da prática profissionais. Houve, assim, em 1946, a 

fundação da Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS, hoje 

ABEPSS) e da Associação Brasileira de Assistentes Sociais (ABAS). Estas 

iniciativas resultaram das resoluções do I Congresso Pan-Americano de Serviço 

Social, realizado em Santiago do Chile, em 1945. Segundo Iamamoto e Carvalho 

(1990), a busca pela organização da categoria foi uma preocupação generalizada, 

presente em países da América Latina, sob a direção estadunidense. 

17 Em relação à LBA, Iamamoto e Carvalho (1990, p.258-259), afirmam que a instituição [...] oferecerá um sólido 
apoio às escolas especializadas existentes. Estas serão mobilizadas, desde o início, para a implantação e 
programação dos serviços da nova instituição e, ao mesmo tempo, subsidiadas para – através da ampliação de 
suas instalações, expansão dos cursos normais, realização de cursos extraordinários e de pesquisas e inquéritos 
sociais, publicação de trabalhos técnicos, etc. – suprir a demanda de trabalhadores habilitados por aquela 
formação técnica especializada, que seu surgimento incrementa de forma acentuada. Através do sistema de 
bolsas de estudo e da distribuição de recursos financeiros, viabiliza o surgimento de escolas de Serviço Social 
nas capitais de diversos Estados, atuando geralmente em convênio com os movimentos de ação social e ação 
católica (destaques do original).  

Pereira (2008) ao apresentar dados sobre a criação dessas Escolas, no período entre 1936 e 1945, mostra que 
do total de 14 (quatorze) instituições criadas, 57,2% foram iniciativa da Igreja Católica; 35,7%, do Estado e 
0,71%, do empresariado. Em relação à criação de uma única Escola, pelo empresariado, a autora indica que, 
apesar disso, a direção que predominava na estruturação do seu currículo era dada pelo pensamento católico, 
da mesma forma como ocorria em relação às instituições criadas pela iniciativa estatal. Quanto à localização 
geográfica desses estabelecimentos de ensino, tem-se que 57,14% concentravam-se na região Sudeste (São 
Paulo: duas Escolas confessionais; Rio de Janeiro: três estatais, duas católicas e uma empresarial); 21,43% 
estavam localizadas na região Nordeste (três Escolas, sendo duas confessionais); 14,29% estavam situadas na 
região Sul (duas Escolas católicas); 7,14%, na região Norte (uma Escola estatal) e 0,00% na região Centro-oeste 
(fenômeno explicado pelo tardio desenvolvimento urbano desta região e, com ele, o agravamento das sequelas 
da questão social) (PEREIRA, 2008).  
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A ABESS, inicialmente, congregava três Escolas: o Instituto Social/RJ; a 

Escola de Serviço Social/SP e o Instituto Social/SP, e visava promover o intercâmbio 

e a colaboração entre as filiadas, adotando um padrão mínimo de ensino. A referida 

entidade se empenhou na luta pelo reconhecimento e institucionalização da 

profissão, da mesma forma que a ABAS18.   

A profissionalização requerida pelo novo e crescente mercado de trabalho, 

em ascensão a partir dos anos 1940, implicava numa formação que a subsidiasse. 

Em consequência, iniciou-se um processo de afastamento das origens católicas, só 

mais tarde concretizado – década de 1960.  

Os requisitos postos aos assistentes sociais chamavam atenção para uma 

postura profissional racional no tratamento da questão social, reduzida a uma 

questão de administração técnica e/ou ao campo da terapia comportamental 

(NETTO, 1992). Reclamava-se um profissional mais técnico, planejador de suas 

ações, movido menos pelo sentimento da caridade e pelo fazer assistemático. Essa 

racionalidade exigida influiu nos procedimentos de intervenção do Serviço Social, 

que passou a incorporar elementos do Serviço Social norteamericano – dentre eles, 

os “métodos” de trabalho com Grupos e Comunidades. O Serviço Social de Caso foi 

predominante no início da institucionalização dessa profissão (NETTO, 1991).  

Para o aperfeiçoamento técnico, a formação buscou suporte na teoria 

funcionalista americana, secundarizando o papel da doutrina cristã. Era importante 

ter um profissional que soubesse aplicar bem e com competência as técnicas 

apreendidas. Enfatizou-se o “como fazer” – o metodologismo na trajetória da 

formação acadêmica dos assistentes sociais brasileiros que, nesse momento, 

apresentava um caráter mais técnico-científico, tanto em razão da influência 

norteamericana, quanto do desenrolar da conjuntura nacional (NETTO, 1991).  

18 A Seção Regional da ABAS, em São Paulo, criou, em 1947, o primeiro Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais brasileiros e elegeu o Conselho de Serviço Social. A organização nacional dos assistentes 
sociais, no âmbito do ensino e do exercício profissional, avançou na definição de uma legislação 
regulamentadora das dimensões constitutivas da profissão. Entre as décadas de 1930 e 1960, registram-se: Lei 
1.889/1953: regulamentou o ensino do Serviço Social, sua estruturação e prerrogativas dos portadores de 
diplomas de assistentes sociais e agentes sociais; Decreto-Lei 35.311/1954: regulamentou a Lei 1.889/53. Com 
essa regulamentação, o curso de Serviço Social passou a ser de nível superior, com duração mínima de três 
anos, e ficava proibida a existência de cursos rápidos para a formação de assistentes sociais; Lei 3.252/1957 e 
Decreto-Lei 994/1957: tratam do monopólio do exercício da profissão aos portadores de diploma, definindo 
requisitos, atributos e prerrogativas dos profissionais. 

No mesmo período, registra-se, ainda, a participação de profissionais em eventos externos e/ou a realização de 
eventos em solo brasileiro: V Conferência Internacional de Serviço Social – Bruxelas, 1935; I Congresso 
Brasileiro de Serviço Social – 1947, promovido pelo CEAS; II Congresso Pan-Americano de Serviço Social – Rio 
de Janeiro, 1949 (IAMAMOTO; CARVALHO, 1990). 
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Assim, da influência do pensamento conservador europeu, a profissão passou 

a ser influenciada pela sociologia conservadora norteamericana, em sua vertente 

empiricista. Esse “novo” rumo teórico associado ao desenvolvimento das escolas 

responsáveis pelo ensino do Serviço Social, contribuiu para o processo de 

secularização e de ampliação do suporte técnico-científico da profissão, sem, 

contudo, provocar rupturas com as tendências pragmatistas; antes, as reforça e 

atualiza, configurando um arranjo teórico-doutrinário. Iamamoto (1992, p. 21) conclui 

a esse respeito: 

 
O Serviço Social mantém seu caráter técnico-instrumental voltado para uma 
ação educativa e organizativa entre o proletariado urbano, articulando – na 
justificativa dessa ação – o discurso humanista calcado na filosofia 
aristotélico-tomista, aos princípios da teoria da modernização presente nas 
Ciências Sociais (os grifos do autor foram subtraídos dessa citação). 

 

Do arranjo teórico-doutrinário tem-se a incorporação acrítica da noção de 

solidariedade enquanto princípio ordenador das relações sociais que, por sua vez, 

se dão sob a base das desigualdades de classe, mas vistas pelo Serviço Social 

como relações pessoais, solidárias; a noção de comunidade foi incorporada como 

base para a análise da sociedade capitalista e como projeto norteador da ação 

profissional. Como tal, esse tipo de incorporação revela certo retorno ao passado, na 

medida em que a sociedade burguesa se encontra estruturada a partir da mediação 

da mercadoria nas relações entre os homens, e não mais sob os princípios das 

relações comunitárias. Segundo Iamamoto (1992), há um componente utópico nessa 

assimilação que decorre do universo teórico conservador associado à filosofia 

humanista cristã: a comunidade aparece como projeto de vida alternativo à 

organização social da sociedade capitalista, porém desqualificado histórica e 

criticamente, é objetivamente vivido como confirmação da ordem vigente. Ou seja, 

 

Este arranjo teórico-doutrinário-operativo permite que a profissão mantenha 
o seu caráter missionário, atualizando as marcas de origem e atendendo, 
concomitantemente, às exigências de tecnificação que lhe impõe a 
modernização da sociedade e do Estado. Se isto permite que a proposta 
profissional se adapte às exigências da ordem burguesa, instaura-se na 
consciência dos agentes profissionais uma profunda ambigüidade: a ação – 
que é desencadeada, subjetivamente, como recusa aos ‘excessos de 
diferenciação social’, como forma de atenuar ou até mesmo de eliminar as 
injustiças sociais ou como missão a serviço do ‘homem’ – transubstancia-se 
objetivamente numa prática que reforça os fundamentos da ordem 
alienadora, que produz e reproduz desigualdades sociais [...]. Os efeitos da 
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ação profissional aparecem como uma negação dos propósitos humanistas 
que a orientam [...] (IAMAMOTO, 1992, p.28). 
 

 A questão da família, vista como célula básica da sociedade, é outro elemento 

do discurso e da prática dos Assistentes Sociais nesta fase. Entendida como grupo 

social básico, espaço no qual se constatam e se expressam, com maior clareza, os 

problemas sociais, a família torna-se o núcleo do trabalho profissional e a referência 

para explicação da vida em sociedade, em detrimento das classes sociais. Através 

dela, torna-se possível um trabalho “educativo” capaz de reforçar os laços familiares 

e integrar os seus membros à sociedade (IAMAMOTO, 1992). 

O entendimento dos problemas sociais enquanto casos individuais é mais 

uma característica da influência conservadora no Serviço Social, que, ao classificar 

os indivíduos como seres únicos e particulares, com dignidade e liberdade que 

devem ser respeitadas e com potencialidades a serem estimuladas pelo profissional, 

elegeu como princípios e postulados orientadores da ação profissional a questão da 

dignidade da pessoa humana; da sociabilidade essencial da pessoa humana; da 

perfectibilidade humana19 (CBCISS, 1986).  

A pesquisa por sua vez, é utilizada pelos profissionais para dar suporte às 

medidas de controle da população trabalhadora, através da classificação do modo 

de vida e de existência dos indivíduos, e dos possíveis riscos sociais a que podem 

estar sujeitos. A classificação dos “tipos de desajustamentos biopsicossociais” é 

pressuposto para delimitação da população-alvo a ser atendida pelos programas 

assistenciais e pelo Serviço Social. Trata-se de uma tendência empiricista e 

pragmatista marcante na prática dos Assistentes Sociais e que, associada à 

perspectiva da psicologização da questão social reafirmou uma conduta profissional 

permeada pelo julgamento moral da chamada “clientela”, justificada, ainda, por uma 

formação “científica” que se apropria vulgarmente de estratos da psicanálise 

(IAMAMOTO, 1992). 

A esse respeito, Netto (1991, p. 117-8) conclui que a direção social da 

profissão caracterizada como tradicional, sobre a qual se desenvolvia uma prática 

profissional “empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada”, era orientada por “uma 

ética liberal-burguesa”, cujo objetivo vislumbrava a correção de comportamentos 

19 Para conhecimento detalhado dos princípios e postulados do Serviço Social vide “Documento de Araxá” – 
resultante do Seminário de Teorização do Serviço Social, ocorrido na cidade de Araxá – MG, em março de 1967, 
e publicado pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais (CBCISS). 
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psicossociais tidos como “negativos e/ou indesejáveis”, diante de um modo de vida 

entendido como factual e ineliminável.  

Esse tradicionalismo segue até os anos 1950, sem encontrar grande 

resistência e sem elaborações teóricas significativas. É com a crise do Estado Novo, 

o fim da era Vargas e o início do período “populista”20 (das décadas de 1950 a 

1960), que ele é questionado, abrindo espaço para um processo renovador no 

Serviço Social brasileiro (NETTO, 1991). 

A crise do Estado Novo deve ser pensada em articulação com o contexto 

internacional que se apresentava, fundamentalmente, através da bipolarização 

mundial entre Estados Unidos e União Soviética, da reconstrução europeia via Plano 

Marshall, do avanço da hegemonia estadunidense, do pacto fordista-keynesiano 

concentrado nos países centrais capitalistas, e da disseminação da ideologia 

desenvolvimentista nos países do Terceiro Mundo. Dos anos 1940 aos anos 1960, o 

mundo capitalista experimentou um alto crescimento, associado à expansão dos 

Estados Unidos sobre os mercados mundiais, em particular sobre aqueles dos 

países periféricos (PEREIRA, 2008). 

No Brasil esse quadro macrossocietário se expressaria a partir do incremento 

à política nacional-desenvolvimentista de industrialização acelerada e à 

internacionalização da economia através do fortalecimento do setor privado e do 

capital internacional, que, a partir da segunda metade da década de 1950, entrou no 

país por meio de empresas oligopolistas. As relações envolvendo o capital 

estrangeiro, o Estado e o capital privado nacional se dão numa posição de 

subordinação ao sistema econômico mundial, sob a hegemonia dos Estados Unidos. 

Para o desenvolvimento pretendido, um dos elementos considerados era a 

educação da população, o que passou a exigir a expansão do sistema educacional, 

expansão articulada ao projeto modernizador-conservador em curso e mantenedora 

do leque de alianças já presente no desenvolvimento do sistema educacional 

brasileiro: Estado e Igreja Católica na formação das elites, e Estado e empresariado 

na formação de quadros dos setores populares, objetivando sua incorporação 

subalterna à hierarquia sócio-ocupacional, enquanto estratégia de cooptação à 

20 O populismo implica na busca por mais convencimento e menor uso da força, relação possível através de uma 
maior aproximação entre governante e governados. Coutinho (1992, p.127-128 apud PEREIRA, 2008, p. 88) 
assim o define: “o ‘populismo’ [...] pode ser interpretado como uma tentativa de incorporar ao bloco de poder, em 
posição subalterna, os trabalhadores assalariados urbanos, através da concessão de direitos sociais e de 
vantagens econômicas [...]”. 

                                                           



   55 
 

proposta educacional do capital. Em se tratando da incorporação de frações das 

camadas médias, dado o seu caráter ambíguo na história das lutas de classes, foi 

possível, para a classe trabalhadora, contar com a formação de aliados nesse 

processo, fundamental para a mobilização em defesa de uma educação nacional, 

pública, democrática, pautada nos valores culturais das massas, numa perspectiva 

emancipatória (PEREIRA, 2008).  

O ensino superior participou do processo expansionista através do estímulo à 

criação de universidades e das unificações de escolas isoladas, em instituições 

universitárias, preservando o objetivo da modernização, sob a influência do modelo 

estadunidense, fruto das relações estabelecidas entre os Estados Unidos e os 

demais países da América Latina, no pós-guerra.  

Ao assumir o poder, João Goulart (1961-1964) retomou a vertente 

nacionalista do projeto desenvolvimentista, restringindo os investimentos 

multinacionais e apoiando o capital privado nacional, inclusive, com a concessão de 

subsídios diretos. Esse novo cenário abriu espaço para a sociedade civil se 

mobilizar e lutar por reformas de base e, numa direção contrária, encontravam-se os 

militares, que se opunham às propostas reformistas de Goulart (NETTO, 1991). 

Nesse contexto de expansão e integração do ensino superior, e de politização 

da sociedade civil, novas Escolas de Serviço Social surgiram21 e contribuíram para o 

início de um processo renovador na profissão, de questionamento das suas bases 

tradicionais. Esse processo foi dinamizado por fatores relacionados à organização 

da sociedade civil, às relações interprofissionais e interinstitucionais que setores 

profissionais passam a manter com outros protagonistas sociais, à influência de 

católicos progressistas e de uma esquerda católica, vinculados à Teologia da 

Libertação, ao movimento estudantil de Serviço Social, à perspectiva crítica 

incorporada por parte das Ciências Sociais, que, associada ao ingresso dos cursos 

de Serviço Social em instituições públicas e universitárias, permitiu uma interlocução 

acadêmica mais qualificada (NETTO, 1991). 

21 Os dados apresentados por Pereira (2008), para o período compreendido entre 1946 e 1963, são os 
seguintes: 14 (quatorze) Escolas criadas pela Igreja Católica, o equivalente a 70%; 3 (três) criadas pelo 
empresariado, equivalendo a 15%; 2 (duas), pelo Estado, perfazendo 10% e uma (5%) Escola criada em 
conjunto, pela Igreja e pelo empresariado. Nota-se, em relação ao período anterior, o aumento da participação 
católica e do empresariado na criação das Escolas de Serviço Social, numa relação direta com a redução da 
participação do Estado nesse processo.  

Considerando uma escala maior de tempo - 1936 a 1963 -, verifica-se a predominância da Igreja Católica na 
criação das Escolas e na direção didático-pedagógica dos cursos, através da sua Doutrina Social (PEREIRA, 
2008). 
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A formação profissional seguiu, nesse início dos anos 1960, sob o predomínio 

da influência norte americana, associada à herança católica (com pouca expressão). 

Disciplinas como Sociologia, Filosofia, Antropologia, Psicologia Social, Estatística, 

Pesquisa Social e Administração passaram a compor os currículos dos cursos de 

graduação, objetivando um melhor conhecimento da realidade e o aprofundamento 

do cariz tecnocrático da profissão, associado à sua pseudoneutralidade (SANTOS, 

2006). 

Faleiros (2000) destaca que a tônica curricular, nesse contexto, estava 

voltada para a defesa da integração, para a adaptação dos indivíduos e das 

instituições, para o bem-estar social. A fragmentação da realidade e do 

conhecimento se expressava em enfoques estanques, a exemplo das abordagens 

de “caso”, “grupo” e “comunidade”. A introdução das disciplinas sociais antes 

mencionadas contribuía para a quebra do monopólio da doutrina cristã, mas 

mantinha uma base teórica ainda conservadora – o estrutural-funcionalismo. “A 

formação profissional desenvolve-se, então, a partir de dois eixos, quais sejam, a 

base doutrinária e a base técnica. A primeira, fundamentada na filosofia aristotélico-

tomista, e a segunda, em valores positivistas/funcionalistas” (SANTOS, 2006, p. 39).  

 Os anos 1960 mantiveram essa base teórica centrada no tratamento dos 

problemas “individuais”, reforçaram a abordagem comunitária como melhor área de 

intervenção do assistente social, em sua contribuição para o desenvolvimentismo 

(FALEIROS, 2000). 

O contexto brasileiro, nos anos imediatamente anteriores, ao golpe de 1964, 

apresentou uma efervescência política manifestada no fortalecimento e no 

protagonismo dos movimentos sociais, do movimento sindical e no papel exercido 

por segmentos da Igreja Católica, em apoio à luta dos trabalhadores. Esse quadro 

acabou provocando uma reação conservadora que culminou com a tomada do poder 

pelos militares, em março de 1964, e com a instauração da autocracia burguesa 

(NETTO, 1991). 

Em nível mundial, estava instaurada uma crise do capital, e suas 

manifestações econômicas, sociais, políticas e culturais atingiam as sociedades de 

base urbano-industrial. Tal crise foi justificada pelo esgotamento de um padrão de 

desenvolvimento capitalista gerador de tensões sociais (NETTO, 1991). 

Em se tratando do Serviço Social “tradicional”, ficava claro o seu desgaste, 

em razão da sua não adequação às necessidades modernizantes da ideologia 



   57 
 

nacional-desenvolvimentista. Essa crise interna foi, pois, permeada pelos 

rebatimentos da crise maior do capital, em suas expressões conjunturais, e 

possibilitou a emersão de questionamentos de ordem mais crítica e que objetivavam 

o afastamento da base confessional. Estes questionamentos não atingiram apenas a 

realidade profissional brasileira; tratava-se, sobretudo, de um fenômeno 

internacional. Assim como, no Brasil, o cenário latino americano de erosão do 

tradicionalismo (NETTO, 1991) contava com a influência de fatores externos, a 

saber: a rejeição à influência funcionalista nas ciências sociais, à qual o Serviço 

Social não ficou imune; os novos posicionamentos de setores da Igreja católica, e o 

protagonismo do movimento estudantil. 

Esse fenômeno ficou conhecido como Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social, parte integrante do processo internacional de erosão do Serviço 

Social Tradicional. Com duração de uma década (1965-1975), o Movimento de 

Reconceituação (MR) assumiu como eixos norteadores de sua contestação ao 

tradicionalismo questões relativas ao pressuposto teórico do Serviço Social, a sua 

aparente neutralidade política, sua eficácia e seus resultados produzidos; à ordem 

burguesa; às instituições e organizações governamentais; às políticas sociais e à 

ideia de integração social. O enfrentamento dessas questões deve ser considerado 

em sua heterogeneidade, com posições distintas, combinando, ao mesmo tempo, 

posturas reformistas-democráticas e radical-democráticas (NETTO, 1991; 2005). 

Apesar do seu caráter heterogêneo, foi através da reconceituação que o 

Serviço Social latino americano se aproximou de perspectivas teóricas progressistas 

e da própria tradição marxista, ainda que a aproximação ao pensamento de Marx 

tenha se dado, nessa fase, de forma pouco sistemática e através de manuais 

partidários e/ou de autores com forte influência estruturalista22 (NETTO, 1991). 

O livre desenvolvimento do MR estava condicionado à existência de um 

cenário democrático, condição essa que, na América Latina, foi negada através das 

sucessivas ditaduras militares instauradas. No Brasil, a ditadura militar de 1964 

22 A corrente estruturalista se propõe a ser um método cientificamente rigoroso, capaz de superar os limites do 
humanismo abstrato e subjetivista, bem como do irracionalismo anticientífico. Uma análise crítica do 
estruturalismo aponta para a sua rejeição à razão dialética, à dimensão histórica do real e à ação criadora e 
transformadora do homem. Coutinho (2010, p.18) trata-o como uma corrente filosófica designada pela expressão 
“miséria da razão”, cujo significado corresponde ao “[...] radical empobrecimento agnóstico das categorias 
racionais, reduzidas às simples regras formais intelectivas que operam na práxis manipulatória.” Trata-se de uma 
expressão ideológica do mundo burguês. 
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castrou qualquer postura progressista, o que, no caso do MR, atingiu seu 

desenrolar, particularmente, na sua perspectiva mais crítica. 

A modernização capitalista brasileira foi efetivamente incrementada a partir do 

golpe de 1964. O empenho da autocracia burguesa nesse processo permitiu uma 

maior abertura ao capital imperialista, incentivando-o e subsidiando-o com recursos 

públicos, associado a uma política de segurança cujo lema era “segurança e 

desenvolvimento”, que implicava em um planejamento centralizado da economia, 

por meio de um Estado fortemente repressor e capaz de desviar do processo de 

riqueza socialmente produzida o máximo de lucratividade para a acumulação 

capitalista. Reafirmava-se, assim, a subalternidade do Brasil aos países capitalistas 

centrais, sob a hegemonia dos Estados Unidos (NETTO, 1991). 

Coutinho (1992, apud PEREIRA, 2008) destaca que uma das características 

dessa particularidade da história brasileira é que ela se deu pela via da revolução 

passiva23, ou seja, a modernização verificada ocorreu no sentido de não atingir a 

estrutura econômica e social do país. Trata-se de uma “revolução-restauração”, com 

processos de reformas “pelo alto”, sob o comando da classe dominante e a completa 

rejeição à participação decisória dos setores subalternos. Em relação a esses 

setores, verificou-se uma absorção descaracterizada das suas demandas originais, 

como um meio de cooptação que não altera a manutenção do status quo e que 

preserva a hegemonia burguesa, através da utilização do aparelho estatal pelos 

militares.  

Reafirmou-se então, numa sociedade de classes, a função do Estado de 

proteger a propriedade privada e as condições de produção capitalista. Mesmo este 

quando se propõe a estimular o desenvolvimento do setor produtivo estatal, o faz 

enquanto um “capitalista coletivo”, “que também explora e submete os operários das 

empresas estatais [...] [e que] com freqüência, transfere [a mais-valia] ao setor 

privado, ao menos em parte” (IANNI, 1996, p. 42 apud PEREIRA, 2008, p.108). 

Em sintonia com o protecionismo estatal, deveria se portar o padrão de 

política social da época, estimulando o aumento da produtividade social do trabalho, 

garantindo um mínimo para a sobrevivência dos trabalhadores e contribuindo para a 

“harmonia social”, através do controle das insatisfações populares, possível 

23 Conceito reelaborado por Gramsci, para tratar do processo de unificação da Itália – o Risorgimento. Com ele, 
Gramsci pode apreender a particularidade desse processo como uma modernização do Estado, através de 
reformas ou de guerras nacionais sem, contudo, passar pela revolução econômico-política (COUTINHO, 2011).    
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mediante a articulação entre assistência e repressão. Esta harmonia foi viabilizada, 

também, entre os vários capitais que disputavam o acesso aos recursos públicos. A 

distribuição desses recursos ao capital privado, permitia a implementação de 

políticas em diversas áreas (PEREIRA, 2008). 

A política social brasileira do período ditatorial aprofundou a segmentação dos 

direitos sociais, dividindo-os por setores e grupos populacionais, fragmentando a sua 

dimensão coletiva e o seu caráter classista. A redução de investimentos estatais em 

políticas públicas e o conseqüente repasse desses recursos ao capital privado 

promoveu a aceleração da deterioração de serviços fundamentais, a exemplo de 

saúde, previdência e educação, ao passo que os tornou atraentes ao meio 

empresarial, frente à perspectiva da obtenção de lucros na exploração desses 

serviços (MOTA, 2004). 

Assim, a política educacional foi alterada, em adequação ao processo de 

aceleração da modernização capitalista, que demandava uma formação de quadros 

especializados, preparados para as exigências de racionalização dos processos de 

trabalho, quer no âmbito privado, quer no público. O próprio desenvolvimento 

industrial, intensificado pela presença das multinacionais no país, desde os anos 

1950, também reforçou a demanda por uma mão-de-obra mais especializada 

(ROMANELLI, 2005 apud PEREIRA, 2008). 

O crescimento da demanda por educação precisava ser respondida dentro da 

lógica da acumulação de capital, para a qual o Estado assumia o papel de 

acumulador “indireto”, através da política de contenção dos gastos públicos. Nesse 

sentido, o ensino superior, através de várias medidas legais, foi reestruturado. 

Dentre tais medidas, é possível citar a organização da universidade em unidades 

departamentais, por curso, enquanto uma medida racionalizadora de recursos 

(PEREIRA, 2008). 

A reforma universitária de 1968 é a reafirmação da lógica da acumulação 

capitalista: permeada pela mentalidade empresarial, ela reestruturou a organização 

interna das universidades com base nessa racionalidade. Para tanto, estimulou o 

produtivismo acadêmico; sancionou a participação dos empresários nos órgãos 

colegiados das universidades, enfim, tornou-as modelos de universidade-empresa, 

correspondentes à noção de eficiência, racionalização e modernização. Convinha 

modernizar-se para acompanhar as necessidades e os requisitos da produção 

capitalista, através da instrumentalização da ciência e da tecnologia.  Somou-se 
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ainda, a isso a permissão para criação de estabelecimentos isolados de ensino 

superior, de direito público ou privado. Quanto às instituições públicas, se 

constituiriam em autarquias de regime especial ou em fundações de direito público; 

quanto às privadas, em fundações ou associações (BRASIL, 1968)24. Segundo 

Romanelli (2005, p. 233 apud PEREIRA, 2008, p. 115-116), a modernização 

conservadora da universidade 

 

[...] acabou criando uma complexidade administrativa e uma intrincada teia 
de mecanismos de controle dentro e fora da Universidade, que a tornou 
mais conservadora na sua estrutura geral [...]. Com tudo isso, a 
racionalidade só veio acarretar um poderoso aumento do esquema de 
dominação dentro e fora da Universidade, do que resultou a perda total de 
sua autonomia. 

  

A rede privada de ensino investiu, majoritariamente, em instituições isoladas, 

ofertando cursos de custo relativamente baixo, que demandavam poucos 

investimentos, a exemplo dos da área de Ciências Humanas. Justificava-se tal 

opção por meio da ideologia da eficiência e da neutralidade científica, bem como 

pela formação de quadros para o setor terciário e setores tradicionais da economia 

(PEREIRA, 2008). 

Esse tipo de instituição apresentava como uma das suas principais 

características a despolitização do espaço acadêmico, própria de espaços que não 

se envolvem com a produção de conhecimento crítico, que desvinculam ensino de 

pesquisa e extensão, e que se configuram, apenas, como transmissoras de ensino e 

distribuidoras de diplomas. Soma-se, neste contexto de ditadura, a forte repressão 

que atinge professores e estudantes, particularmente em universidades públicas, 

reconhecidas pela presença do debate, do pensamento crítico e da participação 

política (PEREIRA, 2008). 

24 Já é possível, aqui, identificar, na Reforma Universitária de 1968, a presença dos pressupostos orientadores 
da atual reforma do ensino superior, em curso desde a década de 1990. Ou seja, não se trata de uma “nova” 
reforma, mas do aprofundamento de um projeto que visa acompanhar a modernização capitalista da era dos 
monopólios. Nesse sentido, a atual expansão do ensino superior, através do crescimento de instituições privadas 
e da institucionalização da Educação Superior à Distância, também fonte de lucro para os empresários do 
“ramo”, são desdobramentos de um movimento anterior. 

Para reforçar as relações entre passado e presente, vale citar Pereira (2008, p.116) ao fazer referência ao 
pensamento de Germano (2005) acerca da expansão do ensino superior privado: “[...] a estratégia adotada pelo 
Estado autoritário foi a ampliação das matrículas pela expansão do setor privado, o que respondeu às 
necessidades econômicas e políticas do processo de modernização conservadora em curso: por um lado, 
reproduzia um contingente de força de trabalho qualificado para aquela nova fase e abria um mercado 
lucrativo para a expansão do capital, e, por outro, respondia politicamente às expectativas de ascensão social 
das camadas médias, por meio do diploma de nível superior, garantindo a produção de consenso frente ao 
regime ditatorial.” (grifos não presentes no original). 

                                                           



   61 
 

A expansão do ensino superior pela via da maior participação do setor 

privado, associada ao recuo do Estado no financiamento público, empurra o sistema 

à privatização progressiva, o que se dá em duas frentes: de forma direta, através da 

implementação e do repasse de subsídios a escolas privadas; e de forma indireta, 

por meio da criação de fundações de direito público ou privado que funcionavam 

como catalisadoras de recursos, desobrigando o Estado da manutenção financeira 

das instituições públicas (SGUISSARDI, 2001 apud PEREIRA, 2008). 

Nesse processo de privatização, Pereira (2008) destaca a existência de um 

elemento novo: o protagonismo mais incisivo do setor privado não-confessional - 

empresários que, até então, comercializavam o ensino fundamental e médio  

passaram a “investir”, também, no ensino superior, ofertando, no período noturno, 

cursos de baixo custo. O empresariamento desse nível de ensino é refletido no 

índice de matrícula verificado entre os anos 1960 e 1980: em 1962, as instituições 

públicas apresentavam um percentual de 60% do número de matrículas; já em 1984, 

esse percentual cai para 25% (ANDES, 2003 apud PEREIRA, 2008). 

Fica clara a relação da política educacional brasileira com os projetos mais 

estruturantes do desenvolvimento capitalista. Os diferentes períodos históricos 

demonstram as mudanças que afetam as políticas sociais, prevalecendo a tendência 

de acompanhamento dos projetos das classes dominantes. Nesse sentido, a política 

voltada para o ensino superior, até o pré-1964, procurou estar sintonizada com os 

requisitos do nacional-desenvolvimentismo e do populismo, de um capitalismo 

“autônomo”, com ênfase no investimento estatal (vide índice de matrícula acima 

referido). O pós-1964 apresentou uma relação entre o ensino superior e o modelo de 

desenvolvimento associado e dependente dos países capitalistas centrais, 

demarcando claramente, conforme se depreende da passagem abaixo transcrita: 

 

[...] a exploração mercadológica do ensino superior, com uma clara divisão 
de tarefas: ao Estado coube a criação das pós-graduações nas 
universidades públicas federais, a partir da década de 1970, como parte 
daquele projeto de desenvolvimento, ainda com colorações nacionalistas, 
ao mesmo tempo em que ele se desobrigava paulatinamente do nível da 
graduação, desgastando-o com parcos recursos [...]; aos empresários 
leigos, foi reservado o ensino de graduação, destituído da dimensão da 
pesquisa e localizado em IES majoritariamente isoladas, geralmente com 
cursos na área de humanas, que demandavam menos investimento 
(PEREIRA, 2008, p. 120).   
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A combinação entre o moderno e o conservador caracterizou a intervenção 

ditatorial na realidade brasileira, um caminho para validar o binômio força x 

consenso, na busca da sua legitimidade. Dessa forma, a autocracia burguesa 

utilizava-se de uma forte repressão, aliada a investimentos em políticas sociais, para 

fazer frente ao agravamento da questão social, impulsionado pelo crescimento 

industrial. Tais investimentos exigiam uma mão de obra mais refinada, mais 

especializada, mais profissional no trato dessas políticas, o que repercute na 

ampliação do mercado de trabalho para os assistentes sociais (NETTO, 1991). 

A ação do Estado no processo de desenvolvimento da modernização 

conservadora capitalista demandava, concomitantemente, o desenvolvimento de 

uma tecnocracia civil e militar. Ianni (1981, p. 28-29 apud PEREIRA, 2008, p. 111) 

afirma: 

 

[...] Todo um imenso exército de funcionários passou a permear, ampla e 
densamente, o conjunto da sociedade, seja nos seus centros de poder [...], 
seja nos seus extremos mais distantes e longínquos de execução das 
decisões [...]. Economistas, administradores, engenheiros, estatísticos, 
educadores, sociólogos, jornalistas e outros, muitos foram os especialistas 
civis e militares convocados para operar e ‘modernizar’ a organização e o 
funcionamento do aparelho estatal. Tratava-se de substituir o ‘político’ 
pelo ‘técnico’, a ‘demagogia’ pela ‘ciência’, o ‘carisma’ pela ‘eficácia’. 
Ao mesmo tempo em que constituía o seu intelectual orgânico, ela 
desenvolvia também as bases da ideologia desse intelectual. (grifo nosso). 

  

Para a substituição aludida, os assistentes sociais somavam-se aos agentes 

executores de políticas. Assim, o movimento que resulta das relações entre a 

autocracia e o Serviço Social (sobretudo em função dos requisitos por uma mão de 

obra mais especializada) indicou uma ponderável reformulação da profissão, 

verificada em dois níveis: prática e formação. Do ponto de vista da prática, a 

modernização conservadora favoreceu um amplo mercado nacional de trabalho para 

os assistentes sociais, decorrente do forte investimento em políticas sociais. 

Colocou-se, para o Serviço Social, um novo padrão de exigências ao desempenho 

profissional: um “[...] assistente social [com] postura [...] ‘moderna’, no sentido da 

compatibilização do seu desempenho com as normas, fluxos, rotinas e finalidades 

[da modernização conservadora. Uma prática que viesse] a integrar o conjunto de 

procedimentos administrativos ‘modernos’” (NETTO, 1991, p. 123). 
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Estes requisitos estavam claramente articulados à tendência de 

tecnocratização das políticas sociais, que rebateu sobre a profissão, com vistas a 

uma renovação tecnicista e conservadora ou moderna e conservadora. 

Em relação ao nível da formação, essa deveria dar suporte para a produção 

desse profissional “moderno”. Assim, houve, na vigência da ditadura militar, a 

expansão quantitativa das agências de formação, com o aumento dos cursos de 

graduação e pós-graduação25. Foi nessa fase que o Serviço Social ingressou na 

universidade pública, o que propiciou, de fato, sua interação com a sociologia, a 

psicologia social e a antropologia, fator positivo para o desenvolvimento de uma 

postura intelectual e investigativa na profissão. De acordo com Netto (1991, p. 124), 

tratava-se de “[...] uma inteira refuncionalização das agências de formação [...] [que 

rompesse] de vez com o confessionalismo, o paroquialismo e o provincianismo que 

historicamente vincaram o surgimento e o evolver imediato do ensino do Serviço 

Social no Brasil”. 

Portanto, a formação do assistente social passou a oferecer ao mercado 

nacional de trabalho um profissional moderno, legitimado agora por uma 

fundamentação teórico-técnica que objetivava a eficiência e a modernização da 

profissão. Para tanto, o planejamento, a coordenação e a administração eram 

fundamentais à capacitação profissional, atenta à preparação para atuação em nível 

macrossocial e em equipes interprofissionais (SILVA, 1995). 

25 Até 1959, existiam, em todo o país, 28 cursos de graduação em Serviço Social e, como já visto, a maioria por 
iniciativa da Igreja Católica. Já em 1976, esse número mais que duplicou, totalizando 57 escolas, sendo 23 
públicas e 34 privadas. Considerando apenas o período ditatorial (1964-1985), tem-se a criação de cerca de 31 
Escolas: 19 delas, por iniciativa empresarial; 7 sob o comando do Estado e 5 de iniciativa confessional (outras 
ordens religiosas não católicas, participam dessa criação). Percebe-se um reforço na ampliação do espaço do 
empresariado, na criação das Escolas de Serviço Social, que, no período indicado, ocorre, predominantemente, 
em instituições não-universitárias, acompanhando o movimento mais amplo da política educacional brasileira: um 
empresariamento não-confessional (PEREIRA, 2008). 

Após a ditadura, os dados registram a existência de 66 cursos até o ano de 1988 (26 públicos e 40 privados, 
demonstrando a ascensão da tendência privatista no ensino superior brasileiro). No tocante à pós-graduação, só 
nos anos 1970 é que se verifica a criação dos cursos que, ao final do ciclo ditatorial, totalizam 6 programas 
stricto sensu (3 em instituições públicas e 3 em instituições privadas, sendo apenas um deles em nível de 
doutorado na PUC-SP (NETTO, 1991). Dados relativos ao ano de 2006, apresentados pela Pesquisa Avaliativa 
da Implementação das Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social (ABEPSS, 2008), reafirmam o 
aumento dos cursos de Serviço Social e a preservação da tendência de expansão pela via do setor privado: no 
nível de graduação são 29 cursos vinculados ao setor público e 73 ao setor privado. O Censo de 2010 
(BRASIL/MEC/INEP, 2011) já referenciado anteriormente, reforça a mesma tendência: 61 cursos públicos e 272 
de natureza privada, o que mostra que o ensino em Serviço Social vem seguindo o movimento mais geral de 
crescimento do ensino superior no país que, de acordo com o citado Censo de 2010, tem um número  total de 
cursos de graduação – presencial e à distância, em torno de 29.507. Destes, 9.245 são públicos e 20.262, 
privados. Os dados sobre a pós-graduação em Serviço Social apontam para o reforço da referida tendência: 30 
mestrados, 13 doutorados e 76 especializações. Do total dos cursos oferecidos em nível de pós-graduação, 
apenas 46 são ofertados por instituições públicas e 69, por instituições privadas, com destaque para as 
especializações (ABEPSS, 2008).   
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Tratava-se de um contexto que, se não estimulava o florescimento daquelas 

posturas mais críticas presentes na erosão/reconceituação, também não alimentava, 

de forma integral, a postura missionária; ao contrário, afastava-se dela. Foi, pois, a 

partir do golpe de 1964 e em função do que resultou desse novo contexto, que se 

instaurou o que Netto (1991) denomina de processo de renovação do Serviço Social 

brasileiro, significando uma ruptura com a influência cristã na profissão. Tal ruptura 

deu continuidade a algumas tendências que se expressaram na erosão do Serviço 

Social Tradicional, mas as recolocou sobre novas bases, em função da autocracia 

burguesa. Verificou-se uma tensão entre transformação e permanência, em que 

sempre predomina o novo.  Portanto, a laicização do Serviço Social se deu 

fortemente em razão das exigências postas pela autocracia, sendo um dos 

elementos que caracterizam essa renovação (NETTO, 1991). 

Netto (1991) identifica três perspectivas renovadoras na profissão26: a 

modernização conservadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de 

ruptura. As duas primeiras, segundo o autor, apesar de não terem por objetivo o 

rompimento com a herança conservadora (antes a atualizam), trazem para o Serviço 

Social a aproximação a um referencial teórico-metodológico oriundo das ciências 

humanas e sociais, contribuindo para o distanciamento da formação e da 

intervenção vocacionais. O aprimoramento técnico trazido pela modernização 

conservadora, apoiado na concepção sistêmica, consolida o Serviço Social de Caso, 

de Grupo e de Comunidade, reforçando o estudo, o diagnóstico e o tratamento como 

metodologias, quer no plano da formação, quer da intervenção profissional.  

Nesse período, nos currículos dos cursos de graduação foi introduzida a 

disciplina Sociologia Geral, de influência norte americana, em substituição à 

Sociologia anteriormente adotada, cuja abordagem estava centrada no indivíduo. Tal 

substituição justificava-se pela necessidade de apreensão de uma abordagem 

“macrossocial”, capaz de perceber os problemas numa perspectiva coletiva, massiva 

e voltada para “mudanças”. A racionalidade técnica perseguida nesse contexto 

reforçava a preocupação com o desenvolvimento das habilidades e da capacidade 

26 Consultar Netto (1991) para um maior detalhamento das tendências da renovação do Serviço Social brasileiro: 
períodos de maior expressão de cada uma delas; eventos realizados sob a influência de cada perspectiva; obras 
publicadas e autores representativos. 
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operativa dos alunos, pois competência profissional era sinônimo de competência 

técnica (SANTOS, 2006). 

Nos anos 1960 os Assistentes Sociais acabam por enfatizar uma discussão 

de conteúdo mais endógeno envolvendo a definição do objeto, dos objetivos, 

métodos e procedimentos de intervenção, na busca de algo peculiar à profissão. 

Netto (1975 apud IAMAMOTO, 1992) define essa ênfase como o “fetiche da teoria 

metodológica”, que ocupa todos os espaços profissionais: as instituições, as 

escolas, os eventos, e toma como referencial o pensamento estrutural-funcionalista 

ou o discurso lógico do neopositivismo. 

Em 1970, foi regulamentado, pelo Conselho Federal de Educação, um 

currículo mínimo para os Cursos de Serviço Social, o qual ampliou sua duração para 

quatro anos, com a obrigatoriedade de seis meses de estágio, de acordo com o 

parecer n.º242, de 13 de março daquele ano (SANTOS, 2006). 

A terceira perspectiva da renovação, a mais significativa, forneceria a 

estrutura teórico-metodológica e ideo-política para a consolidação da laicização e o 

fortalecimento de um pensamento progressista, fundamentado na teoria social de 

base marxista. A intenção de ruptura27 ocupou seu espaço de crítica sistemática ao 

desempenho tradicional, a seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos, a 

partir do início da década de 1970, momento de crise da ditadura militar. As 

primeiras aproximações ao marxismo receberam forte influência do pensamento de 

Althusser, de base estruturalista, pautado na concepção de que as instituições 

cumpriam a função de aparelhos ideológicos do Estado. Partindo dessa premissa, 

setores vanguardistas da profissão, articuladores dessa perspectiva renovadora, 

passaram a negar a prática institucional e a enfatizar sua posição junto aos 

movimentos sociais, como única possibilidade de o Serviço Social manifestar seu 

compromisso com os trabalhadores. Tratava-se da militância política confundida com 

prática profissional. 

A “partidarização” da profissão conduziu à reprodução do voluntarismo e ao 

retorno da ideia de vocação, desta vez em nome dos interesses dos trabalhadores. 

Pereira (2008, p. 132) ressalta que essa “partidarização” inseria-se no contexto de 

lutas pela redemocratização do país, e que “o acesso dos assistentes sociais a 

27 Para um maior aprofundamento dessa perspectiva sobre momentos constitutivos, equívocos teóricos 
identificados e posteriormente superados etc;, consultar Netto (1991). 
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posições críticas ao tradicionalismo profissional foi via partido político, isto é, por 

vetores extraprofissionais”. 

Resultou então, desse movimento de aproximação à teoria social crítica, certo 

ecletismo, no qual se mesclavam referenciais teóricos, concepções ideológicas e 

prático-profissionais, resultado certamente provocado pelas próprias dificuldades de 

acesso às fontes originais do pensamento marxiano, no contexto da ditadura, o que 

favoreceu uma visão reducionista desse pensamento, que, associado ao 

estruturalismo acima referido, culminou com o que Quiroga (1991) denominou de 

“invasão positivista no marxismo”.  

Fruto do movimento em questão, Silva (1995) destaca o esforço do grupo de 

docentes e discentes da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais na 

formulação do “Método BH”, cuja influência atingiu certos segmentos profissionais, 

particularmente aqueles vinculados à universidade, espaço ainda possível, em 

tempos de repressão, para novas elaborações e experimentações. Uma das suas 

idealizadoras, a professora Leila Lima Santos, chegou a apresentar uma proposta 

para a formação profissional baseada no citado método, na Convenção da ABESS, 

em São Luís – MA, em 1971. Os equívocos daquela formulação não retiram a sua 

importância para o fortalecimento da perspectiva crítica no Serviço Social. Nesse 

sentido, afirmam Amaral e César (2008, p. 152): 

 
Não podemos negar a importância que teve o chamado Método BH para a 
crítica e recusa às práticas tradicionais e assépticas dominantes no Serviço 
Social até meados dos anos 70. Mas a preocupação dos seus formuladores 
em imprimir à profissão o caráter de um projeto alternativo ao 
tradicionalismo, não teve, do ponto de vista teórico-metodológico, o rigor 
necessário para aportar a profissão de um arcabouço que expressasse [...] 
‘as mediações necessárias entre profissão e sociedade’.  
 

 Em sua globalidade, a intenção de ruptura traz para o Serviço Social 

elementos problematizadores da sua dimensão política, tendo por referência a 

unidade entre teoria e prática, a partir de uma visão de totalidade. Uma de suas 

expressões mais marcantes foi o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – o 

“Congresso da virada”, realizado em São Paulo, em 1979, sob forte influência de 

uma vanguarda operária que, recuperando o seu lugar na arena política, enfrentava 

a luta antiditatorial, atraindo outros assalariados, setores da pequena burguesia e, 

até mesmo, da própria burguesia.  
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Nessa resistência à ditadura, uma minoritária, porém significativa parcela de 

profissionais, docentes e estudantes de Serviço Social assumiu a direção política do 

III CBAS, publicizando as tendências democráticas existentes no interior da 

profissão e até então silenciadas pelo conservadorismo e pelo “terror estatal” 

(NETTO, 2009).  Referência no desenvolvimento geral da profissão, o “Congresso 

da virada” destaca-se pelo grau de politização e mobilização impressas ao Serviço 

Social, em suas dimensões constitutivas (exercício e formação profissionais e 

organização política). Nesse sentido, contribui com o debate sobre a formação 

profissional que culmina com a aprovação de um novo currículo, em convenção da 

antiga ABESS, em Natal – RN, no mesmo ano. As discussões que precederam a 

definição desse novo currículo demonstravam tanto a preocupação em sintonizar o 

ensino de graduação a um novo contexto de enfrentamento da questão social, sob o 

marco da reconstrução da democracia, como em adequá-lo às exigências 

intelectuais postas por uma massa crítica28 que vinha se acumulando (NETTO, 

1999). Coloca-se a discussão sobre a direção ético-política da formação, seus 

objetivos e conteúdo e a sua função social, entendendo-se como papel dessa 

formação o “desenvolvimento de uma prática consciente e consequente no interior 

das relações de classe na sociedade brasileira” (ABESS, 1984, p. 108-109 apud 

ABESS; CEDEPSS, 1996, p. 145).    Em 1982, o Conselho Federal de Educação 

aprovou tal currículo, que passou a ser obrigatório em todos os cursos de Serviço 

Social no Brasil, substituindo o anterior, datado de 1970 (SANTOS, 2006).  

Em toda essa movimentação por uma redefinição profissional, é preciso 

considerar que as contribuições da intenção de ruptura não podem ser vistas, 

exclusivamente, como vontade aleatória, de sujeitos isolados do seu contexto 

histórico. O avanço teórico e político dessa perspectiva só foi possível a partir da luta 

popular pelo restabelecimento de um ambiente democrático e pelo fim da ditadura. 

Foi possível, ainda, pela própria opção ético-política e teórico-metodológica de 

protagonistas que enfrentaram perseguições e constrangimentos em nome de ideais 

democráticos e anticapitalistas.  

A resistência à ditadura se fortaleceu em meados da década de 1970, pondo 

à prova o projeto de desenvolvimento da autocracia burguesa. A crise capitalista 

28 “[...] conjunto de conhecimentos produzidos e acumulados por uma determinada ciência, disciplina ou área do 
saber [...] Enquanto profissão, o Serviço Social [...] tem se constituído [...] como uma área de produção de 
conhecimentos[...]” (NETTO, 1999, p. 102). 
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mundial, associada à crise do petróleo, revelou a fragilidade econômica do “milagre 

brasileiro”, que objetivava a intensificação do processo de concentração e 

centralização de capital através da “industrialização pesada”. A crise econômica se 

agravou, os altos índices de inflação e o aprofundamento do endividamento externo 

elevaram o nível de pauperização dos trabalhadores. Do ponto de vista político, a 

ditadura militar também deu sinais de esgotamento: nas eleições de 1974, os seus 

representantes foram derrotados. O contexto de erosão das bases de sustentação 

do regime militar estava sinalizado, e, com ele, uma crise do Estado que se 

aprofundou e se estendeu para além do fim da ditadura. O protagonismo operário e 

a mobilização popular, verificados a partir da segunda metade dos anos 1970, 

concorreram fortemente para o fim do ciclo ditatorial no país, culminando com a 

grande movimentação pelas Diretas-já no início dos anos 1980 (NETTO, 1991).  

Nesta nova conjuntura, o Estado buscou redefinir suas estratégias 

econômicas e políticas, o que repercutiu nas políticas sociais, que, sob a retórica 

distributivista e participacionista, foram vistas como estratégia de distribuição de 

renda, o que, de fato, não se efetivou. O limite da retórica serviu para controlar o 

descontentamento popular, mantendo a política econômica a serviço da acumulação 

capitalista. O “fim do milagre” trouxe a diminuição dos gastos sociais, o aumento do 

desemprego, da pobreza e a queda dos salários, em oposição a uma brutal 

concentração de renda. Do ponto de vista do trabalho, tal período foi marcado pela 

luta dos movimentos sociais, populares, sindicais, em defesa da redemocratização 

do país, por melhores condições de vida e de trabalho (PEREIRA, 2008). 

Nesse contexto, o Serviço Social foi pressionado a responder às demandas 

postas pelas forças em disputa na sociedade. O Estado, ao se utilizar das políticas 

sociais para atenuar os efeitos perversos da crise econômica sobre as condições de 

vida da população, exigiu que a profissão assumisse, “eficazmente, a função de 

mediadora entre o amplo aparato assistencial e seus beneficiários”, conquistando o 

apoio popular para os programas governamentais (SILVA, 1995, p. 39). Os 

movimentos sociais esperavam que a profissão apoiasse o seu esforço de 

organização e que considerasse as reais necessidades dos trabalhadores no 

repasse dos serviços e programas, contribuindo “para o avanço da luta organizativa 

desses movimentos” (SILVA, 1995, p. 39).    

Em meio a essas pressões, os setores profissionais que já vinham esboçando 

posturas de resistência ao conservadorismo profissional e ao funcionamento da 
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sociedade burguesa reafirmam seus posicionamentos e, “ao mesmo tempo 

sugerem, contundentemente, a possibilidade de o Serviço Social pôr-se a serviço da 

clientela” (SILVA, 1995, p. 39). Nessa possibilidade, superados os equívocos de 

confundir ação profissional com ação político-partidária, superação possível com a 

influência do pensamento de Gramsci, em fins dos anos 1970, os profissionais 

passaram a compreender o Estado em sentido ampliado, enquanto espaço 

contraditório, perpassado por interesses de classe e onde torna-se possível 

desenvolver uma prática articulada aos movimentos sociais organizados, 

configurando “a possibilidade de dissociação entre os objetivos institucionais e os da 

prática profissional” (SILVA, 1995, p. 40).  

Machado (1997) confirma que, só no contexto do pós-reconceituação, ou 

seja, a partir da segunda metade dos anos 1970, tornou-se possível um tratamento 

histórico qualificado da profissão, construído a partir de uma crítica, ou melhor, de 

uma auto-crítica da Reconceituação indicadora da superação dos equívocos 

cometidos e dos ganhos e conquistas obtidos. 

Nesta retomada da perspectiva crítico-analítica, o Centro Latino-Americano de 

Serviço Social (CELATS)29 assumiu papel institucional importante: entre 1975 e 

1985, estimulou a manutenção do espírito crítico no Serviço Social latino-americano. 

Promoveu, via projeto de pesquisa multinacional – 1978/1979, a construção de 

histórias nacionais do Serviço Social latino-americano, a qual resultou em trabalhos 

de qualidade teórico-metodológica até então não encontrados na história 

profissional: Maguiña, 1979; Iamamoto e Carvalho, 1982; Castro, 198230 

(MACHADO, 1997). 

Salienta-se que, quase quatro décadas após o surgimento das primeiras 

escolas de formação profissional, foi que se verificou a presença de um tratamento 

histórico do Serviço Social brasileiro. A criação de tais escolas se deu em sintonia 

com as expressões ideo-políticas do conservadorismo no Brasil, fase em que a 

pesquisa histórica brasileira já entrava em sua fase crítico-científica, com acúmulo 

teórico significativo. Mas foi somente quando o pensamento conservador começou a 

29 O CELATS foi criado em Lima, no Peru, em 1974, por profissionais comprometidos com a renovação do 
Serviço Social, proposta pela Reconceituação. Contaram, para essa iniciatativa, com o apoio da Fundação 
Konrad Adenauer, instituição vinculada à Democracia Cristã da antiga Alemanha Federal (MACHADO, 1997) 
30 MAGUIÑA, A. Desarrollo capitalista y trabajo social. Peru: 1896-1979. Lima, CELATS, 1979; IAMAMOTO, 
M. V.; CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil. São Paulo, CELATS, Cortez, 1982; 
CASTRO, Manuel Manrique. História do Serviço Social na América Latina. Lima, CELATS, 1982. 
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ser questionado e deslocado do debate profissional, que o Serviço Social brasileiro 

encontrou espaço para se repensar histórica e criticamente. Ou seja, foi com a 

erosão das bases tradicionais que a perspectiva crítico-analítica encontrou espaço 

para se desenvolver; logo, questionamento e crítica ancoraram tardiamente no 

Serviço Social brasileiro e demandaram, simultaneamente, a crítica e a denúncia 

ideo-política do tradicionalismo profissional, bem como e sobretudo, a crítica dos 

seus fundamentos teóricos. A perspectiva ideo-política foi posta pela 

Reconceituação; a busca dos fundamentos teóricos veio com o acúmulo pós-

reconceituação – marco do trabalho de Iamamoto/Carvalho. A crítica teórica de 

Iamamoto fundamenta a crítica histórica de Carvalho, articulando um vínculo 

orgânico na abordagem das relações entre profissão e sociedade (MACHADO, 

1997). 

Uma das expressões desse acúmulo crítico, no plano da formação 

acadêmica, foi a definição e implementação do currículo de 1982, demarcando a 

construção de um novo perfil profissional, habilitado para identificar e responder 

“com eficácia e competência às demandas tradicionais e emergentes da sociedade 

brasileira” (NETTO, 1999, p. 103, grifo do autor).   

A ABESS, em justificativa enviada ao Conselho Federal de Educação 

(BRASIL, 1982), para a obtenção de parecer de aprovação do referido currículo, 

argumentou que a necessidade de novos enfoques, novos conhecimentos que 

dessem conta dos desafios postos por uma sociedade em mudança, “carente” de 

profissionais capazes de contribuir com o “processo de desenvolvimento social 

integrado que vive a nossa nação", foi um fator motivador para a mobilização em 

torno da revisão curricular de 1982 (ABESS, 1982 apud BRASIL, 1982, p. 1). 

Destacam-se, nessa argumentação, influências da perspectiva modernizadora, 

embora, nesse período de reconstrução curricular, ela já fosse considerada residual 

e anacrônica em relação ao contexto histórico e aos avanços teóricos e ideo-

políticos até então alcançados pelo conjunto da categoria profissional. 

  O mesmo documento também reconhece que a realidade social produz 

contradições, e que a formação profissional deve “capacitar o aluno para 

compreender e analisar, de forma crítica, a realidade histórico-estrutural e o contexto 

institucional onde se processa a prática do Serviço Social, habilitando-o a propor e 

operar alternativas de ação” (ABESS, 1982 apud BRASIL, 1982, p. 1). 
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Para dar conta desse novo tipo de profissional, atento à dinâmica societária 

em curso, o currículo de 1982 define “duas partes distintas” de conhecimentos: uma 

voltada para uma abordagem mais geral que contemple o homem e a sociedade, e  

outra responsável pelos conhecimentos instrumentais/profissionalizantes que devem 

subsidiar o aluno com os fundamentos teóricos do Serviço Social e com os 

instrumentos de ação da prática profissional baseados nesses fundamentos 

(ABESS, 1982 apud BRASIL, 1982). 

Na “parte” básica dos conhecimentos, está contemplado o conhecimento 

sobre o contexto social, envolvendo a sociedade, as instituições nas quais se dão a 

formação profissional e a prática do Serviço Social, e o contexto do próprio Serviço 

Social “como prática específica que se realiza no contexto das organizações e da 

sociedade”. Segundo a ABESS (1982 apud BRASIL, 1982, p. 1), 

 
[...] este conhecimento, que é também o conhecimento social da História 
Econômica e Política da sociedade em geral e particularmente do Brasil e 
suas repercussões no processo de institucionalização da profissão e na sua 
prática atual, possibilita ao profissional a compreensão do âmbito de sua 
ação, na perspectiva histórica em que a profissão se institucionaliza. 

 

Como parte também integrante dos conhecimentos básicos, encontra-se o 

conhecimento sobre a “clientela” do Serviço Social: suas relações sociais de 

trabalho, cidadania e cultura. Associado, a ele, deve ser contemplado, ainda, o 

conhecimento das demandas – “dirigidas” (Estado e/ou organizações da sociedade 

civil) e “espontâneas” (população em geral). É das relações que se estabelecem 

entre essas duas fontes de demandas que o assistente social atua e pode se 

posicionar “junto às populações” (ABESS, 1982 apud BRASIL, 1982). 

O conteúdo dos conhecimentos profissionalizantes aborda aspectos mais 

endógenos do Serviço Social: objeto e objetivos da sua prática; os agentes 

presentes na prestação dos serviços; estratégias de intervenção nos diversos 

espaços sócio-ocupacionais. Tais conhecimentos devem permitir ao futuro 

profissional:  

 

[...] o exercício e a sistematização de uma prática voltada para uma 
realidade objetiva; a utilização do relacionamento como instrumento da 
prática do Serviço Social; a compreensão da participação social no contexto 
institucional do homem como ser histórico; a utilização da pesquisa como 
instrumento da prática profissional; a utilização da metodologia do Serviço 
Social (ABESS, 1982 apud BRASIL, 1982, p. 2). 
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Para o conjunto de conhecimentos explicitados, o currículo de 1982 define 

como matérias da área básica: Filosofia; Sociologia; Psicologia; Economia; 

Antropologia; Formação Social, Econômica e Política do Brasil e Direito e Legislação 

Social. Da área profissional: Teoria do Serviço Social; Metodologia do Serviço 

Social; História do Serviço Social; Desenvolvimento de Comunidade; Política Social; 

Administração em Serviço Social; Pesquisa em Serviço Social; Ética Profissional em 

Serviço Social e Planejamento Social (ABESS, 1982 apud BRASIL, 1982). 

A revisão curricular de 1982, que substituiu o currículo de 1970, até então em 

vigor, revela uma construção teórica eclética, mesclando abordagens de conteúdo 

modernizante e personalista de base conservadora, com perspectivas mais críticas e 

estruturais. Há, claramente, uma separação entre teoria, método e história, com 

foco, predominantemente, endógeno na compreensão do Serviço Social como 

profissão. Ressalta-se, ainda, uma forte tendência à instrumentalização técnica da 

formação, que deve objetivar um perfil profissional apto para formular e implementar 

estratégias de ação referenciadas nas teorias abordadas e conectadas com a 

realidade objetiva. Então, executar, estimular, dinamizar as políticas sociais; 

conhecer e analisar as teorias administrativas em sua relação com as práticas 

administrativas do Serviço Social: coordenar, assessorar, supervisionar etc., 

capacitar o profissional para operacionalizar as teorias através das estratégias de 

ação: caso, grupo e comunidade; conhecer e utilizar-se dos instrumentos de 

pesquisa para produzir conhecimento “específico” de Serviço Social; estudar os 

valores profissionais de forma a possibilitar a adoção de postura ética do profissional 

em sua prática. Essas são algumas referências da tendência em destaque. 

Percebe-se que o currículo de 1982 traduz a presença de diferentes posturas 

que se enfrentam na luta pela direção teórica e política da formação profissional, no 

Serviço Social. De acordo com Carvalho (1993), trata-se de um enfrentamento entre 

forças conservadoras e forças progressistas que explicitam, no interior da profissão, 

posicionamentos de uma luta mais geral pela transformação ou reificação do modelo 

de sociedade que se tem. É importante frisar que, apesar das lacunas presentes 

nessa estrutura curricular, ela representa, em seu conjunto, um avanço, visto que 

intenciona uma ruptura (que correspondeu muito mais a uma substituição, daí o seu 

caráter intencional) com a metodologia tradicional, restrita aos processos de caso, 
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grupo e comunidade, eliminando as disciplinas relativas a tais processos. Procurou, 

ainda, trazer uma discussão teórico-metodológica que partisse do conhecimento da 

sociedade, embora para isso tenha tomado por base pensadores clássicos de 

abordagens distintas na explicação dessa sociedade (Karl Marx, Max Weber, Émile 

Durkheim, entre outros) (SANTOS, 2006). 

Entre as contribuições dessa estrutura curricular, tem-se o aprofundamento 

dos laços com o pensamento marxista, muito embora, inicialmente, marcado por 

uma incorporação mecânica do método crítico-dialético. Entretanto, a aproximação 

sucessiva a essa construção teórica faz avançar a crítica à pseudoneutralidade da 

profissão e fortalece a compreensão da sua dimensão política, quer no plano da 

intervenção, quer no plano da formação profissional. Reafirma, também, a oposição 

ao conservadorismo ético-profissional, contribuindo para o avanço teórico-político do 

Serviço Social. A direção social já posta em 1982 é reafirmada nos anos posteriores, 

acrescida das reflexões sobre os limites da ação profissional (ABESS; CEDEPSS, 

1996). 

Pesquisa sobre a formação profissional, realizada pela Associação Brasileira 

de Ensino de Serviço Social (ABESS, 1984 apud ABESS; CEDEPSS, 1996), 

destaca que o projeto curricular construído e implantado a partir de 1982 é 

expressão de um movimento mais amplo dos assistentes sociais, o qual envolve 

mudanças no Código de Ética profissional, na direção e nos encaminhamentos 

dados pelas entidades organizativas da categoria, na produção intelectual e no 

próprio exercício profissional. Esse movimento resultou do protagonismo de um 

segmento intencionado no rompimento com o tradicionalismo profissional e o 

conservadorismo político.   

Esta pesquisa, associada a outros documentos31, subsidia, após a 

implantação do currículo de 1982, um processo de discussão coordenado em nível 

nacional, pela ABESS/CEDEPSS, sobre a formação em Serviço Social. O debate 

profissional que se acumula a partir de então e que serviu de base à revisão 

31 Referimo-nos à ABESS; CEDEPSS. Projeto de investigação: A formação profissional do assistente social no 
Brasil: determinantes históricos e perspectivas. Pesquisadoras responsáveis: Alba M. P. de Carvalho, Dilséa A. 
Bonetti e Marilda V. Iamamoto. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 14. São Paulo: Cortez, p. 104-143,1984. 
ABESS; CEDEPSS. Proposta básica para o Projeto de Formação Profissional. Revista Serviço Social e 
Sociedade, n. 50. São Paulo: Cortez, p.143-171996 e ABESS; CEDEPSS. Proposta básica para o Projeto de 
Formação Profissional – novos subsídios para o debate. In: Cadernos ABESS, n. 7, São Paulo: Cortez Editora, 
1997, p. 15-57. 
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curricular de 1982 aponta uma determinada perspectiva de análise “da realidade e 

do próprio Serviço Social” (ABESS; CEDEPSS, 1996), que é entendido como 

especialização do trabalho coletivo, inserido na divisão sociotécnica do trabalho, 

historicamente determinada pela forma como se organiza a sociedade e pelo modo 

de atuação da categoria profissional, manifesto nos posicionamentos e respostas 

construídos frente às demandas dos diferentes grupos e classes sociais. Nesse 

sentido, a realidade social é tomada como a base de explicação da profissão; logo, 

fundamento da formação profissional, devendo ser compreendida criticamente, 

levando-se em consideração que,  

 
[...] a realidade do mercado de trabalho, as condições objetivas do exercício 
profissional e o jogo de forças presentes numa dada sociedade [que 
implicará] em demandas e exigências sociais emergentes em face do 
processo histórico da sociedade brasileira (ABESS, 1984, p. 119 apud 
ABESS; CEDEPSS, 1996, p. 146). 

 

A direção social consoante com essa perspectiva de análise aponta para o 

compromisso real e efetivo com o projeto social das classes subalternas e para “uma 

articulação teórico-prática com a construção de uma nova hegemonia na relação 

entre as classes sociais” (ABESS, 1984, p. 119-120 apud ABESS; CEDEPSS, 1996, 

p. 146). 

Sobre o projeto de formação profissional dos anos 1980, o debate acumulado 

indica ter sido dada centralidade à análise da profissão, destacando o seu 

significado social e as implicações da prática profissional no interior das relações 

capitalistas. O percurso teórico-metodológico contribuiu para a explicitação de uma 

direção social já assumida, enquanto compromisso político-ideológico, pela 

perspectiva de intenção de ruptura com o tradicionalismo e o conservadorismo 

profissionais. Nessa contribuição, destaca-se o privilégio de uma vertente teórica na 

formação profissional. A maior aproximação ao pensamento marxiano possibilitou 

uma produção teórica mais rica, que recupera a centralidade ontológica do trabalho 

na constituição do ser social, discute questões como práxis, dimensão humano-

genérica do indivíduo, relação entre indivíduo e sociedade, reificação, dentre outras. 

Apesar dos avanços, a apreensão do método de análise da realidade ficou 

comprometida pela apartação das categorias analíticas do movimento do real 

(ABESS; CEDEPSS, 1996). 
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O privilégio dispensado à análise do Serviço Social não veio articulado à 

análise da própria realidade social. A ênfase na capacitação teórico-metodológica 

não correspondeu, igualmente, ao nível de aprofundamento da investigação sobre a 

questão social e suas manifestações particulares no contexto brasileiro. Temáticas 

que discutiam as determinações institucionais da prática; a relação entre a profissão 

e as políticas sociais públicas, com destaque para a assistência; os movimentos 

sociais, a cidadania e os direitos sociais expressavam a busca pela qualificação 

profissional (ABESS; CEDEPSS,1996). 

No fortalecimento do projeto em questão, algumas tendências foram 

identificadas na profissão nos anos 1980. Partia-se das seguintes premissas: a 

apropriação do conhecimento teórico-metodológico conduziria à descoberta de 

novos caminhos para o exercício profissional; uma intervenção profissional 

comprometida e articulada com os interesses das classes subalternas exigia o 

engajamento político dos assistentes sociais nos movimentos organizados da 

sociedade e nas instâncias representativas da categoria; e a ênfase exclusiva no 

instrumental técnico-operativo, desarticulada de uma fundamentação teórica crítica e 

do engajamento político, conduziria a uma articulação direta com as demandas e 

exigências do mercado de trabalho dos profissionais. Essas tendências apontam 

para a indistinção entre ação político-profissional e ação militante, refletindo o 

caráter politicista e militantista e, segundo o documento supra mencionado (ABESS; 

CEDEPSS, 1996), elas incidem sobre o cenário de revisão curricular dos anos 1990, 

cujo desafio mais marcante indicava a necessidade de reaproximação da reflexão 

profissional do movimento complexo da sociedade. Assim, observa-se que, na 

construção curricular de 1982, 

 
[...] a busca de qualificação teórica, o engajamento político e a construção 
de respostas imediatas para o trabalho profissional não foram 
acompanhados de um esforço equivalente de pesquisa sobre as 
problemáticas com as quais se defronta o Serviço Social. [Faltaram] as 
mediações históricas necessárias à apreensão [destas] problemáticas 
[enquanto] expressões particulares de um movimento mais geral (ABESS; 
CEDEPSS, 1996, p. 151). 

 

A análise construída sobre esse processo demonstra um descompasso entre 

o que o Serviço Social defendeu nos anos 1980 – a necessidade de conhecer a 

realidade, orientada por uma fundamentação teórico-metodológica e por uma 

direção ético-política, e o que efetivamente conseguiu apreender da dinâmica 
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societária (ABESS; CEDEPSS, 1996). Na verdade, os determinantes históricos que 

complexificaram a dinâmica societária do final dos anos 1980 e das décadas 

seguintes ainda não estavam suficientemente explicitados pelos fenômenos da 

realidade social. Assim, o que se colocava como desafio na construção de respostas 

profissionais era a análise do Estado, do aparato institucional, das políticas sociais, 

dos movimentos sociais e da prática profissional. Clarificaram-se, depois, a nova 

fase de desenvolvimento do capitalismo e seus rebatimentos sobre o modelo de 

produção de mercadorias, o mundo do trabalho e o papel do Estado no processo de 

acumulação capitalista, favorecendo, assim, uma produção intelectual atenta ao 

estudo sobre a sociedade civil e as formas de produção e reprodução do capital.  

O repensar da formação profissional impunha a superação dos limites postos 

e, nesta, a apropriação consequente da crítica da economia política enquanto 

fundamento teórico-metodológico capaz de desvendar a relação entre profissão e 

realidade, e o significado social do exercício profissional, através do estudo da 

categoria trabalho e de sua configuração abstrata, sob a sociedade do capital. 

Configuração essa que determina a constituição, o desenvolvimento e as formas de 

enfrentamento da questão social, mediações históricas necessárias para a 

compreensão crítica do real, do Serviço Social e das suas formas de intervenção na 

realidade, superando, assim, o hiato entre o discurso genérico sobre a realidade e a 

singularidade dos fenômenos com os quais se defronta o assistente social (ABESS; 

CEDEPSS, 1996).  

A pesquisa realizada pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço 

Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em parceria com 

a ABESS, durante o período de setembro de 1987 a março de 1988, para avaliar as 

tendências e alternativas postas no ensino de metodologia, a partir da implantação 

do currículo de 198232, destaca outro nó problemático no processo de formação do 

Serviço Social, qual seja a relação entre a bibliografia indicada nos programas e os 

conteúdos, e objetivos da citada disciplina.  Nas regiões onde a pesquisa se 

realizou, essa relação assim se expressou: Norte: recorrência a textos clássicos das 

Ciências Sociais, bem como a textos produzidos pelo Serviço Social, sem grande 

relação entre eles; Nordeste: bibliografia insatisfatória, seja por não atender ao 

conteúdo relativo ao Serviço Social, seja por se constituir insuficiente para a 

32 A versão final do relatório foi publicada em ABESS; CEDEPSS, n.3, março de 1989. 
                                                           



   77 
 

fundamentação e compreensão do positivismo e do marxismo; Centro-Oeste: 

bibliografia inexpressiva na abrangência e profundidade indicadas na proposta 

programática, ausência de textos originais e atualizados, produzidos pelo próprio 

Serviço Social; Leste: utilização predominante de produções específicas do Serviço 

Social. Mesmo quando da utilização de referencial das Ciências Sociais, os textos 

clássicos originais são pouco utilizados, “resultando num tratamento superficial e 

repetitivo da referência bibliográfica citada” (p.50). Sul II: bibliografia vasta, sem, 

necessariamente, manter coerência com os objetivos e conteúdos propostos 

(ABESS; CEDEPSS, 1989). Mais uma vez, se recoloca o descompasso entre a 

opção do projeto de formação profissional, pela adoção do referencial marxiano e 

marxista, e a sua concretização pelos cursos de graduação, redundando mais numa 

aproximação mecânica do que propriamente numa apropriação dos fundamentos 

ontológicos da dialética marxista.  

O que se tem, já nesse período, é o destaque à problemática da 

implementação dos conteúdos da formação acadêmica no Serviço Social que, 

objetivados em disciplinas, com seus programas e bibliografias adotadas, revelam 

as reais tendências do processo de ensino. No caso da investigação aqui destacada, 

que refletiu sobre o ensino da metodologia em Serviço Social, a principal indicação 

das tendências encontradas remete ao eixo da relação entre teoria/método/história e 

à concepção do marxismo como teoria social ou como ciência social. A fragilidade 

teórico-filosófica que se encontra na base dessa indicação guarda relação com uma 

característica da formação profissional: “sempre muito instrumentada. Dificilmente se 

trabalha um clássico sobre determinado pensamento” (ABESS; CEDEPSS, 1989, p. 

72). 

Nesse sentido, o uso de uma “bibliografia endógena à produção profissional” 

não favorecia a crítica à própria literatura do Serviço Social, absorvida, no processo 

de ensino, de forma indistinta, como se todas as ideias ali colocadas partissem de 

uma mesma fundamentação teórica, sendo, assim, complementares. Os vícios de 

análise são reproduzidos, comprometendo a formação. A reprodução acrítica dos 

conteúdos também pode ser verificada no estudo de algum clássico que, tratado 

isoladamente da história, ou seja, descolado da forma como o real foi apreendido 

num dado momento histórico, impossibilita o exame crítico da própria vertente 

teórica em exame (ABESS; CEDEPSS, 1989). 
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O imediatismo presente no tratamento da relação teoria/método/história, no 

currículo de 1982, manifestava-se na abordagem separada das vertentes positivista, 

fenomenológica e marxista, tidas como particularizações das ciências sociais, 

metodologias diferenciadas quanto à intervenção. “Nessa análise, o marxismo 

aparece como mais um metodologismo, perdendo seu patamar de teoria social” 

(ABESS; CEDEPSS, 1989, p.70). A herança intelectual adquirida pelo Serviço 

Social, ao longo da sua trajetória, foi um fator determinante para equívocos 

analíticos que influenciaram a formação profissional, com destaque para: 

 
De um lado, uma herança marcada no pensamento formalista ou na 
formalização no trato da teoria, de outro uma tendência empiricista e, 
portanto descritiva, classificatória da vida social e que tende a não estimular 
a abstração que é um recurso heurístico fundamental para desvendar essa 
sociedade. Há também uma forte marca do a-historicismo, isto é, a recusa à 
história, onde se busca entender o Serviço Social em si, a partir de si 
mesmo (ABESS; CEDEPSS, 1989, p. 72). 

 

 O caminho de superação da relação dual entre teoria e prática constatada no 

ensino do Serviço Social, nessa fase da formação, passava pelo fortalecimento de 

um suporte teórico capaz de aprofundar a crítica sobre a própria fragmentação no 

ensino e na prática profissional, rompendo com a lógica do pensamento positivista. 

Entretanto, a leitura parcial do legado marxiano/marxista, abstraída da 

percepção de totalidade da obra de Marx, resultou na simples sistematização de 

ideias e de categorias, insuficiente para a superação da metodologia tradicional 

predominante na separação dos processos de caso, grupo e comunidade. A 

transição de antigos conteúdos para o novo currículo, a partir de uma nova 

concepção, mas sem uma análise crítica, revelou certo maniqueísmo “onde o antigo 

é mau e o novo é bom”, o primeiro é tradicional e o atual é expressão da 

criatividade.  

Dessa forma, ofusca-se o entendimento sobre o que é conservador no velho e 

o que é progressivo no novo, abrindo espaço para proposições modernizadoras 

“falsamente entendidas como expressão do novo” (ABESS; CEDEPSS, 1989). 

Assim, tem-se que: 

 
A relação dos conteúdos tradicionais com os novos conteúdos é trabalhada 
de forma mecanicista, justaposta e fragmentada. Não se percebe a 
perspectiva de confronto que permeia a dinâmica do processo histórico do 
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Serviço Social [...] Estudam-se [...] métodos de forma caricaturada e 
fragmentada, sem se estabelecer uma articulação com o processo das 
relações sociais de classe e com o movimento contraditório entre elas 
(ABESS; CEDEPSS, 1989, p. 77). 
 
 

Outra tendência identificada na pesquisa realizada pela PUC-SP/ABESS 

(1987-1988) diz respeito ao papel do instrumental técnico na discussão 

metodológica. Na contraposição ao tecnicismo, colocou-se a politização das 

técnicas. Do como ensinar a fazer ao ensinar para que fazer, o currículo de 1982 

acabou por deixar de lado o aprofundamento do significado dos processos de caso, 

grupo e comunidade. Consequentemente, tratou de forma irrelevante, o estudo do 

instrumental técnico articulado a esses processos (ABESS; CEDEPSS, 1989). 

As questões levantadas por esta investigação, bem como as que surgem do 

próprio movimento entre o que é proposto e o que processualmente se efetiva, do 

projeto de formação profissional, revelam a importância da análise em torno do 

ensino do Serviço Social. Fica claro que a formação acadêmica se modifica, 

permanentemente, através da modificação dos currículos do curso. Trata-se de um 

movimento cuja determinação maior é dada pela dinâmica social, associada à ação 

dos sujeitos historicamente determinados. Nesse sentido, a formação caminhou, 

pelo menos até o final dos anos 1970, buscando uma sintonia com os requisitos que 

o mercado de trabalho colocava aos assistentes sociais ou, mais especificamente, 

com as demandas que os setores dominantes expressavam no tocante ao 

tratamento a ser dado às expressões da questão social. A mediação dos sujeitos, 

nesse contexto, indica a adesão do segmento majoritário da categoria ao modelo de 

desenvolvimento em vigor e a necessidade de se adequar a ele, demarcando a 

prevalência de um comportamento essencialmente conservador. Ao mesmo tempo, 

revela uma opção por um conteúdo formativo de caráter mais teórico e menos 

doutrinário, o que contribuiu para a laicização da profissão.  

Com a perspectiva de intenção de ruptura e de seus rebatimentos sobre todas 

as dimensões constitutivas do Serviço Social, essa formação assumiu um grau de 

politização considerável, possível, graças a um conjunto de fatores, a saber: o 

retorno de um ambiente democrático no país, impulsionado pela crise da ditadura 

militar e pela luta dos trabalhadores por melhores condições de vida, incluindo-se 

aqui muitos assistentes sociais; e pela adoção, por parte do segmento profissional 

protagonista da ruptura, de um suporte teórico-metodológico capaz de apreender a 
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realidade enquanto uma totalidade social sujeita a transformações históricas. A 

politização verificada permitiu uma apreensão crítica do Serviço Social, sua 

justificativa histórica, seus objetivos e suas funções, como também a crítica à 

sociedade burguesa e a seus fundamentos. 

É possível afirmar que, a partir dessa politização, a formação acadêmica em 

Serviço Social, procura atentar para as demandas colocadas pelo mercado de 

trabalho, sem perder de vista o acúmulo teórico, ético e político alcançado pela 

profissão e responsável pela redefinição de princípios e pressupostos da formação, 

bem como do perfil que se quer formar. Assim, essa formação passa a entender 

agora que o seu objetivo é estar sintonizada com a dinâmica social que não se 

restringe à esfera do mercado, que a envolve e ultrapassa, comportando um 

conjunto de relações sociais entre classes antagônicas, que apresentam demandas 

divergentes e contraditórias ao conjunto de práticas sociais, dentre elas as práticas 

profissionais e, nestas últimas, o Serviço Social. O desvendamento dessas 

demandas, tendo como parâmetro a existência de projetos societários distintos e a 

opção ético-política por um desses projetos – neste caso, o projeto da classe 

trabalhadora, é o que imprime uma nova direção à formação dos assistentes sociais.  

As análises em torno da implantação e desenvolvimento do currículo de 1982 

repercutem nas decisões da XXVIII Convenção Nacional da ABESS/CEDEPSS33, 

ocorrida em Londrina (PR), em outubro de 1993, que estabeleceram como 

prioridade o encaminhamento do processo de revisão curricular. Nele, se fizeram 

presentes docentes, profissionais e estudantes que procuraram assegurar uma 

direção intelectual e política, tomando por base a preservação dos avanços do 

currículo de 1982 e do Código de Ética de 1993, além da consideração do patamar 

teórico-metodológico e ético-político alcançado pelo conjunto da categoria, em sua 

trajetória histórica. Objetivou-se a construção democrática de uma nova proposta de 

reforma curricular que desse forma e conteúdo a um projeto de formação 

profissional (ABESS; CEDEPSS, 1996).  

A partir de 1994, em função das deliberações tomadas nessa Convenção, 

iniciou-se o citado processo de revisão do currículo mínimo, sob a coordenação da 

33 A partir de dezembro de 1998, a ABESS passou a denominar-se Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS), incorporando, então, o eixo da pesquisa antes sob a coordenação do Centro de 
Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social (CEDEPSS). 
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ABESS e do CEDEPSS, com o apoio do Conselho Federal de Serviço Social, dos 

Conselhos Regionais (CFESS/CRESS) e da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Serviço Social (ENESSO). Foram realizadas inúmeras oficinas de trabalho locais, 

regionais e nacionais, em meio a um novo contexto marcado por uma intensa crise 

capitalista. 

A redefinição curricular dos anos 1990 encontra sua base nas requisições 

feitas ao exercício profissional, em razão do aprofundamento das relações 

capitalistas em nível mundial. Em se tratando do Brasil, os rebatimentos desse 

aprofundamento, do ponto de vista das classes subalternas, atingiram frontalmente 

os direitos conquistados e afirmados pela Constituição Federal de 1988. Dessa 

forma, um contínuo movimento de descaracterização (no sentido regressivo, de 

desmonte) do sistema de proteção social brasileiro entrou em curso, orquestrado 

pela burguesia e pelo Estado brasileiro, sob a supervisão dos organismos 

internacionais. As políticas sociais, apesar da manutenção do seu papel estratégico 

na garantia do consenso entre as classes, passam a ter uma cobertura assistencial 

muito mais limitada no tocante ao atendimento das necessidades dos usuários dos 

serviços sociais, incidindo diretamente sobre o agravamento das expressões da 

questão social. Esse contexto se reflete no exercício profissional dos assistentes 

sociais, que lidam, em seu cotidiano, com a formulação, administração e execução 

das políticas sociais. Em consequência disso, novas demandas surgiram e/ou foram 

reatualizadas, desafiando os profissionais a um repensar da profissão, tanto do 

ponto de vista do seu exercício, quanto da sua formação profissional.   

No próximo item, destacaremos a relação entre realidade e profissão, a partir 

dos anos 1990, pontuando o projeto de formação gestado dessa relação e a direção 

social assumida pela formação.  

  

1.2 CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO DETERMINANTE PARA O REPENSAR DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL NOS ANOS 1990 

 

Na trajetória de emersão e profissionalização do Serviço Social até aqui 

esboçada, evidencia-se a relação entre realidade e formação profissional, expressa 

na forma como o Estado e a sociedade civil, representada pelos distintos sujeitos 

sociais, respondem às expressões da questão social, ao longo da história. Das 
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respostas construídas, colocam-se demandas à profissão que a inflexionam, seja no 

nível da formação, seja no âmbito da intervenção prática dos assistentes sociais. 

Assim, desde o surgimento do Serviço Social e de suas primeiras escolas, a 

dinâmica de cada contexto histórico põe e repõe desafios e exigências ao exercício 

e à formação profissional. A dinâmica societária é, pois, a determinação primária 

para o desenvolvimento global da profissão, estimulando a construção de respostas 

profissionais ao conjunto de demandas que historicamente se colocam.  

Tal dinâmica é reveladora de particularidades inerentes ao aprofundamento 

da lógica burguesa, nas últimas décadas do século XX, cuja expressão máxima é 

encontrada na crise capitalista que vem se intensificando neste novo século e se 

alastra para além da periferia da economia de mercado. 

O expressivo e satisfatório período de acumulação capitalista, que coincide 

com os “anos de ouro” da relação pactuada entre capital e trabalho, manifestada na 

ação do “Estado de Bem-Estar Social” da fase keynesiana e no modelo de produção 

taylorista/fordista, começa a dar sinais de crise a partir de meados dos anos 1970. 

As principais evidências desta crise são: 1) redução dos níveis de produtividade do 

capital, repercutindo numa tendência decrescente da taxa de lucro, para a qual o 

protagonismo dos trabalhadores, em suas lutas pelo aumento do preço da força de 

trabalho e pelo controle social da produção, teve um peso fundamental; 2) 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista na produção, em função 

da sua incapacidade de responder à retração do consumo que se colocava em 

razão do início do desemprego estrutural; 3) hipertrofia da esfera financeira frente 

aos capitais produtivos, destacando-se como a esfera prioritária para a especulação; 

4) maior concentração de capitais sob controle de grandes grupos econômicos, 

resultante de fusões entre monopólios e oligopólios; crise do “Welfare State” e seus 

mecanismos de funcionamento, levando à crise fiscal do Estado capitalista e à 

necessidade de sua retração, a partir da redução dos gastos públicos e de sua 

transferência para o capital privado; 5) aprofundamento das privatizações, 

acompanhadas da desregulamentação das relações capital x trabalho e da 

flexibilização do processo produtivo (ANTUNES, 2002).  

Dentre os referidos sinais, o esgotamento do fordismo e do keynesianismo foi 

expressão de um quadro mais complexo de crise do capital de caráter estrutural, 

pautada numa lógica destrutiva, presente na intensificação da “lei de tendência 

decrescente do valor de uso” das mercadorias. Foi manifestação, também, da 
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incontrolabilidade do mecanismo de “regulação” do capital durante o pós-guerra, em 

diversos países europeus de capitalismo avançado (ANTUNES, 2002). 

Em resposta a sua própria crise34, iniciou-se um processo de reorganização 

do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação. Neste processo, 

registra-se o chamado neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 

desregulamentação dos direitos trabalhistas e a desmontagem do setor produtivo 

estatal e o processo de reestruturação produtiva que atinge a produção (forma e 

ritmo) e o trabalho (tempo e ritmo). Tais respostas visam retomar os patamares de 

expansão anteriores do capital, sob forte penalização dos trabalhadores. 

A necessidade de reestruturar o padrão produtivo fundamentado no binômio 

taylorismo/fordismo conduziu à instauração de novas formas de acumulação 

flexibilizada que envolvem a produção e o mercado de trabalho. Neste último, a 

flexibilização vem acompanhada da desregulamentação dos direitos do trabalho e 

da precarização das suas relações. Há, neste processo de reestruturação produtiva, 

uma busca constante pela produtividade e uma subordinação do trabalho à lógica do 

mercado. Um processo impulsionado por uma tecnologia de ponta, baseada na 

microeletrônica, na informática e na robótica, cujo destaque especial é o modelo 

adotado pelas empresas japonesas, ou “toyotismo”35.  

A partir dos anos 1980, iniciou-se, no Brasil, o processo reestruturador cuja 

expressão predominante é o toyotismo. Aqui, o avanço tecnológico impulsionador do 

aumento da produtividade também não se reverteu, na mesma proporção, em 

aumento do emprego da força viva de trabalho. A lógica destrutiva do capital 

(ANTUNES, 2002), destrói e/ou precariza a força de trabalho e degrada a natureza, 

comprometendo a própria sobrevivência humana e, consequentemente, a sua 

sociabilidade, mesmo a de tipo burguês, que, ao valorizar a produção de 

mercadorias em detrimento da produção da vida, conduz à destruição da própria 

humanidade. 

O mundo do trabalho vem apresentando resultados preocupantes frente à 

crise internacional do capital e às respostas por ele engendradas. Verifica-se a 

34 É importante assinalar que a resposta capitalista não foi nem é formulada para atingir os pilares do seu modo 
de produção, mas sim para enfrentar a crise nas suas manifestações superficiais, ou seja, interferir sobre 
questões que dizem respeito à reestruturação do padrão produtivo e acumulativo (ANTUNES, 2002). 
35 Para uma discussão mais aprofundada deste modelo, ver, por exemplo, Harvey (1992); Antunes (2002), Alves 
(2000) etc. 
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desregulamentação dos direitos do trabalho, que são eliminados em quase todo o 

mundo onde existe produção industrial e de serviços, o aumento da fragmentação 

no interior da classe trabalhadora, a precarização e terceirização da força humana 

que trabalha, a destruição do sindicalismo de classe e sua substituição por um 

sindicalismo dócil, de parceria, ou mesmo de empresa (ANTUNES, 2002). 

A debilidade estrutural do poder sindical e político dos trabalhadores é 

resultado deste “novo (e precário)” mundo do trabalho sob a mundialização do 

capital que, na sua expressão reestruturante, promove a captura da subjetividade 

operária, debilita o potencial das estratégias de classe, contribuindo para posturas 

sindicais neocorporativistas, em que os sindicatos tendem a representar interesses 

focais e setoriais, e não mais interesses de classe (ALVES, 2000).  

As mudanças no mundo do trabalho estimuladoras desta superexploração 

dos trabalhadores desenvolveram-se com maior intensidade, velocidade e amplitude 

sob a influência do neoliberalismo.  

A crise estrutural do capital, extensiva a todos os países, dos centrais aos da 

periferia do sistema, revela a hegemonia da vertente ortodoxa neoliberal no 

pensamento econômico mundial. Hayek e Friedman, principais expoentes dessa 

vertente, responsabilizam o Estado pelas dificuldades por que passam as 

sociedades contemporâneas. Logo, a crise instaurada é expressão de um Estado 

desvirtuado em seu papel e função, portanto, em nada se relaciona com a 

estruturação do modelo de produção capitalista. Um Estado cuja intervenção na 

economia provoca insegurança nos mercados e que ainda é ineficiente no uso dos 

recursos financeiros (CHAVES, 2009). 

O pensamento neoliberal orientou e orienta as reformas conservadoras do 

Estado iniciadas no século XX e intensificadas no século atual, em diversos países. 

Orientado pela satanização do Estado e pela exaltação do setor privado, enquanto 

sinônimo de eficiência e qualidade, o neoliberalismo defende a redução do tamanho 

do Estado e a eliminação dos direitos sociais e trabalhistas já conquistados pela 

sociedade, os quais, em razão da ineficiência propagada, devem ser administrados 

pelo mercado, através da compra e venda de serviços de saúde, educação, 

transporte, etc.  

No lugar de um Estado “intervencionista”, um Estado mínimo, porém, 

extremamente eficaz na defesa dos interesses de reprodução do capital. Nesse 
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sentido, o protagonismo financeiro passa para a sociedade civil, que, através da 

esfera do mercado, assume a “oferta” de direitos sociais, na forma de serviços. 

A absorção do ideário neoliberal, pelos diferentes países, não se dá da 

mesma forma nem ao mesmo tempo, porém, de acordo com Laurell (1992a apud 

SOARES, 2001, p. 44), essa absorção, na América Latina, se dá de maneira mais 

ortodoxa “na medida em que se está instrumentando não apenas seus postulados 

de política econômica, como também aqueles de política social”, agravando o 

processo de exclusão econômica e social. 

Além das medidas de desregulamentação dos mercados, de abertura 

comercial e financeira, de privatização do setor público e de validação do Estado 

mínimo, Soares (2001) destaca que a privatização, na América Latina, só se verifica 

quando há a garantia de que as atividades e os serviços privatizados serão 

rentáveis. Nesta perspectiva, as políticas estatais passam a funcionar no sentido de 

favorecer a privatização e a rentabilidade, mediante o corte nos gastos, com 

políticas sociais públicas e o consequente sucateamento dos serviços ofertados pelo 

setor público, associados à geração de “formas estáveis de financiamento para dar 

suporte ao alto custo dos benefícios ou serviços privados” (SOARES, 2001, p. 45). 

Em justificativa às medidas adotadas, argumenta-se que a “crise do Estado” 

deve ser enfrentada com a redução do déficit causado pelo excessivo gasto público 

com pessoal e políticas sociais. Redução possível por meio da privatização, que 

favorece a desoneração do Estado e o retira da crise. Uma reforma se faz 

necessária, pois, para garantir a inserção internacional do país e dar credibilidade ao 

Estado, através da instituição de um novo modelo de gestão focado na busca de 

resultados e na ênfase na flexibilização, diversificação e produtividade, alcançadas 

por meio da quantidade de produtos e processos (CHAVES, 2009).   Com este 

discurso, os governos brasileiros, a partir dos anos 1990, vêm intensificando o 

processo de reformas neoliberais, reforçando o mercado como propulsor do 

desenvolvimento econômico. 

Tal intensificação é refletida na adoção da política de ajuste estrutural, 

expressa pelo “Consenso de Washington” – 1989, considerado o marco na 

elaboração e definição das reformas estruturais da economia capitalista. Resultado 

de uma reunião realizada em Washington, da qual participaram funcionários do 

governo americano, do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial (BM) 

e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o citado “Consenso” indica 
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como medidas a serem seguidas pelos governos dos diversos países capitalistas: 

disciplina fiscal; revisão das prioridades nos gastos públicos; reforma tributária; 

liberalização do setor financeiro e do comércio; manutenção das taxas de juros 

competitivas; busca de investimentos diretos estrangeiros; privatização das 

empresas estatais; desregulamentação da economia e proteção aos direitos autorais 

(SILVA, 2002 apud CHAVES, 2009). 

A partir do governo Collor de Melo (1989-1992), o Brasil passa a conviver (até 

os dias atuais), com o receituário neoliberal. Em decorrência disso, convive, 

também, com a desagregação política dos trabalhadores e dos movimentos sociais, 

que passam a tomar como referência para suas ações valores economicistas e 

imediatistas.  

Essa desagregação repercute no Serviço Social, na medida em que o 

enfraquecimento do protagonismo sindical e popular na defesa de um projeto 

classista, alternativo ao projeto burguês, incide sobre o fortalecimento do projeto 

ético-político da profissão em suas formulações e relações com o projeto de classe 

dos trabalhadores. Desse contexto, apresenta-se a necessidade de atualização 

teórico-metodológica dos assistentes sociais (SILVA, 1995), como possibilidade de 

compreensão e intervenção qualificadas na realidade, sob a orientação de valores 

éticos e políticos anti-burgueses e anti-conservadores.  

O desenvolvimento contemporâneo do Serviço Social é influenciado, ainda, 

pela refuncionalização das políticas sociais, que, de instrumentos de resgate de 

direitos sociais, reafirmam a função política de controle sobre os trabalhadores, 

através da retomada do padrão assistencialista e clientelista dos programas e ações 

governamentais, os quais, frente ao corte nos gastos sociais, são minimizados, 

provocando, simultaneamente, uma ampliação36 e uma precarização do mercado de 

trabalho dos assistentes sociais e, consequentemente, uma desvalorização desses 

profissionais. Em razão desse quadro, acentua-se a demanda por uma prática 

profissional mais burocratizada, preparada para o trato seletivo no repasse das 

“novas” políticas sociais. Do ponto de vista dos usuários, a demanda é pelo 

atendimento das suas necessidades, não consideradas por um Estado atento aos 

interesses do capital, Estado que, de acordo com Harvey (2005), ao tratá-lo em sua 

36 Ampliação no sentido da necessidade do capital e do Estado de dispor de um contingente cada vez maior de 
técnicos habilitados a proceder à seleção da pobreza, enquanto procedimento aparentemente formal, “destituído” 
de qualquer conteúdo político/classista.  
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particularidade burguesa, é a condição preferida para a acumulação capitalista. Com 

ele, têm-se garantias legais de funcionamento das instituições de mercado, de 

cumprimento das regras contratuais, incluindo os contratos de trabalho, além do 

relevante papel regulador que este mesmo Estado exerce na contenção dos 

conflitos de classes e frações de classe. Conforme palavras deste autor:  

 

[...] quando se trata de batalhas em torno da hegemonia, do colonialismo e 
da política imperial, bem como de aspectos mais mundanos das relações 
externas, o Estado há muito tempo, e ainda hoje, é o agente fundamental da 
dinâmica do capitalismo global (HARVEY, 2005, p. 81). 

 

Parte integrante de “medidas terapêuticas” utilizadas pelo capital, o Estado 

cumpre, além da clássica função de controle, a de financiador da demanda ou de 

comprador direto de “necessidades” do capital, de forma a amenizar as 

complicações e contradições geradas pela crise de superprodução. 

Orientado pelo pensamento neoliberal, esse Estado tem atuado no sentido de 

limitar as condições de reprodução da vida social, limite imposto através da política 

de regressão dos direitos sociais dos trabalhadores, do investimento ideológico para 

descaracterizar e dificultar a organização política classista e da criminalização dos 

movimentos sociais e dos indivíduos submetidos à condição de pobreza extrema 

(SANTOS, M.; SANTOS, S., 2006). 

Frente a um Estado deteriorado e refém dos interesses da expansão 

capitalista, tem-se evidenciado uma inserção precária das classes trabalhadoras no 

mundo do trabalho, por meio de ocupações informais, descontínuas e degradantes, 

que envolvem não só os adultos, mas também as crianças e os adolescentes, as 

mulheres e os idosos. Destaca-se, ainda, no Brasil a reedição de antigas formas 

desumanas de trabalho, a exemplo do trabalho escravo, da prostituição e exploração 

sexual infanto-juvenil. 

É real o desgarramento dos trabalhadores das suas terras, das suas cidades 

de origem e das suas famílias, em busca de trabalho, repercutindo no afastamento 

destes do sentimento de pertencimento de classe e aproximando-os dos projetos 

societários burgueses, através da incorporação de valores como o solidarismo, o 

empreendedorismo, a liberdade individual, etc. 

Oliveira (2008), ao discutir o papel e o processo de refuncionalização do 

Estado brasileiro na conjuntura atual, afirma que se trata de um momento em que o 
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pensamento dominante e privatista tem o objetivo de assegurar a adesão às 

transformações do mundo do trabalho, ressaltar a importância do mercado e, ainda, 

justificar a diminuição da atuação estatal. Em acréscimo, o autor destaca: 

 

[...] os processos de reforma ou refuncionalização do Estado em curso 
desde o início da década de 1990 articularam-se com as mudanças 
econômicas mundiais e implicaram um retrocesso social, deixando o país 
privatizado, endividado, mais violento e mais desigual (OLIVEIRA, 2008, p. 
111). 

 

A realidade atual reflete um completo quadro de mercadorização dos espaços 

vitais da sociedade, próprio da lógica capitalista que, embora se imponha como uma 

forma social controladora da objetividade e subjetividade dos indivíduos, carrega em 

si uma contradição: ao passo que subordina individualidades e instituições, dentre 

estas as próprias empresas capitalistas, manifesta igualmente uma dimensão de 

incontrolabilidade relacionada à concorrência intercapitais. Ou seja, a viabilidade 

econômica das empresas capitalistas só se verifica através da disputa entre os 

capitais privados, razão pela qual não é possível a viabilização de um controle 

racional sobre a totalidade econômica e social. “Com efeito, a totalidade da 

produção resulta sempre anárquica, posto que obedece a um mecanismo cego e 

incontrolável – e isto não se trata de uma contingência do sistema, mas da sua 

própria natureza” (MACÁRIO, 2002, p. 3). 

Neste quadro de mercadorização da vida em sociedade, para o qual o Estado 

exerce função primordial, no sentido de respaldá-lo, encontra-se a privatização do 

ensino superior, que implica na refuncionalização da universidade pública, processo 

que guarda relação direta com o tipo e o alcance, e, logo, com a direção social da 

formação profissional, nas diversas áreas do conhecimento. A formação em Serviço 

Social é, assim, atingida por esse contexto. 

Foi visto, no item anterior, que as políticas sociais, dentre elas a política 

educacional, tem se desenvolvido em sintonia com as determinações do padrão de 

desenvolvimento capitalista. Nele, a educação assume uma perspectiva 

instrumental, parte constitutiva das relações estabelecidas entre Estado, capital e 

trabalho. Nesse sentido, na medida em que se processam transformações na esfera 

da produção, se destacarão elementos que ratificam a adaptação dos sistemas 

educacionais às necessidades imediatas do mercado de trabalho.  
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O processo de reestruturação capitalista em curso coloca para os 

trabalhadores demandas por maior qualificação para o trabalho e para a vida, 

alterando o papel da educação em todos os níveis de formação. 

Souza (2004), ao analisar os fundamentos da política de educação 

profissional no contexto brasileiro, ressalta que a importância da educação, na 

agenda do capital, é uma tendência mundial, sustentada pelo falso discurso de que 

o investimento em educação é o caminho para reversão das desigualdades sociais. 

Estaríamos vivendo numa “sociedade do conhecimento”37, na qual a 

profissionalização, através da escolarização, é a possibilidade de garantia aos 

indivíduos, de condições reais para competição e inserção no mercado de trabalho, 

reduzindo, assim, o nível das desigualdades, mediante a melhoria da renda dos 

trabalhadores. Os antagonismos de classe são, desta forma, reduzidos a uma 

questão individual e de distribuição do conhecimento: quanto mais os indivíduos 

investirem na sua formação profissional, tanto mais probabilidades terão de inserção 

no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhoria das suas condições de 

vida. O que encontra raízes nas relações materiais de produção é ideologicamente 

transportado para a dimensão das relações individuais. Oliveira (2001, p. 70) afirma 

a esse respeito:  

 
A posição econômica, ou melhor, o status social de cada indivíduo seria 
decorrente da sua capacitação. Em outras palavras, o desempenho social 
de cada pessoa é totalmente explicado dentro de uma abordagem 
meritocrática. Já para o campo educacional, em decorrência desta 
abordagem, a educação fica restrita à formação dos alunos para o mercado 
de trabalho, tornando-se uma educação direcionada por uma abordagem 
tecnicista. 

 

 As novas exigências de qualificação do trabalhador afirmam-se, pois, como 

decorrência “natural” do desenvolvimento científico e tecnológico, independente das 

repercussões que esse desenvolvimento venha a ter – positivas ou negativas para o 

mundo do trabalho. Trata-se de um processo que visa à conformação ética e moral 

dos indivíduos diante da sociabilidade do capital.  

Seguindo esta tendência, Souza (2004) destaca, na realidade brasileira, o 

papel da burguesia nacional na formulação e gestão de políticas públicas para a 

37 A expressão indica a ideia de uma nova forma de ordenamento social na atualidade, baseada na importância 
crescente e irreversível da informação e do conhecimento. Trata-se de um recurso ideológico para justificar a 
dinâmica de desenvolvimento do capitalismo, num contexto de mundialização financeira.  
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educação, objetivando a construção de uma racionalidade mais adequada à atual 

crise de acumulação capitalista. Tal construção envolve a formação para o trabalho 

na busca pelo aumento da produtividade e competitividade da indústria nacional, 

bem como no reforço ao projeto burguês de sociedade.  

A educação, neste novo contexto de crise, é envolvida num rearranjo de 

relações entre Estado, capital e trabalho, de maneira a serem estabelecidos novos 

padrões de regulação social, cuja direção indica, simultaneamente, a crescente 

privatização do setor educacional, pautada na concepção de educação como função 

pública não-estatal, e a fragmentação de programas e ações, em detrimento da 

formulação de políticas públicas, justificando, desta forma, o repasse de recursos 

públicos para o setor privado (conhecido como parcerias “público-privadas”).  

 Influência ativa no estabelecimento destes novos padrões de regulação 

social exercem os organismos internacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Organização Internacional 

para o Trabalho etc), particularmente no tocante às decisões que o governo 

brasileiro deve tomar na área da educação. Difundindo o pensamento baseado na 

Teoria do Capital Humano38, as agências internacionais propagam a formação em 

recursos humanos como estratégia de inserção no mercado de trabalho e de 

desenvolvimento econômico e social. De acordo com Oliveira (2001), o 

ressurgimento desta Teoria, na conjuntura atual, reafirma elementos próprios da 

produção flexível: qualidade total, flexibilidade, eficiência, produtividade, 

participação, autonomia, descentralização, formação abstrata e polivalente que, por 

sua vez, são norteadores das políticas educacionais, sob a influência do ideário 

neoliberal. Reafirma-se assim, o objetivo de fortalecimento da reprodução do capital.  

A associação da Teoria do Capital Humano ao novo complexo de 

reestruturação produtiva traz consigo o conceito de empregabilidade, base de 

sustentação ideológica das políticas educacionais voltadas para a formação 

profissional. Na análise de Alves (2007), este conceito, além de traduzir as 

exigências por qualificação, mascara a lógica destrutiva e excludente do 

desenvolvimento capitalista, na medida em que manipula o discurso da inclusão 

social no sistema orgânico do capital.  

38 Extrapola os limites deste trabalho qualquer intenção de uma discussão aprofundada acerca desta Teoria, 
devendo, pois, ser buscada em autores de referência no tema, a exemplo de Schultz (1973); Simonsen (1969); e, 
numa perspectiva crítica, Frigotto (1995); Carnoy, Levin (1993); Galvan (1979) etc. 
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A disseminação do referido conceito, por parte do discurso dominante, como 

requisito básico para a superação da crise do desemprego, oculta a natureza própria 

de um sistema mundial de produção de mercadorias pautado na lógica da 

financeirização e da produção enxuta, ou seja, a sua incapacidade de cumprir a 

promessa integradora. No mercado não há espaço para todos. A exclusão social é 

parte constitutiva do funcionamento do capitalismo. Assim, a educação ou o 

“consumo” de novos saberes, competências e credenciais dão ao indivíduo apenas 

a sensação de competir “igualmente”, num mercado de trabalho bastante restrito, 

mas nada lhe é garantido quanto a sua inclusão plena e permanente neste mercado. 

“A mera posse de novas qualificações não garante ao indivíduo um emprego no 

mundo do trabalho” (ALVES, 2007, p.7). 

A instrumentalização da educação pelas forças representativas do capital 

reforça uma apartação entre a construção e a apropriação do conhecimento, entre o 

que é difundido para alguns setores e a imensa maioria da população, reafirmando, 

cada vez mais, a própria divisão de classes da sociedade burguesa, e contribuindo 

para a sua naturalização. 

Neste processo, em que a educação assume uma funcionalidade positiva 

para o desenvolvimento capitalista, o ensino superior também é refuncionalizado, 

afastando-se da produção e da disseminação de um conhecimento articulado às 

questões da sociabilidade humana e voltando-se para as questões afirmadoras da 

sociabilidade burguesa. 

A reforma universitária em curso é uma das respostas às pressões externas 

dos organismos internacionais (vide “Consenso de Washington”39), que entendem a 

educação pública enquanto uma atividade comercializável.  Para o Banco Mundial, a 

educação superior na América Latina deve basear-se nos pilares da diferenciação 

de instituições e diversificação das fontes de financiamento. A diferenciação entre 

instituições, envolvendo as não universitárias e as de caráter privado, é explicada 

como uma saída para o aumento da demanda por cursos superiores e como 

39 A partir do Consenso de Washington, seguem várias conferências internacionais com o intuito de redefinir as 
políticas educacionais dos países capitalistas, a partir do modelo de gestão gerencial. A Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos aconteceu em Jomtien, na Tailândia, em 1990. A Conferência de Cúpula de Nova 
Dehli, em 1993. A Conferência Mundial sobre Ensino Superior, em 1998 e a Conferência Mundial de Educação 
Superior, em 2003, ocorreram ambas em Paris (CHAVES, 2009). 
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possibilidade de uma maior e melhor adequação dos mesmos às necessidades do 

mercado de trabalho. De acordo com Chaves (2009, p. 317), 

 

A tese defendida pelo Banco Mundial é de que a crise da educação superior 
deriva do modelo de universidade de pesquisa [...], adotado nos países 
latino-americanos, que seria excessivamente unificado e caro. Nesse 
sentido, a defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é 
inviável, teórica e financeiramente. Daí a necessidade de estabelecer a 
dualidade institucional: universidades de pesquisa e universidades de 
ensino. 

  

O Plano diretor da reforma do aparelho do Estado, de novembro de 1995, 

define objetivos e diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. Nele, 

o Estado deve ser reformulado em quatro áreas: 1) núcleo estratégico do Estado; 2) 

atividades exclusivas do Estado; 3) serviços não exclusivos ou competitivos; 4) 

produção de bens e serviços para o mercado (CHAVES, 2009). Em relação à área 

que envolve a universidade pública, tem-se que:  

 
Na União, os serviços não exclusivos de Estado mais relevantes são as 
universidades, as escolas técnicas, os centros de pesquisa, os hospitais e 
os museus. A reforma proposta é a de transformá-los em um tipo especial 
de entidade não-estatal, as organizações sociais. A idéia é transformá-los 
em [...] entidades que celebrem um contrato de gestão com o Poder 
Executivo e contem com a autorização do parlamento para participar do 
orçamento público (PEREIRA; SPINK, 1998, p.186 apud CHAVES, 2009, p. 
315). 

 

 Como organização social, a universidade pública deve redirecionar sua 

função social: de instituição social, que cria, inventa, produz, transforma e socializa 

conhecimentos de forma autônoma em relação a governos e/ou credos religiosos, à 

instituição reprodutora de conhecimentos e prestadora de serviços, capaz de inserir-

se no mercado competitivo mediante a oferta de bens e serviços acadêmicos que 

atendam às necessidades do capital e do mercado. Trata-se de incorporar o 

paradigma gerencialista adotado na reforma do Estado e a lógica produtivista da 

privatização (CHAVES, 2009). 

A privatização do ensino superior, por dentro das próprias instituições 

públicas, é possível mediante ações constitutivas de um mesmo movimento: 

redução de gastos e diversificação das fontes de financiamento, esta última, 

expressão de autonomia institucional, na medida em que se torna possível 
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diversificar e utilizar, de forma mais eficiente e com maior qualidade, os recursos 

mobilizados, que devem vir do setor privado através da “participação dos estudantes 

nos gastos; arrecadação de recursos de ex-alunos; utilização de fontes externas; 

realização de outras atividades que gerem receitas” (BIRD/BANCO MUNDIAL, 1995, 

p. 44 e 69 apud CHAVES, 2009, p. 318). Dentre essas atividades, é possível citar o 

uso dos programas de extensão na venda de serviços, assim como destacar o papel 

das Fundações de Apoio na busca pelo “estímulo” do capital privado. 

Para as agências internacionais, o argumento sustentado é de que o 

conhecimento alcançado através do ensino superior deve ser entendido como um 

investimento produtivo, posto que traz ganhos individuais, portanto, é um bem 

privado ou uma mercadoria, passível de ser negociada no mercado de trocas. 

Assim, a educação superior deve ser administrada como um serviço público, mas 

não de exclusividade do Estado, um serviço competitivo (CHAVES, 2009). 

Munido desse conjunto de proposições, segue o processo de reforma 

conservadora da educação universitária no Brasil, afastando o Estado da 

manutenção plena desse nível de ensino, incentivando a sua privatização e a 

competição mercadológica entre as instituições. O Estado se afasta dos gastos, mas 

mantém-se no controle das instituições de ensino, através da imposição de 

instrumentos normativos que regulam a organização interna e através do processo 

de avaliação dessas instituições, pautado no cumprimento de metas e índices de 

produtividade (controle que, em se tratando das instituições de ensino superior 

públicas, constitui-se em mais um elemento de expressão da tendência de 

privatização e mercantilização do ensino). O exercício desse controle envolve, ainda, 

a expansão privada do sistema como um todo (CHAVES, 2009). 

A reforma em questão40 vem desde o final do século XX.  A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação41 (1996), leis complementares, decretos, medidas provisórias e 

as versões de anteprojetos42 que tratam da reforma do ensino superior são 

expressões desse processo. É possível destacar, aqui, alguns exemplos: 1) o 

40 Também chamada de reforma universitária, numa referência à principal instituição do sistema federal de 
ensino. Atingir a estrutura da universidade implica em atingir todo o sistema de educação superior (CÊA, 2006). 
41 Segundo Netto (2000), a LDB/1996 expressa a rendição a todos os lobbys privatistas e confessionais 
brasileiros, com destaque para o papel desempenhado pela Igreja Católica. 
42 Atualmente, encontra-se em tramitação, no Congresso Nacional, a quarta versão do anteprojeto que se tornou 
Projeto de Lei nº 7.200/2006, de autoria do Poder Executivo, que versa sobre a reforma da educação superior. 
As versões, consideradas em ordem crescente, datam de dezembro de 2004; maio de 2005; julho de 2005 e 
maio de 2006 (CÊA, 2006).  
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Programa Universidade para Todos (ProUni) – 2005, que concede bolsas de 

estudos em instituições privadas de ensino superior e amplia a isenção fiscal destas 

instituições; 2) o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) – 

2004; 3) o Decreto nº 7.423/2010, que regulamenta as parcerias entre as 

universidades federais e as fundações de apoio, permitindo a captação de recursos 

privados para o financiamento de atividades universitárias; 4) a Lei de Inovação 

Tecnológica – 2004, que permite a pesquisadores de universidades públicas 

atuarem junto à iniciativa privada, sem perder o vínculo com a universidade. Trata-se 

de uma Lei que regulamenta, em vários aspectos, a celebração de contratos entre 

as universidades e a iniciativa privada; 5) o Projeto de Lei nº 3.627/2004, que institui 

o Sistema Especial de Reserva de Vagas; 6) lei, portarias, pareceres e resoluções 

que tratam da reorganização da educação profissional e tecnológica; 7) a Medida 

Provisória 208/2004, que regulamenta a Gratificação de Estímulo à Docência (GED): 

gratificação salarial, relacionada ao desempenho produtivista do docente - lógica 

idêntica à que rege o setor produtivo/lucrativo; 8) a parceria público-privada – Lei nº 

11.079/2004; 9) o Projeto de Lei Complementar – 2003, que institui a Lei Orgânica 

da Autonomia Universitária; 10) o Decreto nº 5.800/2006, que institui a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB): sistema integrado por universidades públicas que oferece 

cursos de nível superior a distância; 11) o Decreto nº 6.096/2007, que cria o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI): concentra-se no aumento de vagas nos cursos de graduação, na 

ampliação dos cursos noturnos, na promoção de inovações pedagógicas e no 

combate à evasão, sem, contudo, incluir nessa reestruturação/expansão, o aumento 

e a qualificação dos recursos humanos (docentes e técnico-administrativos) e das 

condições salariais e de trabalho (CÊA, 2006).   

É interessante frisar que o atual processo de reforma do ensino superior, no 

Brasil, apesar das suas particularidades, apresenta elementos reveladores de um 

padrão de desenvolvimento da educação brasileira pautado na lógica da sua 

instrumentalização enquanto fator propulsor da modernização da sociedade. Essa 

lógica é determinada, fundamentalmente, pelos interesses conservadores e 

privatistas, apesar da luta e da resistência dos setores mais progressistas da 

sociedade. Lima (2006, p. 31) revela a esse respeito: 
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Se a educação superior no Brasil nasceu com a marca de um intocável 
privilégio social, cuja ‘democratização’ começava e terminava nas fronteiras 
da burguesia, com o desenvolvimento do capitalismo monopolista, a 
ampliação do acesso à educação passou a ser uma exigência do capital, 
seja de qualificação da força de trabalho para o atendimento das alterações 
produtivas, seja para difusão da concepção de mundo burguesa sob a 
imagem de uma política inclusiva. Esses elementos teóricos indicam a 
possibilidade de configuração de um ‘colonialismo educacional’, isto é, a 
permanência de um padrão dependente de educação superior. Esse padrão 
foi historicamente confrontado pela pressão de professores e estudantes 
para a destruição da monopolização do conhecimento pela burguesia e pela 
democratização interna das universidades. Por outro lado, as diversas 
frações da burguesia brasileira reivindicavam a ‘modernização’ da educação 
superior para atender às alterações no mundo do capital (grifo nosso).  

 

 Esta disputa de interesses é recuperada por Lima (2006), desde a década de 

1920. Apoiada nas análises de Florestan Fernandes (1975), a citada autora enfatiza 

que a burguesia nacional tomou para si a tarefa de conduzir o processo de reforma 

universitária, corrompendo-a e moldando-a à sua feição: a modernização e a 

democratização da educação superior assumem a condição de esgotamento do 

sistema público de ensino, com sua consequente privatização, alcançada seja 

através do financiamento público para instituições privadas de ensino superior, seja 

pela autorização de abertura de novos cursos privados. Este padrão de 

desenvolvimento é determinante até o momento, obtendo, nos governos do Partido 

dos Trabalhadores, um aprofundamento significativo, por meio das reformas 

neoliberais, que, articuladas às transformações no mundo do trabalho, sob o 

imperativo das novas qualificações, vão justificando a produção de conhecimento 

nas universidades e nos centros de pesquisa públicos, para o atendimento das 

exigências de lucratividade do mercado. Já, no governo de José Sarney, se 

popularizou a ideia de reformulação da educação superior a partir da convicção de 

que esta não estava adequada à realidade brasileira. Tal desajustamento foi 

justificado pela formação de profissionais inadequados, em quantidade e qualidade, 

às demandas do mercado de trabalho, pela produção de pesquisas abstratas e 

desvinculadas das necessidades regionais e pela quase inexistência de trabalhos de 

extensão e outros serviços prestados às comunidades locais (PAULA, 2002).  

A educação e a atividade científica, na ideologizada “sociedade do 

conhecimento”, devem favorecer a construção de um ambiente e uma postura 

pautados na eficiência e na efetividade. Frente ao avanço científico e tecnológico, a 

reforma da educação superior deve conduzir o ensino de graduação à formação 
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para o trabalho, formando especialistas capacitados para utilizar, no cotidiano 

profissional, os instrumentos e as inovações tecnológicas, de forma a adaptá-las, 

aperfeiçoá-las e difundi-las. O conhecimento científico deve ter uma utilidade 

imediata, de forma a justificar a cooperação entre universidade e empresa, 

recomendada em documento43 do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Para o 

fortalecimento do ensino superior e da pós-graduação, destacam-se as seguintes 

medidas:  

 
Estimular a expansão da educação universitária e profissionalizante, 
adequando-as às necessidades do mercado e das novas vertentes 
interdisciplinares; Priorizar a criação, nas instituições públicas de ensino 
superior, de cursos profissionalizantes e de cursos de formação geral de 
curta duração (dois anos), adequados às necessidades e demandas do 
setor produtivo e com grade curricular atual e flexível; Empreender 
campanha de valorização dos cursos de nível superior de curta duração 
(BRASIL, 2006, p. 112 apud NEVES; PRONKO, 2008, p.183, grifo nosso).  

 

 Está claro que a educação superior que interessa neste contexto de 

reestruturação produtiva e de reforma do Estado é a que possui caráter produtivo, 

que forma estudantes em função das necessidades do mercado de trabalho. Esta 

“perfeita” simbiose ratifica propostas tanto da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), quanto do governo brasileiro. Para ambos, a integração universidade-

empresa envolve a implantação de mecanismos tais como: a autonomia 

universitária, que agora ganha um novo significado, devendo corresponder à 

atualização, simplificação e flexibilização da estrutura institucional, jurídica e 

curricular, de forma a permitir a construção de respostas compatíveis às 

transformações científico-tecnológicas e sociais, e a oferecer uma educação que é 

requerida pela “sociedade da informação e do conhecimento”. O reconhecimento 

desta autonomia está atrelado ao desempenho institucional, ou melhor, à 

produtividade alcançada pela universidade. Outros mecanismos que se destacam 

são a criação de Conselhos de Desenvolvimento, nas universidades públicas, e o 

incentivo à pesquisa aplicada (NEVES; PRONKO, 2008).  

Na análise construída pelas citadas autoras (NEVES; PRONKO, 2008, p. 185, 

grifo nosso), as novas diretrizes políticas para a educação imprimem uma dupla e 

43 Intitulado Sínteses das Conclusões e Recomendações da 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, citado por Neves e Pronko (2008).  
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concomitante direção: “a da consolidação do mercado do conhecimento e a do 
aprofundamento do conhecimento para o mercado”. Na mesma perspectiva 

analítica, Chauí (2003, p. 3) fala de uma “universidade operacional”: 

 
Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por 
estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela 
particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e 
estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 
formação intelectual, está pulverizada em micro organizações que ocupam 
seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao 
trabalho intelectual. 

  

Além das questões referenciadas até aqui, Netto (2000) chama a atenção 

para o comprometimento da autonomia docente (em decorrência da redução da 

autonomia universitária à dimensão puramente financeira), visto que a supressão da 

autonomia universitária, em seu sentido pleno, implica a ausência da autonomia do 

docente. A carreira acadêmica atual é incompatível com a lógica produtivista que se 

quer dominante. A flexibilização também deve atingir o plano de carreira do 

magistério superior, incorporando o fim da estabilidade no serviço público, a 

precarização do contrato e das condições de trabalho etc. 

O privatismo do ensino superior encontra fundamentação político-jurídica na 

noção de educação como um “bem público não-estatal”, sobre a qual se diluem as 

fronteiras entre público e privado. Desta forma, instituições públicas e privadas 

podem prestar esse serviço público e, particularmente as privadas, podem receber 

verbas públicas; as demais podem contar com o financiamento privado para suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

No tocante à relação ensino/pesquisa/extensão, a partir da LDB, fica instituído 

que nem toda instituição de ensino superior é responsável pelo desenvolvimento de 

pesquisa. Algumas se responsabilizarão apenas pelo ensino, ficando a pesquisa de 

“alto nível” a cargo de “centros de excelência”. A estes últimos será concedida uma 

maior autonomia e mais recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisas 

de “ponta”. A tipologia institucional defendida pelo governo é afirmada pelo discurso 

segundo o qual as instituições de ensino superior podem ter objetivos, vocações e 

especializações diferenciadas, e cada uma deve fazer bem aquilo a que se propõe, 

sendo-lhes assegurada a liberdade para adotar o formato organizacional e 

institucional que lhes convier (PAULA, 2002). Esta separação 
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(ensino/pesquisa/extensão) provoca a redefinição do que seja uma universidade 

(NETTO, 2000). 

A redefinição de que trata Netto (2000) implica que a universidade, como 

lócus de integração e universalização dos diversos tipos de conhecimento, é 

substituída por um padrão de “excelência” no qual é definida pela sua capacidade de 

autogestão acadêmica e administrativa. Paula (2002) ressalta que esta redefinição 

no papel da universidade reforça a distância entre os “centros de excelência” 

universitários e as demais instituições de ensino superior, que, por sua vez, se 

tornam, simplesmente, escolas de 3º grau – lugar onde se pode “comprar” um título 

correspondente a uma profissão. 

De acordo com Lima (2006), o empresariamento da educação superior 

representa uma vitória do capital privado, que pode manter seus negócios 

educacionais livres de qualquer mecanismo de regulação, contando, ainda, com a 

manutenção da isenção fiscal e com o financiamento público indireto feito através do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e do ProUni, além 

dos convênios e das parcerias entre as instituições públicas e o “mercado 

educacional”, de forma a garantir a submissão do conhecimento produzido às 

exigências de lucratividade.  

O capital internacional também é contemplado neste processo de reforma do 

ensino superior. Empresas e universidades dos Estados Unidos e da Europa podem 

investir na modalidade de educação superior a distância, assim como participar de 

sociedades de capital misto. Segundo Lima (2006, p. 38), 

 
É a primeira vez na história da educação brasileira que a abertura para o 
capital estrangeiro é viabilizada e conduzida pelo Estado, em uma evidente 
aproximação com as exigências da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), ainda que o governo reitere sistematicamente que não aceitará a 
inclusão da educação no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 
(AGCS). 

 

 Frente ao exposto, é imperioso ressaltar o caráter conservador da reforma da 

educação superior no Brasil. Na avaliação do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN, 2004 apud CÊA, 2006), trata-se de 

uma contra-reforma que, ao invés de reforçar e ampliar direitos, ruma para sua 

restrição, investindo na deterioração do ensino público, no aniquilamento do sentido 

acadêmico e da finalidade histórica da educação superior. 
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Trata-se de uma reforma marcada pela contradição: ao passo em que afirma 

a necessidade de expansão do acesso das classes trabalhadoras ao ensino 

superior, desqualifica-o através da descaracterização do papel da universidade, 

antes espaço de produção e socialização do conhecimento técnico-científico, agora 

lócus de preservação das diferenças de classe, utilizado para recompor a 

capacidade de convencimento da burguesia, num momento de crise do capitalismo 

e de forte exploração e opressão sobre os trabalhadores (CÊA, 2006).  

A disputa entre projetos antagônicos de educação está curso e vem 

demonstrando o poder político-organizativo do setor empresarial na afirmação dos 

seus interesses corporativos. A reforma universitária brasileira tem se pautado em 

critérios próprios do mundo empresarial: custo/benefício; eficácia/inoperância e 

produtividade. Trata-se da reconfiguração da educação superior de maneira tal, que 

o conhecimento produzido tenha caráter operacional, que seja imediatamente 

aplicado para alavancar a produção e maximizar a obtenção de lucros.  

O caráter conservador/privatista desta reforma penaliza profundamente os 

trabalhadores, na medida em que retira da universidade pública o papel de produzir 

e difundir conhecimentos, e, também, de fazer a sua crítica, tomando por base os 

interesses das grandes maiorias. Cada vez mais, a formação destes trabalhadores é 

fundamentada nos valores burgueses, reforçando a ocultação da sua condição de 

classe e do seu antagonismo em relação à burguesia. 

A expansão da formação em Serviço Social não tem se desvirtuado do 

padrão predominante da reforma do ensino superior. A partir da década de 1990 há 

um incremento significativo na criação de cursos nessa área, prioritariamente, pela 

ação do empresariado da educação44 e, majoritariamente, em Centros 

Universitários, Faculdades integradas ou isoladas e Institutos Superiores ou Escolas 

Superiores, cujo elemento comum é a não obrigatoriedade da indissociabilidade 

entre ensino-pesquisa e extensão. Nesse tipo de expansão, ganha destaque, 

também, a modalidade de Ensino à Distância (EAD). Essa tendência da 

mercantilização do ensino em Serviço Social é uma constante, fazendo- se presente 

desde o surgimento das primeiras Escolas. Da década de 1930 até o início do 

século XXI, o setor privado foi paulatinamente aumentando a sua participação (em 

44 Para ver detalhes da expansão do ensino em Serviço Social, consultar ABEPSS (2008 – anteriormente já 
referido) e Pereira (2008). Este último trabalho apresenta dados extraídos do Cadastro Nacional das Instituições 
de Educação Superior (BRASIL/MEC, 2007) e da SESU (BRASIL, 2006). 
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alguns períodos, de forma mais agressiva), “contribuindo” para que o Serviço Social 

acompanhasse o processo mais amplo de privatização da educação superior. Se, 

por um lado, o protagonismo do empresariado fortaleceu a laicização da profissão; 

por outro, a aproximou dos objetivos de lucratividade empresarial e do receituário 

neoliberal, de formação de intelectuais colaboracionistas. Pereira (2008, p. 194) 

conclui sobre este tema:  

 
[...] a criação de ESSs no Brasil relaciona-se com o movimento mais amplo 
de necessidade de realização do capital, mas também de formação de 
intelectuais difusores de uma ideologia colaboracionista, consensual, sob a 
ótica e as necessidades do capital. 

 

É necessário destacar, ainda, que, nesse processo de reorganização 

capitalista, envolvendo o mundo da produção e da reprodução social, faz-se 

presente uma forma particular de construção ideológica. Retoma-se, por exemplo, o 

culto ao subjetivismo, estimulador de um individualismo exacerbado que procura 

neutralizar qualquer sentido de uma solidariedade de classe e de uma atuação 

coletiva e social. De acordo com Ellen Wood (1997 apud ANTUNES, 2002), as 

mudanças ocorridas nesta fase comumente são associadas ao termo “pós-

modernismo” que, mais do que representar um trânsito da modernidade para a “pós-

modernidade”, significa a conformação de um momento de maturação e 

universalização do capitalismo. 

Em decorrência disso, ganha espaço, entre a intelectualidade brasileira, em 

particular no espaço acadêmico, um debate sobre uma possível “crise de 

paradigmas” que, direta ou indiretamente, apresenta uma argumentação articulada 

com as mudanças anteriormente pontuadas na sociedade burguesa, no sentido de 

justificar uma crise do trabalho (e não do capital), enquanto dimensão estruturadora 

da vida social, e a necessidade, dela decorrente, de encontrar outras expressões 

estruturantes das relações sociais. Nessa perspectiva, o mundo do trabalho e dos 

trabalhadores perde sua identidade classista, com sérias repercussões políticas e 

ideológicas (ARAÚJO, 2000).  

No conjunto da intelectualidade brasileira, encontram-se, também, os 

assistentes sociais que, desde o movimento de reconceituação, dialogam com as 

ciências sociais, ora sendo alimentados pela produção teórica da área, ora 

alimentando-a. Assim, nos anos 1990, o debate sobre a crise de paradigmas 
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perpassará o Serviço Social e o conjunto dos cursos de graduação e pós-graduação 

vinculados às ciências humanas e sociais. 

De acordo com Araújo (2000), esse debate envolve os assistentes sociais de 

forma fragmentada, pelo viés sócio-político, cuja crítica envolve a constatação de 

transformações societárias e “possíveis” limites da fundamentação teórico-

metodológica marxista na leitura e no enfrentamento dessas transformações. Em 

suas palavras, 

 

[...] a chamada ‘crise de paradigmas’ recorre inicialmente às transformações 
engendradas na realidade social pelo recrudescimento da sociedade 
capitalista madura, para daí alardear as insuficiências das metanarrativas 
em oferecer explicações plausíveis sobre este real, agora tão multifacetado 
e estilhaçado. Porém, a centralidade e substantividade deste debate deve 
ser buscada na crítica direta que dirige ao padrão de racionalidade da 
modernidade, à Razão moderna (ARAÚJO, 2000, p.22, grifo do autor).  

 

O Serviço Social insere-se nesse contexto adverso, procurando fortalecer a 

formação profissional através do aprofundamento das competências teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa. A nova direção social, que orienta 

essa formação, vem se constituindo desde o final dos anos 1970, com a perspectiva 

de intenção de ruptura, chegando aos anos 1990, com a estruturação do Projeto 

Ético-Político Profissional45. O fortalecimento dessa direção caminha na 

contracorrente dos interesses de reprodução do capital, consequentemente contrária 

à expressão que essa reprodução assume no âmbito da reforma universitária em 

curso, que objetiva a formação de intelectuais reprodutores da sociabilidade 

burguesa. 

Expressões dessa resistência são encontradas no amadurecimento intelectual 

da categoria, com uma intensificação qualitativa na produção acadêmico-profissional 

e no fortalecimento das entidades político-organizativas (conjunto CFESS-CRESS, 

ABEPSS, ENESSO – articulação que tem se dado em torno do projeto de ruptura 

com o conservadorismo). O amadurecimento intelectual é estimulado pelos cursos 

de mestrado e doutorado, cujas produções teóricas, predominantemente (não 

exclusivamente), se apóiam na tradição marxista, referendando a direção social da 

45 O conteúdo desse projeto encontra-se articulado por um conjunto de fatores que vão desde a legislação 
profissional: Lei 8.662/93, que regulamenta a profissão; a Resolução CFESS 273/93, que institui o Código de 
Ética profissional e as Diretrizes Gerais para o curso de Serviço Social – 1996, até a realização de foros de 
discussão, organização e formação política dos assistentes sociais, incluindo a atuação das entidades citadas. 
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profissão. O adensamento dessa produção se dá ainda, com o reconhecimento do 

Serviço Social como área de pesquisa, por parte das agências de fomento, já nos 

anos 1980. A década seguinte e o período que se segue, apresentam um forte 

incremento editorial, com diversos lançamentos de periódicos, muitos vinculados às 

pós-graduações em Serviço Social, assim como às entidades, como a ABEPSS e o 

CFESS/CRESS. 

Em relação, particularmente, à formação de graduação, a definição e 

implantação das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social – 1996, 

resultado do processo de revisão do currículo de 1982, representa mais um esforço 

coletivo dos assistentes sociais na busca por uma qualificação que os mantenha 

articulados ao projeto social das classes trabalhadoras. 

Esforço, que, considera o acúmulo de discussões realizadas pela categoria e 

demonstra o amadurecimento teórico, ético e político atingido até então. A reflexão 

sobre a direção social da profissão reafirma valores e princípios anteriormente 

definidos, mas atenta para o reconhecimento dos limites da ação profissional. O 

pluralismo assume a condição de mediação necessária ao fortalecimento de uma 

determinada direção social, num projeto de formação profissional. Esta direção é 

uma “conquista ideo-política, [é] processualidade de um debate necessário entre 

diferentes projetos e vertentes”, não é, pois, realidade dada a priori (ABESS; 

CEDEPSS, 1996, p. 147).  

Procuraremos, agora, ressaltar elementos do projeto contemporâneo de 

formação do Serviço Social, reveladores da direção assumida, que recupera e 

aprofunda as conquistas acumuladas a partir da intenção de ruptura. 

 

 

1.3 O PROJETO DE FORMAÇÃO REFLETIDO NAS DIRETRIZES 

CURRICULARES DE 1996: ELEMENTOS PARA SUA CARACTERIZAÇÃO  

 

O projeto de formação profissional dos anos 1990, resulta, como já visto, de 

um processo coletivo de reflexão dos assistentes sociais na busca por manter a 

contemporaneidade da profissão e dos seus fundamentos, sem perder a referência 

dos avanços teórico-metodológicos e ético-políticos até então alcançados.   

Assim, o eixo articulador do novo currículo é repensado, entendendo-se que 

ele deve expressar a profissão e a realidade social, devendo, portanto, conduzir à 
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compreensão do que funda o Serviço Social do ponto de vista histórico e social. 

Dessa forma, entendendo-se que a concretude histórica da profissão deve ser 

buscada nos marcos da expansão capitalista, em sua fase monopolista e em face 

das sequelas da questão social no Brasil, a relação história-teoria-método é a 

expressão mais consequente dos pressupostos que devem perpassar todo o 

processo formativo. Nesses termos, a questão social, enquanto base de fundação 

sócio-histórica da profissão, elemento central e constitutivo da sua relação com a 

realidade social, é o eixo central na proposta curricular para os anos 1990, 

reafirmando, assim, o caráter histórico dessa profissão, articulado às expressões do 

desenvolvimento capitalista, especificamente às relações entre capital e trabalho, 

nas quais o assistente social é chamado a intervir sobre as manifestações das 

desigualdades sociais (ABESS; CEDEPSS, 1996). 

 
Tomar a questão social como central é assumir um caminho teórico-
metodológico que permite apreender as particularidades das demandas e 
respostas profissionais na dinâmica da realidade e não sobre ela. Esta é 
uma condição de superação do tratamento formalista, politicista ou 
pragmatista que parcela da categoria profissional parece ter assumido nos 
anos 80. Assim, a questão social, objeto de um tratamento teórico, histórico 
e metodológico rigoroso, é o eixo fundamental do curso de Serviço Social 
(ABESS; CEDEPSS, 1996, p. 159-160). 

 

O resultado final do trabalho coletivo de construção do novo currículo 

culminou com a elaboração da “Proposta nacional de currículo mínimo para o Curso 

de Serviço Social”, aprovada em Assembleia Nacional Extraordinária da ABESS – 

novembro de 1996. Na ocasião, a referida proposta perdeu seu caráter inicial para 

ser instituída como Currículo Mínimo para o curso de Serviço Social que, por sua 

vez, serviu de base para o documento Diretrizes Gerais do curso46, entregue à 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), em março de 

1997, e aprovado em 200147. A formatação de currículo mínimo para diretrizes se 

deu em função da adaptação à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

promulgada em dezembro de 1996, cuja orientação era de normatizar e definir 

diretrizes gerais para os cursos de graduação (ABESS; CEDEPSS, 1997). 

46 O conteúdo do documento “Diretrizes gerais para o Curso de Serviço Social (com base no currículo mínimo 
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 8 de novembro de 1996)” encontra-se publicado em ABESS; 
CEDEPSS, Cadernos ABESS, Rio de Janeiro, n.7, 1997. 
47 As Diretrizes foram estabelecidas através da Resolução nº 15, de 13 de março de 2002. (Disponível em 
www.assistentesocial.com.br .Acesso em 20 jul. 2009). 
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Na normatização constante da LDB, fica evidente que não se impõe mais o 

reconhecimento dos cursos e, consequentemente, a validação dos diplomas por eles 

emitidos, a partir de um patamar mínimo de conteúdos, delimitados pelos currículos. 

Tal reconhecimento passa a ser possível, tão somente, pela definição de diretrizes 

gerais, vistas pelo MEC como possibilitadoras do exercício da liberdade institucional 

na organização das suas atividades de ensino. Ou seja, a formatação anterior em 

currículos mínimos foi criticada pelo “excesso de rigidez”; em seu lugar, ocorreu a 

defesa da diversificação da formação, da flexibilidade na organização dos cursos e 

carreiras. Associada a isso, houve a indicação de redução do tempo de duração dos 

cursos de graduação (BRASIL, 1997). 

Tais orientações facilitam o processo de expansão do ensino superior pela via 

da privatização. No caso do Serviço Social, apesar da construção coletiva do novo 

projeto de formação e da direção social que ele assume, impôs-se, em certa medida, 

a necessidade de adequá-lo às pressões legais de formatação em diretrizes 

curriculares. Uma comissão de especialistas em ensino de Serviço Social48 

vinculada à Secretaria de Educação Superior do MEC, foi responsável pelo 

encaminhamento da proposta das diretrizes a este Ministério. 

O texto final, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE-MEC), em 

2001, cuja Resolução data de março de 2002, configura a homologação oficial das 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social. De acordo com Pereira 

(2008), a conjuntura abertamente desfavorável a projetos profissionais de conteúdo 

progressista contribui para que essa oficialização apresente consideráveis 

descaracterizações em relação ao projeto original. Neste sentido, o perfil dos 

formandos, traçado pela citada resolução, revela um tipo de profissional voltado ao 

ajustamento dos usuários de seus serviços, às relações sociais vigentes e ao 

mercado de trabalho (BRASIL, 2002). São retirados do perfil do bacharel em Serviço 

Social a “formação intelectual e cultural generalista crítica” e o compromisso “com os 

valores e princípios norteadores do Código de Ética dos Assistentes Sociais” 

(BRASIL, 1999). 

O profissional resultante desse perfil deve “promover o exercício pleno da 

cidadania” (BRASIL, 2002), aqui entendida como a cidadania regulada. Pereira, 

(2008, p. 180) a esse respeito, se pronuncia nos seguintes termos: 

48 Composta por integrantes indicados pela ABEPSS, na tentativa de garantir a direção social assumida pela 
categoria, no projeto original por ela construído. 
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[...] numa concepção (neo)liberal de cidadania, os assistentes sociais são 
requisitados como ‘fiscais da pobreza’, num verdadeiro retrocesso da 
profissão e da sociedade como um todo [...]. Porém, a ‘cidadania’ 
disseminada [por essa concepção] nada tem a ver com a defesa da 
cidadania inscrita no Código de Ética dos assistentes sociais [...], bem como 
se distancia radicalmente da direção ético-política que a categoria 
profissional vem ardorosamente construindo desde o final dos anos 1970. 

 

 Identifica-se, pois, no texto do MEC, a legitimação de um profissional 

tecnocrata, suficientemente competente para buscar soluções técnicas e racionais 

para os problemas com os quais se depara. A desconfiguração do projeto coletivo 

de formação revela uma redução e um esvaziamento do conteúdo ético-político 

presente nos princípios desse projeto. O texto oficial afirma uma formação por 

competência, ou seja, pragmática, flexível, polivalente, direcionada às exigências 

imediatas, em contraposição à formação de profissionais críticos, cuja capacidade 

envolva a adaptação e a transformação da realidade, a partir da clareza de um 

horizonte societário norteador da sua atuação (ABREU; LOPES, 2007).  

Iamamoto (2002, p. 22 apud PEREIRA, 2008, p. 181-182), ao se referir aos 

cortes sofridos pelo projeto original da ABEPSS, indica que a total flexibilização dos 

conteúdos curriculares facilita a mercantilização da formação dos assistentes sociais 

brasileiros: 

 

[...] os tópicos de estudos foram totalmente banidos do texto oficial para 
todas as especialidades. Eles consubstanciavam o detalhamento dos 
conteúdos curriculares anunciados nos três núcleos de fundamentação, que 
compõem a organização curricular [...]. Esse corte significa, na prática, a 
impossibilidade de se garantir um conteúdo básico comum à formação 
profissional no país [...]. O conteúdo da formação passa a ser submetido à 
livre iniciativa das unidades de ensino, públicas e privadas, desde que 
preservados os referidos núcleos. Essa total flexibilização da formação 
acadêmico-profissional, que se expressa no estatuto legal, é condizente 
com os princípios liberais que vêm presidindo a orientação para o ensino 
superior, estimulando a sua privatização e submetendo-o aos ditames da 
lógica do mercado. Este é um forte desafio à construção do projeto ético-
político do Serviço Social.  

  

A ABEPSS, em referência ao texto original das Diretrizes Curriculares (1996), 

ressalta que estas “estabelecem um patamar comum, assegurando, ao mesmo 

tempo, a flexibilidade e descentralização do ensino em Serviço Social, de modo a 
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acompanhar as profundas transformações da ciência e da tecnologia na 

contemporaneidade” (ABESS; CEDEPSS, 1997, p. 59). 

A questão central para o Serviço Social é conjugar rigor teórico-metodológico 

com acompanhamento da dinâmica societária, permitindo, assim, um melhor 

enfrentamento das dimensões estratégicas e técnico-operativas da intervenção 

profissional. Dessa forma, é recolocada, neste debate, a questão da origem da 

profissão enquanto uma especialização da divisão sociotécnica do trabalho, já 

presente no projeto profissional dos anos 1980. 

A questão social, enquanto base de fundação do Serviço Social, deve ser 

entendida em suas particularidades histórico-regionais. A intervenção do assistente 

social é determinada pelas configurações estruturais e conjunturais da questão 

social, e pelo tipo de enfrentamento que, historicamente, o capital, o Estado e os 

trabalhadores constroem para responder aos problemas decorrentes dessas 

configurações. 

A origem da profissão está, pois, vinculada às estratégias de controle social 

do capital sobre o trabalho, assumindo caráter interventivo no âmbito da questão 

social. A reafirmação dessa perspectiva histórico-crítica nas novas diretrizes 

curriculares indica a necessidade permanente de apreensão do real, em suas 

variadas dimensões determinantes da questão social e, consequentemente, do 

Serviço Social. Dessa forma, tem-se a perspectiva de tratamento da formação 

profissional enquanto processo, e não como dado estanque e desconectado da 

realidade.  Tem-se, pois, a reafirmação da “adoção de uma teoria social crítica que 

possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de universalidade, 

particularidade e singularidade” (ABESS; CEDEPSS, 1997, p. 61). 

Essa reafirmação fortalece a direção social posta pelo projeto ético-político-

profissional do Serviço Social, que nega, em seus princípios, o projeto societário 

hoje hegemônico, colocando-se a favor da construção de uma nova ordem social, 

sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero (CFESS, 1993). Pinto 

(2007) ressalta a interação entre o projeto profissional e o projeto de formação 

acadêmica do assistente social. Essa interação revela elementos comuns aos dois 

projetos: a perspectiva crítica frente à realidade e a competência teórico-operativa 

fundadas na postura investigativa que interroga a realidade. 

A intervenção do assistente social é entendida como uma concretização de 

um processo de trabalho, sendo, portanto, trabalho. Tal entendimento se ancora na 
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teoria crítica e afirma, pois, que, em se tratando de trabalho, o exercício profissional 

do Serviço Social apresenta as dimensões próprias dessa atividade humana, quais 

sejam: objeto ou matéria-prima sobre o qual incide a ação transformadora do 

trabalho; os meios de trabalho – instrumentos, técnicas e recursos materiais e 

intelectuais que potencializam a ação humana sobre o objeto; a atividade do sujeito 

teleologicamente orientada, ou seja, o próprio trabalho e o produto desse trabalho, 

isto é, a sua materialização/concretização material, ideopolítica e econômica. 

No que diz respeito ao profissional, retoma-se a compreensão de que se trata 

de um trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho, cuja efetivação se 

transforma em trabalho. Tal argumentação encontra no caráter social da ação 

profissional, enquanto parte do trabalho coletivo e especialização deste, demandado 

socialmente para atuar sobre o campo das refrações da questão social, a base para 

o seu desenvolvimento. 

O eixo de discussão em torno da intervenção do assistente social enquanto 

trabalho está contemplado no núcleo dos fundamentos do trabalho profissional, 

enquanto que a categoria trabalho, na perspectiva ontológica, é contemplada em 

dois núcleos: fundamentos da vida social e fundamentos do trabalho profissional. A 

apresentação dos conteúdos relativos aos conhecimentos expressos nestes núcleos 

se dá através de matérias básicas desdobradas em disciplinas, seminários 

temáticos, oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros componentes 

curriculares49 (ABESS; CEDEPSS, 1997).  

Dessa forma, uma nova lógica curricular se estabelece e rompe com a 

estrutura anterior do currículo, reduzida a matérias e disciplinas, de onde a relação 

teoria-prática era mediada pela consideração formal das categorias. Com as atuais 

Diretrizes, a realização das mediações deve perpassar toda a formação profissional, 

numa articulação entre ensino/pesquisa/extensão que objetive a superação da 

fragmentação ensino/aprendizagem. “Este é um desafio político e uma exigência 

ética: construir um espaço por excelência do pensar crítico, da dúvida, da 

investigação e da busca de soluções” (ABESS; CEDEPSS, 1997, p. 63-64). 

O documento das Diretrizes contempla pressupostos, princípios e diretrizes 

fundamentais da formação profissional50. Os princípios determinam a necessidade 

49 A definição dos núcleos de fundamentação da formação e de cada um destes elementos, bem como o 
conteúdo pertinente às matérias básicas do currículo devem ser pesquisados em ABESS; CEDEPSS (1997). 
50 Para conhecê-los, consultar Abess; Cedepss (1997). 
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de uma capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa dos 

assistentes sociais que os qualifique para uma apreensão crítica do 

desenvolvimento histórico da sociedade brasileira enquanto totalidade, do próprio 

Serviço Social, do seu significado social, das suas demandas históricas e 

emergentes, e da necessária articulação entre a legislação e o exercício profissional. 

Princípios e diretrizes necessitam de condições básicas para sua efetivação, 

condições que permitam a ultrapassagem dos limites de uma mera petição e 

venham a reforçar o projeto ético-político-profissional e o projeto societário ao qual 

se vinculam tais princípios e diretrizes. De acordo com Cardoso (1998), essas 

condições se referem à garantia de uma formação investigativa e pluralista, capaz 

de apreender as polêmicas presentes no interior da tradição marxista, e, desta, com 

outras correntes teóricas das ciências sociais e a qualificação de docentes e não-

docentes, em torno dessa tradição marxista, através do acesso às fontes originais 

dessa teoria social. 

O projeto de formação do Serviço Social, expresso no texto das Diretrizes 

Curriculares de 1996 e que se mantém como referência teórico-metodológica e 

ético-política para a grande maioria das Unidades de Formação de todo o país (a 

despeito do texto normativo aprovado pelo MEC), assume uma direção social clara e 

articulada ao projeto profissional como um todo. Nela, o Serviço Social é entendido 

como uma expressão das relações sociais próprias da sociedade burguesa 

capitalista, em seu estágio monopolista, o que implica apreendê-lo em uma 

perspectiva histórico-crítica que considera a realidade em sua dimensão de 

totalidade social, marcada por contradições e possibilidades tanto de manutenção 

quanto de transformação da ordem estabelecida. A apreensão dessa totalidade só é 

possível pela adoção de um referencial teórico crítico, que permita o desvendamento 

do real no qual se insere o Serviço Social, o que deve envolver o significado sócio-

histórico da profissão, seus limites e possibilidades, favorecendo uma orientação 

profissional pautada em determinados valores éticos e políticos. Neste sentido, os 

sujeitos que dão vida à profissão, inseridos num dado contexto histórico e orientados 

teoricamente por uma postura crítica, conquistam e definem uma direção social 

fundada no compromisso com as lutas democráticas e emancipatórias da classe 

trabalhadora e de toda a sociedade. Esta direção é oposta àquela que predominou 

na origem e desenvolvimento do Serviço Social que objetivava a adesão do conjunto 
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da sociedade ao modo de produção material e social da vida, pautado na exploração 

econômica e na dominação político-ideológica dos trabalhadores. 

A trajetória da formação em Serviço Social reafirma a relação entre sociedade 

e profissão, evidenciada pelos fenômenos conjunturais e seus desdobramentos 

sobre o desenvolvimento profissional, quer no âmbito da formação, quer no da 

prática e da organização política dos assistentes sociais. Nesse sentido, o 

movimento que resulta das relações entre capital e trabalho, na sociedade burguesa 

contemporânea, manifesto na crise de acumulação capitalista, cujas repercussões 

atingem o mundo do trabalho e a vida dos trabalhadores, o papel do Estado e das 

políticas sociais, incide sobre as demandas formuladas aos profissionais, assim 

como sobre as respostas por eles elaboradas a partir do perfil, da cultura e da 

organização que expressam o conteúdo ético-político da profissão. 

Do exposto, o projeto de formação profissional que vem se efetivando através 

dos cursos de graduação em Serviço Social, encontra, nos requisitos à prática e na 

reforma conservadora da universidade, mediações importantes, na medida em que 

esses aspectos alteram as condições objetivas e subjetivas de desenvolvimento 

desse projeto. 

Em se tratando das condições objetivas, o contexto atual apresenta o 

privilegiamento do setor privado, em detrimento do ensino superior público, já 

profundamente sucateado, demarcando claramente uma mercantilização da 

educação superior. Esse processo se relaciona favoravelmente, com as demandas 

do mercado, de formação de intelectuais colaboracionistas, sob a ótica do capital, e 

com a descaracterização sofrida pelas Diretrizes Curriculares quando da sua 

homologação oficial, a qual altera a direção, os conhecimentos, as habilidades e o 

perfil antes contemplados no texto da ABEPSS. 

A direção social das Diretrizes Curriculares da ABEPSS é radicalmente 

contrária à lógica da colaboração entre as classes, e isto fica claro quando o projeto 

de 1996 parte do conteúdo do projeto ético-político profissional, indica a 

necessidade de construção, por parte dos sujeitos sociais, de uma nova ordem 

societária, antagônica à ordem burguesa. Entende que a formação teórico-

metodológica e ético-política dos assistentes sociais deve se pautar pela direção 

social da tradição marxista, resguardando, dessa forma, uma dimensão analítica e 

interventiva que toma a realidade em sua totalidade, defende a competência 
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profissional para além do domínio das técnicas, implicando, também, no exercício da 

crítica e no desvelamento da realidade. Pereira (2008, p.178) afirma a esse respeito: 

 
A competência crítica deve possibilitar captar as mediações existentes no 
cotidiano para traçar estratégias de ação profissional. Isto é, a competência 
também não pode reduzir-se ao ‘saber fazer’ (o ‘praticismo’), mas, 
articulando-se à crítica teórica, deve buscar estratégias técnicas que 
operacionalizem, no cotidiano profissional, os objetivos profissionais. 

  

As Diretrizes de 1996 referendam, pois, os avanços teóricos, éticos e políticos 

que o Serviço Social vem conquistando ao longo de sua trajetória, porém a 

manutenção desses avanços encontra, no cotidiano da formação, certas 

resistências. Dentre as condições objetivas pontuadas anteriormente, não é possível 

esquecer-se da precarização das condições do trabalho docente e da sua 

intensificação, acarretando desgastes e insatisfações por parte dos profissionais. Já 

se fala na presença de um processo de desprofissionalização e proletarização do 

trabalho docente (OLIVEIRA, 2004).  

As inflexões das questões conjunturais sobre o processo de implementação 

das Diretrizes atingem assim, os próprios sujeitos da formação, que, através do seu 

protagonismo, imprimem uma dada direção ao referido processo. A presença desses 

sujeitos relaciona-se às condições subjetivas de desenvolvimento da formação. A 

maneira como interpretam e reagem aos processos que se interpõem entre a 

realidade e a formação indica a direção predominante nesta última. 

Então, é da trajetória sócio-histórica da formação que é extraída a 

problemática orientadora do presente estudo, que envolve a relação entre a direção 

formulada coletivamente e expressa no projeto das Diretrizes Curriculares de 1996 e 

os conteúdos formativos, ministrados em sala de aula e explicitados através dos 

programas e bibliografias das disciplinas. Ou seja, trata-se de uma relação que se 

desenvolve sob os influxos dos elementos conjunturais em destaque, as demandas 

que se colocam à profissão, a reforma conservadora da política de educação 

superior e a presença dos sujeitos que se expressam tanto individualmente quanto 

de forma organizada, em entidades da categoria, a exemplo da ABEPSS, 

responsável pela coordenação do projeto de formação do Serviço Social. Ao se 

expressarem diante da realidade e da formação que julgam ser a mais adequada 

para o momento presente, reafirmam ou contestam valores, ideologias, teorias, ou 

seja, refletem uma dada cultura ou um determinado conteúdo ético-político. 



   111 
 

Nesta perspectiva, o próximo capítulo se desenvolverá abordando a 

contemporaneidade da formação em Serviço Social e a presença das mediações 

objetivas e subjetivas. 
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2 O PROJETO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E AS MEDIAÇÕES DO SEU 
PROCESSO DE EFETIVAÇÃO 

 

2.1 O PROJETO DE FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES ENTRE A SUA 

FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

 

A discussão sobre a formação profissional dos assistentes sociais, no nível 

dos cursos de graduação em Serviço Social, deve ser tratada enquanto um processo 

sócio-histórico, no qual se estabelecem relações entre a formulação e a objetivação, 

ou implementação, dessa formação; ou seja, entre um projeto de formação, 

formulado previamente pelos sujeitos que constituem o corpo profissional e o 

resultado desse projeto, ou melhor, sua efetivação concreta por meio da ação 

desses mesmos sujeitos inseridos em processos sociais que interferem sobre suas 

escolhas e ações.  

As relações entre formulação prévia e efetivação concreta são típicas do 

gênero humano, que se distingue do ser puramente biológico pela sua capacidade 

intelectiva de idealizar previamente, no plano do pensamento, o resultado final do 

seu ato sobre um objeto, uma realidade, para, depois, ter o produto ou resultado 

efetivo, real.   Esse movimento traduz a atividade propriamente humana, distinta, 

pela intervenção da consciência, que apresenta o resultado real duas vezes: como 

resultado ideal e como resultado real. A antecipação do resultado efetivo imprime 

um caráter consciente à ação humana (VÁZQUEZ, 2007). 

A atividade humana procura sempre adequar, intencionalmente, o resultado 

real ao ideal. Essa adequação não é mero espelho do modelo idealmente projetado. 

Conforme Vázquez (2007, p. 221), “a adequação não tem por que ser perfeita”. Ela 

poderá assemelhar-se pouco ou nada, posto que, na realização do que foi 

idealizado, existem mudanças, às vezes radicais. 

 Nessa relação entre intenção e resultado, projeto e concretização, a 

inadequação entre os dois níveis da atividade humana se dá tanto na ação de 

indivíduos isolados quanto na ação de grupos sociais. Em se tratando do conjunto 

das práticas sociais, aí encontram-se inseridas as práticas profissionais. Assim, 
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[...] enquanto os homens não são conscientes das leis que regem o 
processo econômico-social, a busca de diferentes fins pelos membros da 
sociedade dá lugar a atividades diversas dos indivíduos ou grupos sociais 
nas quais tais fins se contrapõem, se equilibram ou se subordinam entre si 
produzindo resultados que não estão em conformidade com suas intenções 
ou que se dão com independência em relação a estas (VÁZQUEZ, 2007, p. 
221). 

 

Mesmo diante de resultados “não-intencionados”, houve atividade humana 

consciente, já que toda ação humana é produzida na consciência. A relação entre 

intenção ou fim e resultado ou produto, é uma relação em que não há domínio 

absoluto sobre a finalidade concretizada. Trata-se de um domínio limitado pela 

situação real – objeto da ação – e pelos meios disponíveis à materialização dos fins 

(VÁZQUEZ, 2007). 

Logo, a relação entre projeção e realização é mediada por condições 

objetivas e subjetivas. A objetivação dos fins requer um conhecimento do objeto, dos 

meios e instrumentos para transformá-lo, e das condições facilitadoras ou 

dificultadoras dessa objetivação. Assim, a atividade da consciência não é algo que 

se materializa de forma mecânica, imediata, alterando a realidade. As mediações 

são necessárias para o desenvolvimento de ações reais efetivas (VÁZQUEZ, 2007). 

A ultrapassagem da atividade consciente de formulação ideal de um resultado 

que se quer atingir, e, portanto, de uma atividade de caráter subjetivo, se dá através 

de ações efetivas que, ao se materializarem, interferem na realidade, integrando, 

assim, o subjetivo num processo objetivo. Essa integração, por sua vez, só pode se 

dar mediante a existência independente de um objeto de ação exterior ao sujeito, ou 

seja, de algo que exista independentemente da sua consciência, que não seja 

simplesmente projeção de sua subjetividade. Dessa forma, a ação humana possui 

dupla vertente: é subjetiva, enquanto atividade da consciência do sujeito, mas 

também é objetiva, na medida em que esse sujeito executa atos ou operações sobre 

uma dada realidade que podem, inclusive, ser comprovados objetivamente por 

outros sujeitos. Nas palavras de Vázquez (2007, p. 262), 

 
A atividade [humana] é, por isso, simultaneamente subjetiva e objetiva, 
dependente e independente de sua consciência, ideal e material, e tudo isso 
em uma unidade indissolúvel. O sujeito, por um lado, não prescinde de sua 
subjetividade, mas também não se limita a ela; é prático na medida em que 
se objetiva, e seus produtos são a prova objetiva de sua própria objetivação. 
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Nessa discussão acerca da relação entre a projeção ideal dos fins e a 

materialização dos resultados reais, Vázquez (2007) destaca, ainda, que não se 

trata de uma relação mecanicista entre o “original (o subjetivo) e a cópia (o 

objetivo)”, em que o que é efetivado aparece, simplesmente, como produto fiel de 

um modelo prévia e subjetivamente idealizado. Tem-se aí uma relação de unidade, e 

não de identidade: os fins, projetados idealmente, apontam para uma realidade que 

se quer alcançar e negam, por conseguinte, a realidade efetiva. Nesse sentido, os 

fins orientam as ações práticas dos homens rumo à realidade desejada, assumindo, 

assim, papel determinante sobre o seu modo e a sua maneira de agir. Trata-se de 

uma determinação, e não de uma imposição, visto que a realidade objetiva existe 

independentemente da consciência do sujeito, conforme já destacado. Tal existência 

implica a presença de elementos imprevisíveis, não propriamente ideais, produzindo 

a já mencionada inadequação entre o ideal e o real. 

Nesse processo, Vázquez (2007, p. 263) chama novamente atenção para o 

papel da consciência: 

 
O resultado real só é alcançado ao cabo de um processo prático, objetivo, 
que ultrapassa a cada momento o resultado ideal. Por conseguinte, a 
consciência tem de permanecer ativa ao longo de todo esse processo, não 
só buscando impor o fim original, mas também modificando-o em prol de 
sua realização [...] A atividade prática implica não só a sujeição de seu lado 
material a seu lado ideal, como também na modificação do ideal em face 
das exigências do próprio real [...]. 

 

Se a realidade é o lugar em que se processam as relações entre o resultado 

ideal e o produto real, é nela que devemos encontrar as mediações presentes 

nessas relações.  De acordo com Netto (2009) e Pontes (2000), mediações são 

relações existentes entre os processos que ocorrem nas totalidades e entre estas e 

a totalidade concreta – a sociedade burguesa. São modos de ser da realidade e 

apresentam dupla dimensão: ontológica e reflexiva. A ontológica  diz respeito ao que 

se encontra presente em qualquer realidade, independentemente do conhecimento 

do sujeito.  A reflexiva refere-se ao que é construído pelo intelecto, quando o sujeito 

busca ultrapassar o plano da imediaticidade do real para se aproximar da sua 

essência.  

O conhecimento do modo de ser dos fenômenos sociais que compõem o real 

se dá através de aproximações sucessivas ao movimento do objeto. Para tanto, é 

preciso apreender as várias mediações presentes nessa totalidade, para entender 
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sua complexidade. Dessa forma, é possível encontrar a legalidade social ou as 

tendências históricas que estruturam o ser social51 (PONTES, 2000). 

Pontes (2000) destaca que a forma metodológica mais fecunda, idealmente 

falando, para se alcançar esse conhecimento, com fidelidade ao movimento do real, 

é a captura da relação entre o singular, o universal e o particular, capaz de 

expressar a legalidade social do ser em sua dimensão de universalidade, mas 

também de particularidade. O que é da universalidade do ser, se expressa de modo 

particular em cada complexo, configurando as tendências históricas a partir das 

“necessidades e conexões internas dos fenômenos e processos sociais” (PONTES, 

2000, p. 41). 

A esfera da universalidade é o lugar das grandes determinações ou 

tendências de um dado complexo social que, na esfera da singularidade, são 

ocultadas em razão do privilégio da imediaticidade dos fatos, própria de uma 

realidade caótica na qual a gênese histórica e a estrutura social dos fenômenos se 

encontram ocultas pela aparência dos fatos. É, pois, na relação entre o universal e o 

singular que se encontra a possibilidade de conhecer o movimento da realidade, 

através da particularidade ou do campo das mediações entre os homens singulares 

e a sociedade.  (PONTES, 2000). 

Nesse sentido, o esforço de pensar a respeito da efetivação da formação 

profissional e da direção social que se manifesta em decorrência dessa efetivação 

exige que essa formação seja tratada como um processo para o qual concorrem 

diversos outros processos e relações as quais interferem no seu modo de ser, no 

modo particular de ser implementada pelos cursos, em suas diferentes unidades de 

formação e no heterogêneo corpo profissional docente. 

Já é consenso entre os segmentos profissionais que uma direção social não 

assume a centralidade na condução dos rumos da profissão apenas pela sua filiação 

ideo-política a um determinado tipo de pensamento social. Para que ela transcenda 

o plano da petição de princípio ou o plano da intencionalidade, necessita se articular 

aos elementos da cultura profissional, definida por Netto (1996, p. 116) como 

“princípios, valores, objetivos, concepções teóricas, instrumentos operativos”, 

elementos que, de acordo com o autor, concorrem para compatibilizar exercício 

51 Segundo Pontes (2000, p. 40), a legalidade social diz respeito à presença de “forças tendenciais que 
historicamente se impõem à sociedade e por ela também é construída demarcando certos condicionamentos do 
ser social”.  
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profissional e direção política. A inexistência ou a fragilidade daquela articulação 

conduz à perda de vigência da direção (NETTO, 1996). 

A cultura profissional, por sua vez, não é algo que se define por decreto, mas 

se constitui historicamente pela presença de fatores estruturais e conjunturais, e 

pela presença humana na apreensão e intervenção sobre tais fatores. 

Dessa forma, tratar do processo de efetivação da formação em Serviço 

Social, a partir dos conteúdos ministrados e das bibliografias indicadas para sua 

abordagem, é considerar um conjunto de mediações que concorrem para o modo de 

ser desse fenômeno. Para tanto, destacaremos, inicialmente, a questão das 

demandas profissionais. Resultantes das transformações societárias em curso e das 

alterações que essas provocam na vida dos trabalhadores, nos espaços 

institucionais e nas políticas sociais com as quais trabalham os assistentes sociais, 

tais demandas novas, ou reatualizadas, exigem capacidade de resposta profissional 

que compatibilize a profissão com o tempo presente, sob pena de perda de espaço 

sócio-institucional. 

Assim, para elaborar respostas qualificadas para as demandas, os 

profissionais necessitam desenvolver novas competências “sociopolíticas e teórico-

instrumentais” que e, conforme Netto (1996, p. 109), “passam, incontornavelmente, 

pela formação profissional”. Nesse sentido, a formação é constantemente 

pressionada pelas configurações conjunturais das demandas que chegam à 

profissão, no sentido de oferecer suporte teórico-prático aos assistentes sociais, na 

formulação de suas respostas. 

Essa formação, por sua vez, não se desenvolve à revelia da política nacional 

de educação superior. É na conjuntura atual e no espaço acadêmico que ela se 

desenvolve. Os desafios impostos pela reforma conservadora da universidade 

brasileira e suas implicações, dentre elas, o reforço a um tipo de perfil profissional 

adequado aos requisitos do capital, incidem sobre os rumos do projeto de formação 

crítico da profissão, colidente com os fundamentos e os interesses do projeto 

hegemônico da ordem capitalista. Assim, a reforma universitária se coloca hoje 

como uma mediação importante para o desenrolar da formação em Serviço Social. 

É também nesse espaço acadêmico que se registra a emergência de influxos 

teórico-culturais responsáveis por operar uma desqualificação das vertentes 

inspiradas na tradição marxista, que fundamenta o referido projeto de formação 

profissional. Dessa forma, a “maré-montante” da pós-modernidade é forte aliada, no 
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plano ideo-político, do projeto da burguesia e, em razão dessa aliança, ela fornece 

subsídios aos segmentos profissionais críticos das correntes marxistas, 

predominantes no interior da profissão. Portanto, o fortalecimento da direção social 

crítica do projeto de formação do Serviço Social passa pelo enfrentamento do 

pensamento pós-moderno e suas possibilidades de reatualização do 

conservadorismo profissional e societário. 

Considerando, então, a presença desse conjunto de fatores, os próximos 

itens versarão acerca das relações entre esses fatores e a formação profissional. 

 

2.2 SOCIEDADE E FORMAÇÃO: A MEDIAÇÃO DAS DEMANDAS 

PROFISSIONAIS 

 

As transformações societárias, na medida em que alteram as formas de 

produção e reprodução da sociedade, atingem a divisão sociotécnica do trabalho em 

todos os níveis – parâmetros de conhecimento, modalidades de formação e de 

práticas, estruturas institucional-organizacionais, sistemas valorativos, etc. (NETTO, 

1996).  Tais alterações rebatem sobre as profissões e suas estruturas internas, que 

se expressam em um complexo arcabouço teórico, prático, político e cultural. Nesse 

sentido, demandas e respostas profissionais são inflexionadas por esse contexto 

macrossocietário. 

As expressões do desenvolvimento capitalista, na contemporaneidade, e seus 

rebatimentos sobre o Serviço Social foram consideradas no capítulo anterior, não 

cabendo repeti-las aqui. O que importa ressaltar é que as transformações societárias 

estão reconfigurando as demandas do mercado de trabalho sob vários ângulos: 

algumas atividades têm enfrentado a redução do seu espaço, seja porque as 

necessidades que as justificavam diminuíram, seja porque foram transferidas para 

outros profissionais. Por outro lado, identifica-se o surgimento de atividades novas 

para as quais contribuiu o contexto de democratização da sociedade brasileira, pós 

fim da ditadura militar de 1964. A retomada da democracia trouxe consigo o 

reconhecimento de direitos sociais, o que possibilitou a ampliação dos espaços 

profissionais para os assistentes sociais, verificada tanto no âmbito das instituições 

públicas quanto das privadas. Mais tarde, a partir dos anos 1990, esse mercado de 
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trabalho passou a sofrer os impactos provocados pelas reformas neoliberais, na sua 

política de restrição de direitos.   

Os rebatimentos das recentes transformações societárias sobre o mercado de 

trabalho dos assistentes sociais têm apresentado, ao mesmo tempo, a retomada de 

demandas tradicionais e a formulação de novas, o que se reflete numa maior 

heterogeneidade, no universo dos usuários do Serviço Social, e numa maior 

exigência por profissionais mais criativos e eficientes do ponto de vista operativo. 

Netto (1996) observa, em razão desse contexto, uma crescente segmentação das 

atividades profissionais, em decorrência, uma especialização dos assistentes 

sociais, e uma progressiva diferenciação das condições de trabalho, nas instituições 

públicas e privadas, estas últimas, com maior rigidez na aferição do desempenho 

profissional. A segmentação coloca, especialmente, desafios instrumental-operativos 

para a profissão que, do ponto de vista das instituições estatais, são reforçados pela 

política de restrição da cobertura assistencial. Nas instituições privadas, pela rápida 

alteração das atribuições e dos papéis profissionais (NETTO, 1996). 

Netto (1996) destacava, em suas reflexões dos anos 1990, tendências que, 

nos dias atuais, já se apresentam como realidade concreta. Trata-se das exigências 

imediatas do mercado e suas incidências sobre o debate profissional, no interior do 

Serviço Social. Em razão das transformações sociais em curso, as prioridades dos 

empregadores – públicos ou privados - têm enfatizado ainda mais os resultados 

prático-operativos do trabalho dos assistentes sociais. Esses, por sua vez, 

considerada a histórica e ineliminável característica operativa da profissão, têm 

buscado, nas respostas aos requisitos dos empregadores, a via preferencial para a 

questão da legitimação social do Serviço Social. Nesse quadro, as questões da 

prática acabam por exercer pressão sobre os avanços alcançados nos anos 1980, 

com a intenção de ruptura, no sentido de que tais questões sejam enfrentadas pelo 

acúmulo teórico-metodológico atingido, sob pena do seu esgotamento. Ao tratar das 

tendências a médio prazo, o citado autor coloca que, na medida em que o debate for 

referenciado pelas demandas do mercado de trabalho, o confronto imediato, no 

campo profissional, condicionará os desenvolvimentos do Serviço Social: as 

alterações na cultura e nas práticas profissionais, ao repercutirem sobre a inserção 

sócio-ocupacional dos assistentes sociais, “assentará balizas para o evolver das 

linhas-de-força da profissão nos próximos anos” (NETTO, 1996, p. 121). 
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O problema que se coloca para o tratamento da relação entre demandas e 

respostas profissionais não é o do atendimento aos requisitos do mercado de 

trabalho, mas o que se relaciona ao como responder a eles. A depender da 

orientação teórico-política, na construção das respostas, é possível afirmar que, sob 

uma ótica conservadora ou neoconservadora, aí presentes os influxos da pós-

modernidade, essa construção deverá se ater aos indicadores empíricos das 

necessidades do mercado, daí o papel da formação profissional em dar respaldo à 

formulação de respostas diretas a tais necessidades. Na medida em que o 

pensamento pós-moderno se constitui na lógica cultural do capitalismo em crise e/ou 

contemporâneo, ressaltando o ceticismo, os particularismos, o protagonismo do 

indivíduo e o valor universal da democracia burguesa, como finalidade última da 

ação profissional, ele se adéqua ao que o mercado de trabalho impõe/requisita para 

o trato das expressões da questão social: superficialidade, imediaticidade, 

focalização, individualização dos processos sociais, empoderamento dos sujeitos, 

etc. Ou seja, a roupagem pós-moderna respalda, do ponto de vista teórico, as 

demandas do capital que se expressam no mercado de trabalho profissional. 

Em outra direção, contrária à lógica de instrumentalização imediata da 

formação, se coloca a perspectiva de ir além do que sinaliza esse mercado de 

trabalho, conectando suas indicações à análise das tendências macroscópicas da 

sociedade e aos objetivos e valores do projeto social defendido, ou seja, à 

formulação de respostas profissionais às demandas do mercado, o que envolve a 

consideração de prioridades e alternativas. Como afirma Netto (1996, p. 123-124), “a 

resposta direta, pura e simples, instrumental-operativa, às demandas do mercado é 

o caminho mais rápido para a neutralização dos conteúdos críticos da cultura 

profissional”. 

O recurso intelectivo de ir além dos requisitos imediatos do mercado implica, 

pois, em identificar as necessidades sociais subjacentes às demandas profissionais. 

Segundo Mota e Amaral (1998, p. 25), esses dois elementos se relacionam, mas 

não se confundem, conforme se pode depreender da passagem transcrita a seguir: 
 
 
As demandas, a rigor, são requisições técnico-operativas que, através do 
mercado de trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos demandantes. 
Em outros termos, elas comportam uma verdadeira ‘teleologia’ dos 
requisitantes a respeito das modalidades de atendimento de suas 
necessidades. Por isso mesmo, a identificação das demandas não encerra 
o desvelamento das reais necessidades que as determinam. 
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Na direção social crítica de formulação de respostas profissionais, a formação 

assume papel estratégico para a consolidação de uma legitimidade profissional junto 

às classes subalternas. Nesse sentido, a construção (via estímulo à pesquisa da 

realidade) e transmissão de conhecimentos que se apropriem de categorias e 

procedimentos da teoria social moderna, é de fundamental importância para a 

formação de profissionais comprometidos com o projeto societário antiburguês. 

 Para Netto (1996, p. 124), levando em conta que as exigências do mercado 

de trabalho incidem e incidirão fortemente sobre os rumos do Serviço Social, é 

possível afirmar que os segmentos profissionais que melhor responderem a essas 

exigências “tenderão a polarizar a cultura profissional e a aprofundar ou reverter a 

direção social estratégica já formulada”. 

O mesmo autor apresenta possíveis desdobramentos dessas exigências 

sobre a formação: os cursos de graduação poderão ser reduzidos a especializações 

por áreas de atuação dos profissionais ou poderão preservar o perfil generalista hoje 

dominante, institucionalizando a especialização como requisito para o exercício 

profissional (NETTO, 1996). 

Esses possíveis desdobramentos encontram fundamento ídeo-político nas 

vertentes culturais que disputam a direção do Serviço Social. A institucionalização 

das especializações, como equivalente à formação graduada, referenda um tipo de 

formação consequentemente, de profissão limitada ao nível técnico-operativo, no 

qual não há espaço para a apreensão teórico-analítica do significado social da 

profissão, no contexto das relações sociais concretas; o lugar da investigação será 

reservado à pesquisa “aplicada”; e a profissão será convertida a uma técnica social 

vocacionada para a intervenção microlocalizada. A outra possibilidade para a 

formação que aponta para a manutenção do perfil generalista, com a especialização 

ocupando a função de aperfeiçoamento da formação, é a que, na visão de Netto 

(1996), guarda relação com a direção social hoje inscrita nas Diretrizes Curriculares, 

já que pode assegurar a qualificação para a intervenção nas questões micro, 

resguardando os fundamentos teórico-críticos que permitem a compreensão dessas 

questões num quadro macrossocietário. É nessa articulação entre formação 
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generalista e especializada que Netto (1996) vê a possibilidade de uma formação 

profissional contínua.  

O debate entre demandas e respostas profissionais traz implícita a questão 

do perfil do assistente social que se pretende formar e assegurar: se um técnico 

treinado para intervir em determinados campos de ação, com a máxima eficácia 

operativa, ou se um intelectual que, dispondo de habilitação para atuar numa área 

particular, dispõe, também, de capacitação teórico-metodológica e ético-política para 

compreender o significado social da sua intervenção, a articulação da área em que 

atua com o conjunto da problemática social e as possibilidades de referenciar 

socialmente essa intervenção nos interesses de classe dos trabalhadores. Netto 

(1996, p. 126) resume a questão afirmando: 

 

[...] confrontam-se dois ‘paradigmas’ de profissional: o técnico bem 
adestrado que vai operar instrumentalmente sobre as demandas do 
mercado de trabalho tal como elas se apresentam ou o intelectual que, com 
qualificação operativa, vai intervir sobre aquelas demandas a partir da sua 
compreensão teórico-crítica, identificando a significação, os limites e as 
alternativas da ação focalizada (grifo do autor). 

  

Ou seja, o que se coloca em discussão é a continuidade da vertente 

inaugurada com a intenção de ruptura e que tem sua filiação teórica com a vertente 

marxista ou a realimentação da perspectiva conservadora de cariz tecnocrático,. 

esta última, renovada pela ofensiva neoliberal e pela vertente do pensamento pós-

moderno. 

Guerra (2010, p. 717), ao falar do perfil profissional que o capital intenciona, 

na sua histórica busca pelo domínio e controle da força de trabalho, afirma que, no 

contexto atual, a expressão financeirizada desse capital delineia um perfil de 

trabalhador conectado a uma sociedade imediatista, disseminadora da ideologia “do 

salve-se quem puder, do aqui e agora, da razão instrumental, dos fins que justificam 

os meios, do presente contínuo”. Nesse sentido, as demandas imediatas que têm se 

apresentado aos assistentes sociais vêm se caracterizando como pontuais, 

autonomizadas, focadas no indivíduo ou em determinados grupos, como família e 

comunidade, psicologizantes, clínicas etc., que reafirmam um perfil conservador, 

apto à promoção do bem comum, mediante a adaptação de comportamentos 

resistentes e o estímulo à conformação dos conflitos. Esse tipo de perfil tensiona a 

formação profissional, exigindo que ela se molde às “novas” demandas.  
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A dimensão interventiva da profissão, que lida, preponderantemente, com o 

cotidiano da vida dos usuários dos serviços e das políticas sociais, não favorece, por 

si só, o desvendamento das demandas que chegam aos assistentes sociais. A 

intervenção imediata necessita, para a qualificação das respostas profissionais, 

estar associada à dimensão intelectual e investigativa da profissão, caso contrário a 

 
[...] imediaticidade do cotidiano, dadas as suas características 
estruturadoras, (tende a) considerar a intervenção pelo seu resultado, sem 
buscar os seus fundamentos e de realizar intervenções que concebam o 
indivíduo isolado da estrutura e contexto sócio-histórico, de modo a 
responsabilizá-lo, e, mais ainda, a culpabilizá-lo pelo seu suposto sucesso 
ou fracasso, com o que subverte-se princípios e diretrizes da formação 
profissional (GUERRA, 2010, p. 721)    

 

A assistencialização/mercantilização das políticas sociais se encontra na base 

do tipo de demanda acima referido, corroborando uma lógica orientada pela 

aparência dos fatos, pela resolução imediata e superficial dos problemas sociais e 

pela intervenção pontual e precária, numa “lógica instrumental que subordina os 

processos sociais ao reino da volatilidade e do aqui e agora”. Essa é, pois, a lógica 

que atende às necessidades do capital, em suas expressões contemporâneas. Em 

oposição a isso, a lógica norteadora das necessidades do trabalho indica que o 

cotidiano da vida e das condições de trabalho dos trabalhadores deve ser tratado 

sob uma perspectiva sócio-histórica capaz de identificar, na estruturação das 

relações sociais burguesas, a determinação da subsunção do trabalho ao capital e 

às consequências que essa subordinação impõe aos trabalhadores. 

Ao perseguir o objetivo da sua reprodução, o capital procura penetrar todas 

as dimensões da vida social, em busca do atendimento das suas necessidades. 

Nesse sentido, coloca-se a possibilidade de funcionalidade das profissões a essa 

reprodução. Em se tratando do Serviço Social, tais necessidades, traduzidas nas 

demandas antes caracterizadas, incidem sobre o mercado de trabalho dos 

assistentes sociais, precarizando as formas de inserção desses profissionais e as 

condições a que passam a ser submetidos; e sobre a formação profissional, na 

medida em que procuram reduzi-la a um instrumento de resposta aos requisitos por 

uma mão de obra tecnicamente preparada e culturalmente orientada por valores 

individualistas e imediatistas. Uma formação que contribua para a adaptação dos 

profissionais ao novo contexto, que seja rápida, porém ampliada, em sua 

capacidade de inserir e conferir certificação em massa. As exigências do capital se 
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impõem, pois, no sentido de imprimir à profissão um padrão técnico, pragmático 

traduzido em demandas teóricas, técnicas, éticas e políticas (GUERRA, 2010). 

A formação possível de ser efetivada, em função das necessidades de 

reprodução do capital, encontra respaldo em cursos de qualidade duvidosa, 

aligeirados, à distância e preocupados com uma formação tecnificada, na qual o 

profissional, para ser competente, deve dominar o uso do instrumental técnico-

operativo52.  As instituições que orientam seus currículos por esse tipo de formação 

tendem a se fundamentar na concepção de educação enquanto um valor-de-troca, 

uma mercadoria descartável cuja utilidade está diretamente associada ao 

desenvolvimento do capital, e não ao desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, na relação entre demandas e respostas, a formação 

profissional constitui uma mediação importante, na medida em que concorrerá para 

fortalecer ou refutar uma dada direção social na profissão. Através de um projeto de 

formação, de conteúdos programáticos e suas referências bibliográficas e demais 

componentes curriculares, a formação em Serviço Social poderá contribuir para 

“manter, consolidar e aprofundar a atual direção estratégica ou contê-la, modificá-la 

e revertê-la” (NETTO, 1996, p. 117). 

Do ponto de vista ídeo-político, as configurações que vêm assumindo a 

universidade pública, sob a hegemonia da política neoliberal, assim como o 

significado social do avanço do ensino privado, jogam na direção contrária à 

consolidação do projeto de formação das Diretrizes Curriculares. É importante 

ressaltar que, se tais configurações e significado social encontram respaldo na 

lógica empresarial e privatista que norteia a mercantilização das políticas sociais em 

geral, o modo como o ensino público e o ensino privado se comportam diante dos 

requisitos do mercado não é idêntico. Na formulação de respostas às demandas, 

encontram-se particularidades relacionadas, por exemplo, às condições de trabalho. 

Em se tratando da universidade pública, mesmo se se considera o sucateamento a 

que esta instituição vem sendo submetida e a persistência de características de um 

padrão de gestão institucional conservador e limitador do desenvolvimento das suas 

potencialidades, ela ainda permanece um espaço no qual são maiores as 

52 Não é demais lembrar que o domínio do instrumental técnico-operativo é necessário e importante, visto tratar-
se de uma profissão de caráter interventivo. O problema diz respeito a uma intervenção e a uma formação 
profissional limitadas à dimensão instrumental. Nesse sentido, algumas questões se colocam: a formação em 
Serviço Social está fornecendo elementos para uma apropriação correta dessa dimensão? Está contribuindo 
para uma atuação que possa ir além das atividades rotineiras e burocráticas? Que tipo de respostas estamos 
dando à realidade? 
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possibilidades de uma intervenção docente mais qualificada e crítica frente aos 

rumos da própria instituição e da formação profissional em particular. Distintamente 

da rede privada de ensino, que, na maioria das instituições, não só as condições de 

trabalho são degradantes, como não há espaço para se pensar e produzir 

criticamente, dado que a lógica que impera é a da rentabilidade capitalista, e não a 

da produção e socialização do conhecimento para a melhoria da qualidade de vida 

da população. 

Nesse sentido, é necessário situar a formação profissional em Serviço Social 

nesse contexto de reforma universitária, para o qual é chamada a dar resposta, ao 

mesmo tempo em que é por ele condicionada. É sobre essa relação que se 

desenvolverá o próximo item. 

 

2.3 A REFORMA DO ENSINO SUPERIOR E SUAS INFLEXÕES SOBRE A 

FORMAÇÃO ACADÊMICA EM SERVIÇO SOCIAL 

 

A reforma universitária em curso, orientada pelo receituário neoliberal, coloca-

se enquanto um tipo de resposta do capital às suas necessidades de reestruturação. 

Assim, a política de educação tem sido uma forte referência no processo de 

mercantilização das políticas sociais. Sua orientação é extraída das demandas 

imediatas do mercado de trabalho. 

É, pois, possível afirmar que a mercantilização do ensino superior se choca 

com os princípios da formação em Serviço Social, definidos nas Diretrizes 

Curriculares de 1996 e determina as possibilidades de uma expansão desqualificada 

dos cursos de graduação e pós-graduação, que podem vir a ser estruturados sem os 

referenciais teórico-metodológicos e ético-políticos do projeto original. Nesse 

sentido, a efetivação cotidiana desse projeto se dá em meio a um contexto adverso, 

marcado por dificuldades e possibilidades relativas à confirmação ou ao 

questionamento da direção social que ele expressa. 

Pereira (2008) informa que, até 1994, ano em que se inicia o processo de 

revisão do currículo de 1982, sob a coordenação da ABEPSS, existiam 74 cursos de 

Serviço Social no país, a maioria, em torno de 66%, de natureza privada (KOIKE, 

2009). Ao considerar esse número de cursos como prováveis participantes dos 

debates e encontros realizados por ocasião daquela revisão, a autora destaca que 
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essa participação foi “um tanto satisfatória”, com 67 (sessenta e sete) unidades de 

ensino filiadas à entidade e participantes desse processo. Na época, esse número 

representou 90,5% dos cursos existentes53. A ressalva feita em seguida, é quanto 

ao aprofundamento da privatização do ensino em Serviço Social, sem que esse 

aprofundamento tenha representado maior participação no processo de construção 

das Diretrizes Curriculares de 1996 (PEREIRA, 2008). Na mesma perspectiva, Koike 

(2009) demonstra que, entre 1994 e 2006, houve um aumento de 268% na criação 

de cursos pagos nessa área. Dados extraídos do Censo da Educação Superior de 

2010 (BRASIL/MEC/INEP, 2011) dão conta da existência de 333 (trezentos e trinta e 

três) cursos presenciais de graduação em Serviço Social no país, sendo 272 

(81,7%) deles pertencentes a instituições privadas de ensino e apenas 61 (18,3%) 

pertencentes à rede pública de ensino superior. Em seis anos – de 200454 a 2010 -,  

o crescimento total dos cursos de Serviço Social chegou a 191,4%, com a presença 

da ação empresarial correspondente a 191,5%, enquanto que a expansão do ensino 

público, nessa área, chegou a 190,6%. Tem-se, para cada instituição pública 

surgida, aproximadamente, a criação cinco vezes maior de instituições de natureza 

privada, numa demonstração clara de que o curso de Serviço Social está na rota dos 

negócios rentáveis para o capital. A participação da educação superior (logo, 

também dos cursos de graduação em Serviço Social) nesse processo atende a dois 

movimentos simultâneos: o de dar vazão ao capital sobrante e o de atender aos 

acordos internacionais. 

Uma das possíveis consequências do empresariamento do ensino em Serviço 

Social é a possibilidade de que o seu projeto de formação construído sob a direção 

da ABEPSS se torne uma proposta esvaziada, sem nenhuma vinculação concreta 

com os conteúdos formativos que delineiam o perfil profissional na 

contemporaneidade. A tendência é de que a orientação dos novos cursos, com 

ênfase maior nos privados, se dê através do texto homologado pelo MEC, já 

identificado pelo coletivo profissional como uma referência descaracterizadora da 

formação, que, no texto de 1996, é pensada à luz dos valores éticos emancipatórios. 

53 Pereira (2008) se baseou em dados contidos no periódico da ABEPSS: ABESS/CEDEPSS (1997, p. 58). A 
autora informa, ainda, que não considerou, entre 1994 e 1996, os cursos autorizados e/ou em início de 
funcionamento, por entender que, provavelmente, eles não participaram do processo de construção das 
Diretrizes de 1996. 
54 Lewgoy e Maciel (2008) apresentam números relativos ao ano de 2004, assim distribuídos: 174 cursos de 
graduação em Serviço Social, dos quais 142 (81,6%) eram de natureza privada e 32 (18,4%), de natureza 
pública.  
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A descaracterização provocada pelo texto oficial faz com que esses cursos possam 

estruturar seus projetos pedagógicos e seus currículos, de acordo com a direção e a 

lógica curricular que lhes convêm55, terreno fértil para a reatualização de princípios e 

conteúdos do passado tradicional e conservador da profissão. Koike (2009, p. 213), 

em referência a Mota (2006), destaca que, na defesa política das Diretrizes de 1996, 

“é necessário precaver-se da reificação e de sucumbir-se ao pragmatismo e às 

diferentes formas de conservadorismo e idealismos a-históricos”.  

Pereira (2008) vislumbra que, em pouco menos de uma década, o perfil dos 

assistentes sociais brasileiros esteja completamente transformado. Diante de uma 

formação aligeirada, mercantilizada e descompromissada com a pesquisa, 

inviabilizam-se as condições para a formação de profissionais críticos, com 

competência para desvendar o real, sob a ótica dos valores e interesses dos 

trabalhadores. Nesse sentido, os fundamentos desse “novo” tipo de profissional 

tendem a não estar de acordo com a ABEPSS, ou seja, a não serem extraídos da 

ontologia do ser social de base marxiana, mas de um acervo teórico e cultural 

coerente com um perfil docilizado, apto a perseguir, em seu exercício profissional, o 

consenso entre as classes sociais, reatualizando, assim, a influência conservadora 

na profissão.  

A formação de intelectuais colaboracionistas à ordem do capital é tratada por 

Dahmer (2008) como um reforço à disseminação da ideologia da “Terceira Via”56, 

cujo projeto consiste na permanência da estrutura capitalista e na defesa da 

sociedade civil como espaço de colaboração e ajuda mútua, reafirmando a 

perspectiva aclassista. 

Em relação ao perfil conservador que acompanha o processo de 

refuncionalização do ensino, Pereira (2008, p. 195) alerta: 

55 Apesar das possibilidades sinalizadas pelo documento oficial do MEC, a ABEPSS, juntamente com a 
Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social do citado Ministério, conseguiram garantir que a 
avaliação de novos cursos de graduação em Serviço Social (aqui se trata dos cursos presenciais, já que, em 
relação aos cursos à distância, as organizações político-profissionais assumem posição contrária a sua 
existência, posição amplamente debatida e divulgada pelas entidades da categoria dos assistentes sociais), seja 
norteada pelos parâmetros das Diretrizes Curriculares de 1996. 
56 Referência à ideologia da “Terceira Via” foi feita no capítulo anterior, quando este trata da “sociedade do 
conhecimento”, enquanto noção que defende o conhecimento como fator de produção na sociedade 
contemporânea. Nesse sentido, estaríamos vivendo uma verdadeira “revolução informacional” rumo a uma 
sociedade “pós-capitalista”, informatizada e interligada em redes. O conjunto de ideias, identificadas como 
“Terceira Via”, visa impor-se como “alternativa” política entre a proposta socialista – de raiz marxiana - e a 
debilidade do projeto neoliberal em relação à amenização dos problemas sociais, que se aprofundam com a sua 
orientação. Na verdade, a “Terceira Via” “representa um movimento de recomposição da hegemonia burguesa, a 
superação dialética do neoliberalismo” (CÊA, 2006, p. 61).   
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A tendência deste perfil não é nada animadora, pois estará baseada em 
uma formação profissional à distância, aligeirada, mercantilizada e, 
portanto, com poucas chances de concretizar o perfil de um profissional 
crítico e competente teórica, técnica, ética e politicamente, delineado pela 
Abepss em 1996. 

 

Em rota de colisão com a formação preconizada pela ABEPSS e sintonizados 

com a lógica de privatização e precarização do ensino superior, encontram-se 

programas como o PROUNI e o REUNI57. No primeiro, o governo paga para ocupar 

vagas ociosas no sistema privado (através da concessão de bolsas de estudo e da 

isenção de tributos); e, no segundo, a meta de ampliação do acesso e de 

permanência dos estudantes na educação superior não é acompanhada, na mesma 

proporção, de uma infraestrutura adequada nem da contratação (em número 

suficiente para as necessidades) de docentes e pessoal técnico-administrativo, via 

concursos públicos. Ao perseguir a meta de ampliação do número de vagas, 

matrículas e de aprovação nos cursos, o REUNI defende uma maior flexibilização 

desses e dos conteúdos formativos, por intermédio de módulos e das formações 

mais curtas e profissionalizantes, ocasionando um aligeiramento da formação e o 

aumento da precarização do trabalho docente e técnico-administrativo.  

57 Em tratamento mais minucioso sobre o REUNI, Cislaghi (2011, p. 249) chama a atenção para as 
possibilidades que ficam subentendidas nas entrelinhas das diretrizes desse Programa: “transferência de 
estudantes do setor privado para o público (inciso II), ampliação do uso de EAD (inciso III) e implementação de 
ciclos básicos e bacharelados interdisciplinares (inciso IV), entre outras, posteriormente definidas, como as 
bolsas de docência para alunos de pós-graduação (inciso VI)”. Um olhar mais atento revela que o REUNI 
recupera parte da proposta da “Universidade Nova” (UniNova/2007) – elaborada por docentes da UFBA, porém, 
com algum financiamento público, não contemplado no projeto UniNova (CISLAGHI, 2011). A recuperação diz 
respeito à organização de bacharelados interdisciplinares (com ciclos básicos e profissionalizantes para a 
formação). Importante informação dá conta da associação entre a proposta UniNova e os modelos norte 
americado e europeu de ensino superior, ambos complementares em se tratando de flexibilização e privatização 
do ensino. Do modelo americano copiou-se a diversificação das instituições de ensino (as que fazem pesquisa, 
as que se envolvem só com ensino e as de cursos pós-secundários, de formação rápida de mão de obra para o 
mercado). O modelo europeu resulta de um acordo firmado em 1999, entre 29 ministros da educação, com o 
objetivo de ampliar a competitividade das empresas de educação superior do Continente. Conhecido como Pacto 
de Bolonha, apresenta como metas: “ampliação da mobilidade estudantil e docente, criação de regras de 
equivalência de diplomas entre as instituições, divisão do ensino superior em duas fases – a primeira 
profissionalizante, de três anos, e a segunda de mestrado e doutorado” (CISLAGHI, 2001, p. 252). Na proposta 
da UniNova, a estrutura curricular divide o ensino em três ciclos: bacharelado interdisciplinar, formação 
profissional em licenciaturas ou carreiras específicas e formação em nível de pós-graduação (PINTO, 2007). 
Vale ressaltar que algumas universidades já implementaram, em alguma medida, essa divisão por ciclos. É em 
relação aos ciclos que Cislaghi (2011, p. 261-262), adverte sobre seus impactos na formação dos assistentes 
sociais: “[...] a lógica dos Bacharelados Interdisciplinares inviabiliza [a] implementação [das Diretrizes]. 
Passando por um ciclo básico comum à área de Ciências Humanas, a direção dos conteúdos desse ciclo 
será objeto de disputa, numa universidade hoje hegemonizada pelo pensamento pós-moderno. No ciclo 
profissionalizante, ainda que se consiga manter certa autonomia para definição dos conteúdos, corre-se 
o risco de redução do tempo de formação, o que levaria a um aligeiramento do atual currículo.” (grifos 
nossos). 
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Essa perspectiva tende a repercutir sobre a qualidade da formação, na 

medida em que altera, de forma negativa, as condições de trabalho docente e de 

aprendizagem dos discentes. Prevalecerá o “aulismo”, em detrimento do 

envolvimento com a pesquisa e com a produção crítica do conhecimento (KOIKE, 

2009). Ao analisar os resultados da pesquisa da ABEPSS, no tocante às 

dificuldades enfrentadas pelas Unidades de Formação para a implantação das 

Diretrizes Curriculares, Amaral (2008) observa que alguns fatores podem ter 

contribuído para o agravamento das condições do trabalho docente, a exemplo da 

redução do quadro de professores efetivos e a consequente “alternativa” de 

substituição por docentes com contratos temporários e precarizados; a criação da 

Gratificação de Estímulo à Docência (GED), nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) federais, obrigando os docentes a uma sobrecarga de trabalho nas atividades 

de ensino, para atingir a meta de acesso à referida gratificação e a exploração direta 

– jornada e carga de trabalho intensivas – nas instituições de ensino privadas.  

A tendência a uma formação acadêmica aligeirada, além de favorecer a 

dissociação entre o pensar e o fazer, alerta para a existência de especializações por 

campos de saber que emitirão diplomas não equivalentes ao nível da graduação. De 

acordo com Iamamoto et al (2004, p. 161), cursos com essas características não 

formarão assistentes sociais, e sim “técnicos que podem atuar na área de 

conhecimento do Serviço Social, desvinculados de qualquer projeto de profissão e 

de um projeto de transformação societária”.  Pinto (2007, p.16), ao tratar das 

possibilidades do tipo de formação que poderá vir a ser predominante no ensino 

superior, assevera:  

 
Os cursos aligeirados e as apostilas banalizadoras do conhecimento 
responderão com infindáveis exemplos de situações-problema e 
possibilidade de intervenção e deslocarão a intervenção cada vez mais para 
a especialização focalizada e débil de conteúdo crítico. O resultado será o 
único possível: um retorno ao caráter tecnicista da profissão e um forte 
desprezo pelas atribuições profissionais relativas à supervisão e à docência. 

 

Ao se referir ao REUNI, Cislaghi (2011) comenta que o espaço das 

universidades públicas, historicamente consideradas como detentoras de relativa 

autonomia, tende a se alterar significativamente com a implementação desse 

Programa, posto que a expansão da universidade por ele proposta se atrela aos 

padrões requisitados pelo capitalismo, em sua atual fase de desenvolvimento, o que 
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passa a ser determinante para as decisões internas da comunidade universitária. 

Nesse sentido, tal tendência rebaterá negativamente sobre a afirmação da direção 

social da formação em Serviço Social, na medida em que, com o comprometimento 

da autonomia universitária, estarão comprometidas, também, as possibilidades de 

avanço do pensamento crítico no interior do espaço acadêmico, quer no âmbito do 

ensino, da pesquisa ou da extensão, criticidade indispensável à análise da realidade 

e à formulação de propostas de trabalho autônomas e críticas. 

Outro aspecto das atuais mudanças no ensino superior e que tende a alterar 

os rumos do Serviço Social é a criação de novos cursos de graduação, seja em 

instituições públicas, seja em privadas, na área de gestão de políticas públicas. Esse 

elemento poderá impactar o mercado de trabalho dos assistentes sociais e 

consequentemente, a formação em Serviço Social. As novas ocupações decorrentes 

da oferta desses cursos, ou seja, os gestores de políticas, além de formados sob a 

lógica gerencial, afinada com as reformas do Estado brasileiro, tendem a disputar 

espaço no mercado com os assistentes sociais, podendo reduzir o espaço de 

atuação destes últimos na área da formulação e gestão de políticas sociais ou, 

ainda, tendem a pressionar a formação para se adequar aos requisitos de 

preparação dessa mão de obra “especializada” (CISLAGHI, 2011). 

Colidente também com a direção crítica do projeto de formação do Serviço 

Social está a formação à distância58. Apresentada pelos governos brasileiros de 

Fernando Henrique Cardoso a Dilma Rousseff, como a possibilidade de 

democratização do acesso e aumento do índice de escolarização, principalmente 

para os estudantes da classe trabalhadora, essa modalidade representa, na 

verdade, uma estratégia abertamente favorável ao investimento do capital privado 

nacional e internacional, reforçando a política de privatização da educação. O EAD 

impõe à educação superior um rebaixamento da sua qualidade técnica, ética e 

58 Esse tipo de formação já existia no Brasil antes dos anos 1990, porém restringia-se à oferta de cursos 
profissionalizantes e de complementação de estudos, muitas vezes por correspondência e por transmissão 
televisiva (telecursos). Com o incremento da internet como importante tecnologia da informação e da 
comunicação, a modalidade EAD passou a ser sistematizada enquanto política nacional (legalizada com a LDB 
de 1996), com maior abrangência e melhor adequação às diretrizes dos organismos internacionais. A partir do 
governo Lula da Silva (o Parecer n. 301/2003, por exemplo, autorizou universidades e centros universitários a 
ofertarem cursos a distância, sem a necessidade de autorização do MEC. Dispensa justificada pela autonomia 
universitária que envolve as IES), as empresas educacionais passam a investir, além dos cursos de formação de 
professores, em bacharelados na área de Humanidades, a exemplo do Serviço Social, no qual o EAD é 
autorizado a funcionar a partir de 2004, porém, o seu funcionamento efetivo se dá a partir de 2006 (LIMA, 2008; 
DAHMER, 2008). 
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social, em nome de uma completa subordinação às exigências do capital e às 

demandas do mercado. 

Considerada em relação ao projeto de formação do Serviço Social, essa 

modalidade de ensino favorece a dissociação entre ensino, pesquisa e extensão; 

desconsidera o princípio da totalidade para apreensão da realidade; compromete a 

perspectiva de transversalidade dos conteúdos formativos, bem como a realização 

do estágio curricular presencial, com acompanhamento concomitante, do supervisor 

acadêmico e de campo; fragiliza o acesso à bibliografia de qualidade, possível pelo 

recurso a obras completas e às fontes originais (BOSCHETTI, 2007).  

O discurso governamental, associado ao estímulo dos organismos 

internacionais (BM, UNESCO, OMC) à política da Educação superior a distância, 

esconde dois fenômenos que, segundo Lima (2008), vêm ocorrendo nos países 

periféricos: o aligeiramento da formação profissional e o processo de certificação em 

larga escala, ambos coerentes com a lógica da banalização e precarização do 

ensino e da educação superior, e contrários aos princípios da formação em Serviço 

Social, orientada pela qualidade, rigorosidade, publicidade e gratuidade (GUERRA, 

2010). 

O EAD corresponde à modalidade que melhor possibilita a expansão das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), corroborando um processo de 

“industrialização do ensino, nos marcos da internacionalização da educação [...] uma 

promissora ‘indústria global’”, que, além da transferência de tecnologias, conta ainda 

com a produção e a venda de material didático (LIMA, 2008, p. 22), que, segundo 

Guerra (2010) é de má qualidade, comprometendo a formação do profissional que 

se deseja. O governo brasileiro vê o EAD como um fenômeno modernizador da 

educação e possibilitador da sua adequação à nova ordem mundial, integrando o 

país à “aldeia global”. Conforme Dahmer (2008, p. 39), cria-se, assim, um verdadeiro 

fetiche tecnológico. 

Para a OMC, essa internacionalização é possível através da ação de 

empresas e universidades dos Estados Unidos e da Europa em outros países, na 

criação de sucursais universitárias. Um obstáculo, entretanto, se coloca nesse 

processo, basicamente em relação ao ensino superior, e diz respeito à necessidade 

de validação dos diplomas e certificados, a qual deve ser alterada para permitir o 

livre trânsito do capital privado na comercialização da educação. Assim, deve se 

estabelecer um mecanismo de certificação internacional possível, mediante uma 
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padronização dos currículos, diplomas e certificados (LIMA, 2008). Aqui, o princípio 

da flexibilização da formação profissional, presente na LDB brasileira, dá suporte à 

internacionalização da educação, na medida em que os cursos superiores são 

estruturados a partir de diretrizes gerais, ou melhor, a partir de conteúdos 

minimalistas, sem a obrigação do estabelecimento de conteúdos de maior rigor 

teórico-metodológico. 

Dados apresentados por Silva (2011) retratam o avanço da modalidade virtual 

de ensino para o curso de Serviço Social: até 2009, o total de alunos ingressos em 

cursos presenciais no país chegou a 19.444, enquanto que, no ensino a distância, 

esse número cresceu para 22.811 (alunos). Iamamoto (2007), numa estimativa que 

envolve vagas em cursos presenciais e no EAD públicos e privados, chama a 

atenção para, num futuro muito próximo, constituir-se um numeroso exército de 

reserva de assistentes sociais, tendencialmente disponível para uma inserção 

precarizada no mercado de trabalho (redução de salários, alteração de funções 

sócio-ocupacionais, etc.), e para o atendimento aos requisitos de práticas do 

voluntariado e do assistencialismo, pondo em risco os avanços alcançados pela 

profissão nas últimas décadas. 

O desafio de fortalecer o projeto de formação do Serviço Social, explícito 

pelas Diretrizes Curriculares de 1996, é grande e a categoria profissional, através 

das suas entidades representativas, vem evidenciando os problemas relacionados à 

expansão privada dos cursos, particularmente em sua forma mais preocupante – o 

ensino a distância/virtual. Questões relativas ao caráter propriamente dito dessa 

modalidade, associadas ao seu marco regulatório, considerado incipiente e 

superficial (BOSCHETTI, 2008; LEWGOY; MACIEL, 2008), o que favorece a sua 

proliferação, bem como a outras polêmicas, são levantadas. Uma delas diz respeito 

a uma espécie de aceitação tácita, por parte do Estado e do empresariado, de que a 

formação virtual só se “adéqua” aos cursos que necessitam apenas de recursos 

humanos e parcos recursos de infraestrutura acadêmica (sala de aula e material 

didático). Não têm sido alvos dessa modalidade os cursos de medicina, odontologia 

etc., o que indica que a sua determinação maior é econômica e que a formação de 

profissionais qualificados em todas as áreas não é relevante, estimulando a divisão, 

a hierarquização e a elitização de cursos e profissões, cuja tendência é a 

identificação entre “acadêmicos e técnicos”. Além disso, o processo discriminatório 

também será verificado entre os próprios assistentes sociais, alunos, docentes e IES 
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nas quais trabalham e/ou fazem o curso de graduação, se exclusivamente 

presencial ou não (LEWGOY; MACIEL, 2008).  

A tendência à criação de tipos de ensino superior direcionados a estamentos 

sociais determinados conduzirá à existência de uma formação mais “qualificada”, 

porém controlada pela ideologia neoliberal e direcionada ao atendimento das 

demandas do mercado, e de outra de conteúdo mais generalista, mas de baixa 

qualidade, que também será funcional ao conformismo do mundo burguês (SILVA, 

2010).  

Na questão da qualidade acadêmica, a modalidade de ensino a distância, ao 

centralizar a dimensão do ensino, colabora para o arrefecimento da qualidade dos 

cursos e dos perfis docente e discente (professor com papéis e funções com menor 

nível de exigência acadêmica e alunos com formação hiperatrofiada pela dimensão 

técnico-operativa) (LEWGOY; MACIEL, 2008). 

Do perfil profissional possível de ser atingido com a formação a distância e 

que corresponde a um assistente social com postura tecnicista e frágil formação 

teórico-metodológica e ético-política, é possível afirmar que o citado perfil segue as 

tendências do mercado e, nesse sentido, a formação que lhe dá suporte é a que 

recupera o enfoque pragmatista na abordagem dos conteúdos formativos. 

Frente às implicações que o ensino a distância apresenta para uma formação 

superior qualificada, comprometida com a produção e a socialização do 

conhecimento crítico, evidencia-se, do ponto de vista teórico-metodológico e ético-

político, a reconfiguração da formação em Serviço Social, cuja tendência é a 

despolitização e o consequente repasse acrítico do conhecimento, 

comprometedores do alcance das concepções de sociedade e de profissão, 

balizadas, frente à tendência em foco, por vertentes conservadoras ou 

neoconservadoras que se revigoram na formação profissional. Como afirma Dahmer 

(2008, p. 47), “a formação profissional dos novos assistentes sociais, formados via 

EAD, será radicalmente diferente da propugnada pelas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS”. 

Os desafios postos para a reafirmação e o aprofundamento da dimensão 

ético-política da formação, possibilitadora da construção de questionamentos críticos 

e práticas contestatórias acerca da realidade social e do próprio Serviço Social, 

capazes de contribuir com outro tipo de sociabilidade humana que contemple a 

autonomia, a emancipação e a plena expansão dos sujeitos sociais, estão 
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associados à defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente 

referenciada. Não se trata de “duas” lutas, mas da mesma luta, posto que o projeto 

de formação do Serviço Social está inserido no modelo de universidade até então 

construído, mas que encontrará maiores possibilidades de se fortalecer num outro 

espaço acadêmico, cujo conhecimento produzido e socializado combata a alienação 

burguesa. 

Nesse sentido, o enfrentamento dessa luta que implicará em “grande 

envergadura teórica e radicalidade política”, exige um posicionamento de classe, 

não sendo, portanto, atribuição exclusiva de uma profissão, mas do conjunto da 

classe trabalhadora nela incluída, a categoria dos assistentes sociais, que, por sua 

tradição crítica, apresenta possibilidades de ser um importante protagonista (SILVA, 

2010). 

Nos limites desse protagonismo profissional, a necessidade de uma 

qualificada articulação político-intelectual é exigida para o enfrentamento 

competente do processo de mercantilização do ensino superior e do seu reforço ao 

tecnicismo, pragmatismo, imediatismo na formação profissional. Esse enfrentamento 

passará pela batalha das ideias, necessária às ações prático-políticas.  

O “capitalismo universitário”59 apresenta a sua dimensão cultural 

contemporânea na expressão de ideias que falam da “extinção” das ideologias 

contestatórias da ordem burguesa e na justificação do estágio atual de 

desenvolvimento capitalista. Instaura-se, nesse ideário, um espaço para a chamada 

“crise de paradigmas” – que procura demonstrar o fim da validade da teoria social 

crítica de base marxiana/marxista, enquanto conhecimento que se articula a um 

projeto alternativo de sociedade, fundamentado nos interesses da classe 

trabalhadora. Neste sentido, esse debate de ideias se relaciona intimamente com a 

formação em Serviço Social, na medida em que confronta o seu projeto ético-

político, cujo suporte teórico-metodológico e ético-político se encontra ancorado na 

teoria social crítica e no projeto societário da classe trabalhadora. 

Dessa forma, o nosso propósito, nos próximos itens, será o de abordar as 

manifestações dessa disputa ideológica e seus rebatimentos sobre a formação em 

Serviço Social e sua direção. 

 

59 Expressão adotada por Silva (2010), para designar a incorporação do ensino superior à lógica capitalista, 
resultando na produção científica voltada à funcionalidade do mercado. 
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2.4 O IDEÁRIO PÓS-MODERNO E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

A crise estrutural da sociedade do capital se expressa através das dimensões 

objetivas e subjetivas da vida social. Suas manifestações culturais estão 

relacionadas ao âmbito da subjetividade humana, que, em relação com a política, o 

direito, a ciência, a filosofia, a educação, a ecologia, psicologia, as relações sociais 

como um todo, constituem uma totalidade social na qual se estabelece “um processo 

reflexivo em que todas (as dimensões) interferem tanto na matriz como entre si” 

(TONET, 2009, p. 109)  

Como visto anteriormente, no atual estágio do capitalismo, a exigência é por 

um perfil de trabalhador caracterizado pela desespecialização, desregulamentação, 

polivalência e multifuncionalidade, características que requerem a introjeção e 

difusão de valores culturais baseados no individualismo e no imediatismo. Para 

tanto, a esfera da educação e do ensino é apropriada pelos segmentos 

representativos dos interesses capitalistas como mais um espaço sobre o qual não 

só é possível extrair lucros e favorecer o processo de acumulação, como também, é 

possível disseminar valores, mediante uma formação funcional ao perfil exigido, que 

capacita o trabalhador para a adaptação ao novo contexto, e uma produção 

científica que lhe dê suporte, ou seja, um conhecimento acrítico, limitado à descrição 

das expressões fenomênicas da realidade e esvaziado de sua dimensão classista. A 

esfera educacional configura-se como um palco de disputa de interesses e valores 

de classe, representados pelo capital e pelo trabalho. Assim, tensões e 

possibilidades se colocam no direcionamento do conhecimento construído e 

transmitido pelo processo ensino-aprendizagem. 

Na atual conjuntura de hegemonia do capital, o espaço acadêmico é 

fortemente tensionado e tem indicado aspectos reveladores da pressão exercida 

pelas demandas do mercado. Do ponto de vista da dimensão econômica, a 

academia é pressionada a formar mão de obra adaptada ao mercado, a produzir 

conhecimento voltado para a rentabilidade do capital; e o ensino superior torna-se, 

ele próprio, uma mercadoria rentável. Do ponto de vista do trabalho, a requisição é 

de que os docentes desenvolvam suas atividades sob o parâmetro da produtividade, 

submetidos a precárias condições de trabalho e salário, e à subsunção da relativa 

autonomia profissional aos interesses capitalistas. Na dimensão política e social, 
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tem-se a redução de recursos públicos para o ensino público provocando o 

sucateamento das instituições e o rebaixamento da qualidade do ensino ofertado. O 

Estado, por sua vez, estimula, de forma contundente, a privatização do ensino, 

através da expansão de cursos presenciais e virtuais, com a decorrente 

desqualificação da formação teórico-crítico-filosófica; o financiamento para pesquisa 

é direcionado de forma a privilegiar as áreas exatas e as regiões geográficas mais 

desenvolvidas, além de ser fomentado o estudo de temáticas desprovidas de 

conteúdo crítico e questionador da realidade. Na dimensão cultural, como já 

indicado, a pressão é por uma produção científica e por um ensino que funcionem 

como suportes valorativos à ordem estabelecida, favorecendo a formação de novos 

pactos e consensos entre capitalistas e trabalhadores. 

A articulação intelectual desse conjunto de aspectos conta com a adesão de 

uma considerável parte dos sujeitos inseridos das diversas instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas, resultado da perspectiva teórico-política que adotam 

para apreender a realidade e nela intervir. Silva (2010, p. 416), ao se referir a esse 

contexto cultural que se manifesta no interior da universidade brasileira, afirma 

tratar-se de uma crise da razão, que superdimensiona a realidade imediata e nega a 

determinação das classes no desenvolvimento cotidiano da vida social. Assim, 

 
[...] (o) conjunto de transformações sociais que ocorrem no campo político e 
econômico na dinâmica do capitalismo, impulsionadas por princípios 
neoliberais, aprofunda o pensamento pós-moderno no interior da 
universidade [...]. O resultado acadêmico desse processo é a constituição 
de uma universidade rebaixada intelectualmente e culturalmente, que 
atende de maneira muito eficiente aos interesses de expansão do mercado, 
mas não consegue contribuir de forma significativa com a emancipação 
humana por meio da educação e da produção de conhecimento. 

  

A razão à qual o autor se refere é a razão moderna, pontuada no capítulo 

anterior. É no desenvolvimento da modernidade que se encontram duas grandes 

matrizes teóricas dessa razão: o positivismo de Augusto Comte (não se devendo 

esquecer de um dos seus importantes seguidores – Durkheim) e a teoria social de 

Karl Marx (SIMIONATTO, 2009). 

No capítulo anterior, procurou-se mostrar como o positivismo se associa ao 

conservadorismo, para se constituir em um sistema explicativo justificador da ordem 

burguesa. A matriz positivista se expressa em vertentes como o funcionalismo, o 

estruturalismo e o estrutural-funcionalismo, todas preocupadas com a 
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desqualificação/redução da razão moderna (no que ela representa de dialético, 

histórico e criador/transformador da realidade) e no fortalecimento de uma razão 

miserável, instrumento ideológico de apologia à ordem estabelecida. Para tanto, 

esse modelo explicativo sucumbe à abordagem instrumental e manipuladora da 

realidade, dando lugar a um racionalismo formal-abstrato e seu fundamento - a 

razão instrumental ou fenomênica, “uma visão fetichizada da realidade social” 

(COUTINHO, 2010). 

A teoria social de Marx afirma uma razão dialética ou ontológica, a partir da 

qual o real é apreendido em suas múltiplas determinações, e o ser social possui 

caráter histórico, uma dimensão criadora e transformadora. É uma apreensão sob o 

ponto de vista da totalidade social, que considera as relações de produção da vida 

material e as instituições jurídicas e sociais, como o Estado, a família, a ciência, a 

arte e a ideologia enquanto espaços de reprodução da vida. Nessa perspectiva, o 

conhecimento da realidade ultrapassa a aparência e a imediaticidade dos fatos, e 

busca desvendá-los em suas determinações e relações internas: sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Ao contrário do racionalismo formal-abstrato, que 

tem na empiria o seu ponto de partida e de chegada, sem que esse movimento 

implique em transformação do que está posto, a razão dialética também tem na 

empiria/aparência o seu ponto de partida, mas, ao retornar a ela como ponto de 

chegada, o faz com uma riqueza de possibilidades de crítica e de força política 

impulsionadoras da luta pela transformação social (SIMIONATTO, 2009).  

Essa rápida caracterização das duas grandes matrizes teóricas, ou “grandes 

narrativas” da razão moderna, serve apenas para pensar em como o seu 

desenvolvimento é afetado pelas transformações societárias em curso desde as 

últimas décadas do século XX. Os impactos da crise do capital “desafiaram 

implacavelmente o conhecimento e os modelos de interpretação do mundo” e 

atingiram todas as esferas da vida social (SIMIONATTO, 2009, p. 91). No campo das 

ideias, anuncia-se a crise das ideologias, o fim das utopias a partir da referência de 

colapso do socialismo real, nos países do leste europeu; em decorrência disso, 

passa-se a questionar a validade dos paradigmas teóricos, políticos e históricos, ou 

seja, tal questionamento volta-se para o próprio projeto da modernidade. É fato que 

as grandes promessas apresentadas por esse projeto não se concretizaram, quais 

sejam a elevação da humanidade a estágios superiores de vida e os ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade (SIMIONATTO, 2009), mas é fato, também, que 
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foi a própria burguesia que, de classe revolucionária, passou a classe dominante, 

abandonando, assim, aqueles ideais que unificavam os interesses do conjunto da 

sociedade e incorporando outros que impõem à humanidade estágios inferiores de 

vida, valendo lembrar a esse respeito, a exploração do homem pelo homem, a 

dominação e a desigualdade. Ou seja, de revolucionária à conservadora, a 

burguesia necessita, a partir de então, de um ideário que lhe dê suporte teórico e 

político, e, a cada crise de comando, esse ideário precisa ser “aperfeiçoado”.  

Santos (2007) lembra, então, que a crise da qual se fala não diz respeito à falência 

do projeto moderno de civilização, mas sim a uma configuração determinada desse 

projeto: a modernidade capitalista. 

É no campo da ética que se percebe o aprofundamento do fosso entre o ser e 

o dever-ser ou, ainda, entre uma realidade objetiva cada vez mais desumanizadora, 

e o discurso ético, que aponta para valores humanistas. A contemporaneidade 

ressalta a solidariedade, os direitos humanos, a honestidade, o respeito à vida e à 

pessoa humana, mas o cotidiano revela a desumanização. Tonet (2009, p. 117) 

salienta que os valores orientadores da vida humana foram abalados, perderam 

força, cedendo lugar à sociedade do “vale-tudo”, “onde predominam o 

individualismo, o interesse imediatista e utilitário, a subsunção do interesse público 

ao interesse particular, chegando, muitas vezes ao cinismo mais deslavado”.  

Desse modo, passa a adquirir centralidade, no interior das ciências sociais e 

humanas, a chamada “crise de paradigmas”, como uma reação às grandes teorias 

sociais da modernidade60, mas, principalmente, como reação à teoria de conteúdo 

questionador, radical, subversivo, revolucionário, de dimensão emancipatória, ou 

seja, a teoria social de Marx. Simionatto (2009, p. 91) adverte, nesse sentido: 

 
A grande polêmica dirige-se contra o marxismo, entendido, 
equivocadamente, como um modelo determinístico e insuficiente para 
captar as expressões da subjetividade, da cultura, do simbólico, do 
imaginário, do cotidiano e das representações sociais. A ‘razão dialética’, 
colocada em xeque, teria se esgotado, cedendo lugar ao irracionalismo e ao 
relativismo. Ampliou-se, a partir de então, o embate entre modernidade e 
pós-modernidade, destacando-se a novidade dos chamados ‘novos 
paradigmas’ como caminhos analíticos alternativos para se fazer ciência e 
se conhecer a realidade social. 

  

60 Santos (2007) alerta que, quando o pensamento pós-moderno faz sua crítica à razão moderna, incluindo aí o 
positivismo enquanto racionalidade formal-abstrata da modernidade, o faz de forma superficial, tendo em vista o 
foco meramente epistemológico da crítica, não atingindo os fundamentos conservadores do positivismo, antes 
reforçando o aparente e a imediaticidade empírica. 
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O conceito de pós-modernidade não goza de consenso entre os diversos 

autores que tratam do tema. Em geral e de forma bastante simplificada, é possível 

entendê-lo como o momento histórico no qual se constituiu uma crítica à 

modernidade, orientada pela busca do repensar e da superação de alguns dos 

ideais modernos. Numa perspectiva crítica, Rouanet (1989, p. 268-269) ressalta que 

a pós-modernidade é uma ilusão e, se é verdade que as mudanças ocorridas na 

modernidade indicam que ela precisa ser melhorada, isso não significa o seu fim. 

Nesse sentido, afirma: 

 
Creio que o que está em jogo é o seguinte: depois da experiência de duas 
guerras mundiais, depois de Auschwitz, depois de Hiroshima, vivendo num 
mundo ameaçado pela aniquilação atômica, pela ressurreição dos velhos 
fanatismos políticos e religiosos e pela degradação dos ecossistemas, o 
homem contemporâneo está cansado da modernidade. [...] O desejo de 
ruptura leva à convicção de que essa ruptura já ocorreu, ou está em vias de 
ocorrer. Se é assim, o prefixo pós tem muito mais o sentido de exorcizar o 
velho (a modernidade) que de articular o novo (o pós-moderno). [...] À 
consciência pós-moderna não corresponde uma realidade pós-moderna. [...] 
Essa é a verdade do pós-moderno. Sua ilusão é a tentativa de reagir às 
patologias da modernidade através de uma fuga para a frente, renunciando 
a confrontar-se concretamente com os problemas da modernidade (grifo do 
autor). 

  

Com as expressões ideoculturais advindas da compreensão de esgotamento 

da modernidade61 alguns conceitos são ressignificados, na tentativa de disseminar 

“novas explicações”, “nova linguagem” para a vida em sociedade, ou melhor, novas 

justificativas para o modelo de desenvolvimento burguês. Lyotard (1979, citado por 

SIMIONATTO, 2009) concebe, por exemplo, a sociedade não mais como um todo 

orgânico (positivismo) ou um espaço de conflitos (marxismo), mas como uma “rede 

de comunicações lingüísticas”, uma “multiplicidade de jogos”. A realidade e a 

experiência humana são constituídas por signos de linguagem. O tempo presente 

requer o reconhecimento da hiper-positividade da diferença (SIMIONATTO, 2009; 

SANTOS, 2007). 

Categorias como totalidade e essência são substituídas por outras de 

abrangência mais localizada e conteúdo mais operativo, compatíveis com um modo 

61 Simionatto (2009) diz que, no âmbito do conhecimento, a ideia de pós-modernidade aparece com maior 
intensidade, a partir dos anos 1970. As primeiras reflexões no campo filosófico se encontram na obra de Jean-
François Lyotard – A condição pós-moderna, de 1979. Em Michael Foucault, também nos anos 1970, aparece 
a defesa da pós-modernidade contra os paradigmas “totalizantes”. A questão do poder é tratada por esse último, 
no âmbito da micropolítica restrita à esfera do Estado. Outros autores contemporâneos,como Boaventura de 
Souza Santos, Michel Mafessoli, Jacques Derrida etc., se alinham à defesa da pós-modernidade (SIMIONATTO, 
2009). 
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de análise da realidade mais flexível, fragmentado e subjetivo, ou seja, desprovido 

de profundidade, em um claro enfraquecimento da historicidade das relações sociais 

em suas expressões pública e privada. A produção de conhecimento passa a se 

centrar nas “práticas discursivas”, pelo cotidiano explicado em si mesmo, pelo foco 

nos “novos sujeitos sociais”, rechaçando a existência das classes sociais; enfim, a 

realidade atual é explicada como “um caleidoscópio de mil faces” correspondentes a 

“micro-objetos” que se relacionam de forma passageira e sem uma lógica norteadora 

(TONET, 1995 apud ARAÚJO, 2000, p. 39). Nas ciências sociais, as abordagens 

individualistas e culturalistas são buscadas como “alternativa” teórica que melhor se 

aproxima do mundo vivido pelos sujeitos sociais, contrapondo-se à perspectiva da 

totalidade social entendida como totalitarismo ou abordagem unilateral, focada 

unicamente na dimensão macro, desinteressada pelas diferenças. Os “novos 

paradigmas” elegem “trabalhar não a realidade, mas as suas representações; não o 

universal, e sim o singular, o micro, o pontual; não as questões [...] de estrutura, mas 

o cotidiano, os fragmentos; não o futuro, e sim o presente; não o público, mas a 

intimidade (CARVALHO, 1995, p. 19 apud SIMIONATTO, 2009, p. 93). 

De acordo com Santos (2007), a Teoria Social sempre colaborou para a 

construção da hegemonia ideocultural do capitalismo, dada a importância da ciência 

como força produtiva, particularmente em se tratando das ciências naturais, já que, 

no campo das ciências humanas, a funcionalidade ao capital necessita da mediação 

da consciência e da subjetividade. É, pois, a partir do nível da elaboração filosófica e 

científica que muitas ideias passam a fazer parte do cotidiano e do senso comum. 

Se o contexto atual de desenvolvimento do capitalismo se complexificou, 

apresentando novos desafios e possibilidades para o conhecimento, e deste 

requisitando respostas, é certo que a apreensão das múltiplas determinações desse 

quadro macrossocietário, muito além das suas singularidades, só é possível pelo 

uso da razão crítica, a qual não se rende à contemplação do existente, mas antes o 

capta, desvenda e supera (SIMIONATTO, 2009).   

Conforme observa Tonet (2009), apenas o pensamento marxiano e o que 

dele se origina sem distorções consegue pensar o mundo em sua raiz ontológica, ou 

seja, parte do trabalho como fundante da vida em sociedade. Em consequência, só 

a partir da razão dialética é possível abordar a questão do trabalho abstrato e a sua 

resultante, a exploração do homem pelo homem, impedimento para a construção de 

uma verdadeira comunidade humana. 
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Fora da razão crítica, o que permanece é o caráter especulativo das outras 

correntes filosóficas, cuja preocupação limita-se à interpretação, e não à 

transformação radical do mundo. No nível interpretativo, cabe apenas o limite das 

reformas, das melhorias, do aperfeiçoamento da ordem estabelecida, entendida 

como a alternativa possível para a humanidade. Sem radicalidade, ou seja, a ida até 

a raiz da lógica que permeia a atual sociabilidade, Tonet (2009) afirma que a razão 

torna-se autônoma, com movimento próprio, esperando que a realidade se molde às 

suas prescrições.  

A superficialidade analítica, ou a “nova falta de profundidade” do pensamento 

pós-moderno, o torna funcional à ordem burguesa e, como tal, ressalta-se o seu 

caráter conservador, na medida em que afirma a positividade dessa ordem. Neste 

caso, evidencia-se a superficialidade do seu embate com a racionalidade formal 

(SANTOS, 2007).   

Outra crítica apontada pelo pensamento pós-moderno e, preferencialmente, 

dirigida ao marxismo, diz respeito à existência de uma dicotomia entre objetividade e 

subjetividade, economicismo e politicismo. Para os autores pós-modernos, a Teoria 

Social crítica expressa uma visão dogmática e economicista, excluindo de suas 

elaborações a dimensão subjetiva dos processos sociais. O pensamento marxiano e 

a tradição marxista, ao tratar a realidade como uma totalidade histórica, envolve, 

nesta dimensão, a esfera da produção material da vida e, também, a esfera da sua 

reprodução, incluindo aí as representações, as ideias, ou seja, os processos 

singulares de vida dos sujeitos sociais, que condicionam e são condicionados pelo 

processo produtivo. 

Na verdade, na crítica pós-moderna, o desafio é promover a “satanização” da 

totalidade e das categorias universalizantes em nome da ausência de perspectivas 

capazes de enfrentar a complexidade do real para além da contemplação e da 

impotência advogadas por autores como Boaventura Santos (apud SANTOS, 2007). 

Frente ao suporte teórico sob o qual se ergue o pensamento pós-moderno, 

Simionatto (2009) afirma que ele está relacionado a um novo tipo de hegemonia 

ideológica própria do estágio atual do capitalismo, alimentando a contrarreforma 

neoliberal e objetivando tanto a deslegitimação do liberalismo democrático (a 

cidadania e os direitos universais conquistados pelos trabalhadores, são 

considerados produtos de um Estado assistencialista e atrasado), quanto as 

possibilidades de construção do projeto socialista. Disso decorre que a única 
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alternativa possível para a sociedade é a soberania do mercado, como mecanismo 

regulador das diferenças, através do estímulo às potencialidades humanas. O que 

se tem é uma “combinação de irracionalismo e miséria da razão” (COUTINHO, 2006, 

p. 111-113 apud SIMIONATTO, 2009, p. 94). Nesse sentido, o pensamento pós-

moderno não 
[...] se esgota no campo teórico, mas invade as formas de pensar, impõe 
modelos, participa não só da produção de mercadorias, mas também da 
produção de relações sociais, de formas de consciência social enquanto 
princípios articuladores de uma visão de mundo. (Se expressa) no plano do 
cotidiano através da valorização das vivências particulares, dos signos, do 
simulacro e da hipercomunicação; no plano econômico, mediante a 
mundialização ou planetarização do capitalismo e suas manifestações 
estruturais e superestruturais, com destaque para a cultura informatizada; e 
no plano político, pela desqualificação do Estado e as novas formas de 
expressão da sociedade civil [...] (SIMIONATTO, 2009, p. 94).   
 
 

Santos (2007, p. 42) refere-se ao pós-moderno como a versão teórica 

apologética da ordem burguesa. Esta autora, citando Mardones (1994, p. 38), fala da 

impossibilidade do pensamento pós-moderno de ir além dos consensos locais e 

temporais, tendo em vista a sua defesa de um pluralismo de jogos de linguagem. 

Esse limite não permite o discernimento das injustiças sociais e mantém o 

pensamento refém do status quo, sem possibilidades de formulação de uma crítica 

sócio-política racional. Dessa forma, alimenta as injustiças vigentes, devendo ser 

denominado “conservador ou neoconservador ou, ao menos, ser suspeito de realizar 

tais funções.”   

Na esfera da comunicação, o desenvolvimento das novas tecnologias de 

comunicação e de disseminação do conhecimento vem favorecendo a difusão do 

pensamento pós-moderno. O intenso processo de interação e intercâmbio cultural 

entre povos e nações não só permite a socialização de vivências democráticas, mas, 

também, dissemina padrões dominadores, a exemplo da ditadura do consumismo e 

o que dela decorre: novos estilos de vida, com a incorporação de hábitos, desejos, 

valores e virtudes – novos modos de ser e de agir que traduzem novas formas de 

pertencimento, logo, nova sociabilidade. É a “socialização” de valores totalitários, de 

comportamentos irracionais que aprofundam as formas de alienação. É o capital 

invadindo a intimidade dos indivíduos, tanto quando mercantiliza e burocratiza suas 

necessidades, quando controla seu comportamento. “Sob o manto dessa ideologia, 

a indústria cultural cumpre a função de criar atitudes e modos de vida adequados à 

manutenção da racionalidade capitalista” (SIMIONATTO, 2009, p. 96).     
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Na “nova” sociabilidade, na qual se desconhece a relação entre as classes 

sociais, se enaltece as relações no interior da família e da comunidade, enquanto 

espaços possíveis para o exercício da solidariedade, esta entendida como atenção e 

cuidado com o próximo, com os que necessitam. Trata-se da típica solidariedade 

burguesa. Nesse sentido, o limite de organização coletiva que os homens podem 

atingir corresponde à participação em grupos, esvaziando-se, assim, o sentido da 

luta de classes, das ações histórico-sociais e banalizando-se o agir político. É o 

triunfo do indivíduo sobre a sociedade, dos projetos individuais sobre os projetos de 

classe. Alastra-se a ideia de um mundo de pessoas, uma “rede” de indivíduos, numa 

clara perspectiva transclassista.  

Simionatto (2009) afirma que esse discurso genérico rebate imediatamente no 

campo prático-operativo, na medida em que as respostas capitaneadas pelo Estado, 

para recuperar a economia, são vistas como algo que visa beneficiar a todos 

indistintamente, dificultando a elaboração de uma visão de mundo anticapitalista e a 

articulação classista. O que se põe no lugar da organização de classe é a cultura da 

passividade e do conformismo que invade o cotidiano das classes subalternas, 

reforçando atitudes corporativas e ações particularistas 

A perspectiva política da crítica pós-moderna é o campo da micropolítica, 

expressa em reformas pontuais e em lutas cotidianas. A desqualificação do papel 

dos sujeitos coletivos e da totalização dos processos sociais reforça ações 

econômico-corporativas, inviabiliza a construção de uma vontade coletiva e de um 

momento ético-político de caráter universal. Provoca uma desarticulação das 

classes, em relação a si mesmas, e sua articulação ao ideário do capital. No lugar 

do pertencimento de classe, abre-se espaço ao individualismo; a consciência crítica 

cede lugar à alienação, ao presentismo mais superficial. As lutas das minorias são 

transmutadas em demandas segmentadas, despolitizadas e burocratizadas pelo 

próprio Estado, que, assim, consegue mantê-las desconectadas da totalidade social. 

Diante de contexto tão alienante, são retomadas questões que já foram referência 

na luta política, a exemplo da primazia do público sobre o privado e do 

fortalecimento de uma cultura pública (SIMIONATTO, 2009). 

Tonet (2009) enfatiza que o aprofundamento da crise capitalista confere à 

realidade social um caráter cada vez mais fragmentado e fetichizado, para o qual 

devem-se combinar características como a superficialidade, a banalização, o 

modismo, a massificação. Tudo é ou deve ser efêmero, para atender às 
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necessidades de geração de lucro para o capital.  Porém, essa efemeridade deve 

caminhar com o seu oposto – a perenidade, pois, se tudo é passageiro e nada existe 

de estável, algo necessita permanecer: as bases de sustentação da sociabilidade 

burguesa. Nesse sentido, o capitalismo não muda, em sua essência, e proclama sua 

vitória diante de qualquer resistência que contra ele se imponha (TONET, 2009). 

Todo esse quadro marcado pelo pensamento pós-moderno e suas 

expressões correspondentes interferem nas diversas profissões, provocando 

mudanças de ordem teórica, prático-operativa e político-organizativa. O Serviço 

Social se inclui nesse contexto. Assim, serão realizadas, a seguir, reflexões sobre 

essas relações. 

 

2.4.1 A pós-modernidade e o Serviço Social: incidências dessa relação sobre 
a formação profissional 

 

A trajetória sócio-histórica do Serviço Social brasileiro revela que a profissão, 

em seu processo de profissionalização e desenvolvimento, esteve articulada às duas 

grandes matrizes da razão moderna: a razão formal-abstrata e a razão dialética.  Na 

primeira, tem-se a influência teórica do positivismo e seus desdobramentos – o 

funcionalismo, o estrutural-funcionalismo e as abordagens sistêmicas, resultando em 

uma ação profissional marcada pela empiria e pelo pragmatismo, e voltada para o 

controle, a integração e o ajustamento dos indivíduos à ordem estabelecida. 

Destaca-se uma atividade de caráter prático-imediato, em detrimento da apreensão 

do significado sócio-histórico do Serviço Social e das possibilidades postas ao seu 

exercício. 

Essa articulação à razão formal-abstrata traduz algumas marcas históricas da 

profissão. A forte presença do conservadorismo é uma delas. Em decorrência da 

influência do pensamento conservador e das mudanças internas que o 

acompanharam/acompanham, em suas relações com o projeto da modernidade, e, 

posteriormente, com o projeto da modernidade capitalista, distintas posturas se 

expressam em seu interior: a restauradora/antiburguesa e a 

reformista/contrarrevolucionária, relacionadas à função sócio-política do 

conservadorismo, conforme abordado no primeiro Capítulo. Vale lembrar, ainda, 

que, em sua fase restauradora, esteve associado ao catolicismo social da Igreja 
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Católica, configurando o anticapitalismo romântico. É essa matriz restauradora do 

conservadorismo que se revela na origem do Serviço Social brasileiro. O sentido 

restaurador do pensamento conservador, em terras brasileiras, está articulado ao 

projeto de recristianização da Igreja Católica, entre as décadas de 1920 e 1930, 

base para a tentativa de recuperação do seu espaço, perdido com a laicização do 

Estado, após a República (IAMAMOTO; CARVALHO, 1990). 

A influência conservadora-restauradora no Serviço Social o colocou numa 

posição antimoderna, frente ao projeto original da modernidade. Netto (1996, p. 

118), a esse respeito, afirma: 

 
[...] a gênese e o desenvolvimento do Serviço Social de origem católica [...] 
foram decididamente antimodernos: a profissão nasceu e se desenvolveu 
como parte do programa da antimodernidade, reagindo à secularização, à 
laicização, à liberdade de pensamento, à autonomia individual etc.; não por 
acaso, a direção social estratégica dominante no seu interior vinculava-se a 
um projeto social e político que recusava o liberalismo e o socialismo 
(projetos claramente modernos); vinculava-se a um conservadorismo que, 
na perspectiva do anticapitalismo romântico, jamais colidiu com engenharias 
sociais ‘orgânicas’, de caráter corporativo (destaques do original). 

  

Com o processo de institucionalização da profissão e a ampliação das 

exigências técnico-científicas postas pela forte presença do Estado, no 

enfrentamento da questão social, as incidências do pensamento conservador sobre 

o Serviço Social revelam a presença da sua matriz reformista62, de influência norte 

americana, indicando o trânsito do conservadorismo anticapitalista, ou antimoderno, 

para o conservadorismo pró-capitalista, ou a modernidade capitalista. 

Nessa transição, há que serem relembradas as renovações sofridas pelo 

pensamento conservador, no interior do Serviço Social, em seu processo de 

renovação profissional. A modernização conservadora e a reatualização do 

conservadorismo respondem a exigências que vão desde o tratamento dispensado à 

questão social, em função do desenvolvimento do capitalismo (a requisição é por 

uma postura mais técnico-operativa, daí a necessidade de modernizar-se para 

responder a tais exigências, através da incorporação de referenciais estrutural-

funcionalistas e desenvolvimentistas), até a tentativa de enfrentamento da pressão 

62 Santos (2007) ressalta que a lógica ordenadora das instituições sócio-assistenciais criadas a partir da década 
de 1940 era a do reformismo, e não mais do restauracionismo, tendo em vista o tipo de resposta que as classes 
dominantes brasileiras formulavam para enfrentar os desafios postos pelo desenvolvimento do capitalismo e das 
forças produtivas que nele se desenvolvem. 
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exercida pela perspectiva de intenção de ruptura, que, ao formular sua crítica 

questionadora do tradicionalismo e conservadorismo social e profissional, aprofunda 

a crise de legitimidade já vivenciada pelo tradicionalismo, no Serviço Social. Em 

resposta a isso, o pensamento conservador procura reatualizar-se, buscando, na 

fenomenologia, um “novo” caminho para a repsicologização das relações sociais. 

Tem-se, nessa expressão da renovação profissional, a reafirmação do 

conservadorismo, em sua aproximação à racionalidade formal-abstrata, ora 

afirmando o reformismo burguês, ora a restauração da influência cristã. Do exposto, 

apreende-se que a presença do pensamento conservador, na profissão, existirá 

enquanto perdurar a demanda por esse tipo de especialização do trabalho coletivo. 

O que provavelmente ocorre e ocorrerá são mudanças internas que visam atualizar 

o conservadorismo frente à constante necessidade de afirmação da positividade da 

ordem burguesa (NETTO, 1991). 

Nessa perspectiva, Santos (2007) afirma que, nessa movimentação do 

conservadorismo, ora ele vai se apresentar mais fortalecido, ora menos, mas sempre 

se atualizando, para responder às demandas que lhe são formuladas. Trata-se de  

uma tendência constitutiva da profissionalidade do Serviço Social, porém, não a 

única. É enquanto tendência constitutiva associada a outra marca histórica da 

profissão – o sincretismo, “face visível do ecletismo” (NETTO, 1992, p. 145), que se 

coloca tendencialmente, uma aproximação ao conservadorismo pós-moderno. 

Nesse sentido, Santos (2007, p.46) afirma: “esses traços da profissionalidade do 

Serviço Social, arraigados no seu substrato ídeo-teórico e cultural, perfilam a 

antimodernidade enquanto um componente propício à influência pós-moderna nessa 

especialidade do trabalho”. 

O sincretismo, enquanto incorporação aleatória das expressões do real e sua 

expressão teórica, o ecletismo, no qual diferentes teorias se juntam para subsidiar o 

exercício profissional e a produção teórica, é parte constitutiva da profissionalidade 

do Serviço Social, presente já com a influência europeia e norte americana sobre o 

universo profissional. Com o sincretismo, o pensamento pós-moderno encontra um 

caminho historicamente delineado para o seu desenvolvimento contemporâneo. 

Santos (2007, p. 60) destaca: 

 

Não é originalidade da pós-modernidade [...] recomendar que se mesclem 
diferentes matrizes teóricas para aumentar o poder de desvendamento da 
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teoria sobre a realidade. Esta idéia, propalada como uma ‘grande 
descoberta’, deita raízes muito antes da ‘onda’ pós-moderna: é um 
procedimento teórico típico das ciências sociais e responde pelo 
obscurecimento das relações centrais do capitalismo.  

 Assim, a associação entre conservadorismo, sincretismo e sua expressão 

teórica, o ecletismo, responde aos requisitos que o mundo burguês coloca para as 

ciências sociais particulares: explicar a sociedade a partir do mascaramento da 

lógica que alimenta as relações de produção e reprodução social, operando uma 

cisão das relações sociais, em objetos específicos e particulares. Em relação à 

estrutura sincrética63, a incorporação das teorias sociais, por parte do Serviço Social, 

foi, muitas vezes, marcada pela ausência de criticidade, quando o que contava era a 

soma de conhecimentos incorporados, e menos a coerência entre eles. A 

quantidade acumulada podia representar o reconhecimento do avanço teórico da 

profissão. Foi assim que ela incorporou o pragmatismo e o empiricismo das ciências 

sociais, e os tornou a base do seu sincretismo teórico (NETTO, 1992). 

Na segunda expressão da razão moderna, a aproximação do Serviço Social à 

razão crítica se deu a partir dos anos 1960, com o questionamento ao 

tradicionalismo, ao conservadorismo e à funcionalidade da profissão aos interesses 

burgueses. Essa aproximação foi, ao longo dos anos, se qualificando, se 

aprofundando e encontra, hoje, elementos que a expressam na formulação do 

projeto ético-político profissional manifesto no Código de Ética de 1993, na Lei que 

Regulamenta a Profissão de 1993, no projeto de formação profissional de 1996 e 

nos diversos outros momentos nos quais a categoria debate, se posiciona e atua, 

referendando o projeto profissional no qual estão contemplados valores como a 

liberdade, a democracia, a igualdade e a justiça, e a adoção da teoria crítico-

dialética como princípio teórico-metodológico necessário à apreensão da realidade 

enquanto uma totalidade social. 

Nesse sentido, a profissão assume uma direção social que aponta para a 

emancipação humana, horizonte que está na raiz da modernidade e que só é  

possível de ser vislumbrado fora dos marcos da sociedade burguesa; logo, o projeto 

profissional, do qual faz parte o projeto de formação, se vincula à defesa da 

63Netto (1992) ressalta que o sincretismo científico é antecedido por três maneiras distintas de expressão: a partir 
do universo problemático original do Serviço Social, do horizonte do seu exercício profissional e das modalidades 
específicas de intervenção. O conjunto destas expressões concorre para validar o sincretismo científico.  
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transformação da ordem vigente, contrapondo-se, assim, ao projeto da pós-

modernidade e à razão instrumental que lhe dá suporte.  

É, pois, da aproximação à razão crítico-dialética e da apropriação dos seus 

fundamentos teóricos, éticos e políticos que se põem as possibilidades de 

enfrentamento das marcas históricas do Serviço Social: o tradicionalismo, 

conservadorismo e o sincretismo, e, no plano teórico, o ecletismo.  

No processo de fortalecimento da direção do projeto profissional, é necessário 

considerar as repercussões que o pensamento pós-moderno apresenta. 

Primeiramente, no plano do conhecimento, o ideário da pós-modernidade traz, como 

questionamento central, a validade teórica do marxismo e da razão dialética na 

compreensão do mundo em transformação, ou seja, trata-se de um questionamento 

que atinge o núcleo central do projeto profissional: sua opção pelo referencial 

marxiano/marxista, portanto, pela razão crítico-dialética. Como resposta, o 

pensamento pós-moderno recupera e fortalece a razão instrumental e a tradição 

conservadora, reatualizando tendências que reforçam um determinado tipo de 

legitimidade do Serviço Social, o que se coloca a serviço dos interesses do capital e 

da sua expressão de classe, a burguesia. No que tange à dimensão do exercício 

profissional, a precarização do trabalho a que estão submetidos os assistentes 

sociais e a reposição de demandas de caráter ordenador e ajustador reforçam a 

dimensão tecnicista e pragmática da profissão, fortalecendo, também, a razão 

instrumental (SIMIONATTO, 2009). 

O reforço do tecnicismo e do pragmatismo repõe a tendência da 

hipervalorização dos instrumentos e das técnicas da intervenção profissional. Guerra 

(1995, p. 168-169), em seu trabalho sobre a instrumentalidade do Serviço Social, ao 

referir-se a essa tendência afirma:  
 
Se essa tendência encontra seu ponto de sustentação no fetichismo que 
envolve as relações sociais do mundo burguês e que, em última instância, 
são representações falsas sobre a realidade, ela não é uma construção 
arbitrária. [...] é no processo de constituição da profissão e, mais ainda, no 
seu confronto com os interesses antagônicos demandados pelas classes 
sociais, que tal tendência se conforma, cristaliza-se e se reproduz. 

 

 O atendimento acrítico às requisições profissionais é reforçado, nesse 

contexto de crise do capitalismo, pela mediação do mercado de trabalho, cujos 

requisitos reforçam a setorialidade e a fragmentação, a preocupação com os 
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fenômenos microssociais, e, consequentemente, com a microintervenção. Na 

construção das respostas a tais requisitos, a tendência é a busca por uma 

atualização teórico-instrumental, relativa aos “campos de atuação”, apontando um 

perfil profissional tecnicista e ideologicamente conservador, articulado com a 

positividade capitalista (SANTOS, 2007).  

Assim, a construção de respostas profissionais, se limitada à apreensão 

imediata da realidade, corresponderá a ações burocratizadas e imediatistas 

estimuladoras de visões acríticas, alienantes, funcionais à manutenção das relações 

capitalistas contemporâneas. No plano da formação, o suporte teórico a esse tipo de 

prática não será outro, senão a versão moderna do conservadorismo: o pensamento 

pós-moderno.  

A simples identificação de demandas, descontextualizada da realidade em 

que estas são forjadas e dos segmentos de classe em que são formuladas, assim 

como a preocupação com o seu atendimento imediato e focalizado, necessitará de 

um suporte teórico que trate da aparência e que nela se esgote. Com isso, o real, 

com suas múltiplas determinações, é encoberto, prevalecendo a aparência das 

demandas e o seu caráter aclassista.  A rendição ao aparente reabre espaços no 

Serviço Social para 

 

[...] o fortalecimento do empirismo, do pragmatismo, do voluntarismo e do 
conservadorismo, da fragmentação entre teoria e prática, conforme às 
tendências da pós-modernidade e a um distanciamento dos paradigmas 
críticos totalizantes. O retorno do discurso da cultura profissional de que ‘na 
prática a teoria é outra’, onde o saber-fazer é superdimensionado, alinha-se 
à ‘razão instrumental’, ao crescente processo de burocratização da vida 
social presente na base do projeto capitalista e dos aportes teóricos do 
pensamento pós-moderno (SIMIONATTO, 2009, p. 101-102). 

 

 A perspectiva pós-moderna tem se manifestado na produção teórica do 

Serviço Social, sob dois aspectos: na revitalização do conservadorismo, via 

irracionalismo pós-moderno, e na apropriação epistemológica da teoria social 

crítica64. Na crítica de origem conservadora, há uma rejeição ao marxismo e uma 

64 Os dois aspectos já fazem parte da história da profissão, conforme já indicado de forma mais contundente, em 
relação ao conservadorismo. Em se tratando do epistemologismo, sua presença se encontra na base do 
processo de aproximação do Serviço Social à tradição marxista. Um dos momentos das sucessivas 
aproximações entre um e outro foi marcado por uma apropriação epistemológica do marxismo, incorporado como 
um modelo a ser transportado para a profissão, sem a consideração das mediações, o que alimentou a máxima 
de que “a teoria, na prática, é outra”. Esse tipo de equívoco alimentou uma “dimensão instrumental e 
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absorção sincrética do pensamento pós-moderno. Na crítica de raiz epistemológica, 

há a reivindicação parcial do marxismo e a recomendação da superação das suas 

lacunas mediante a incorporação dos paradigmas da pós-modernidade. Santos 

(2007) identifica, na crítica de base conservadora, uma postura contrária65 (no 

sentido do interesse pela neutralização, em lugar da disputa) à direção ético-política 

do projeto profissional, consolidada em oposição ao conservadorismo. Já com 

relação à crítica epistemológica, Santos (2007) assegura que ela não desqualifica 

integralmente o projeto ético-político, mas disputa com ele a predominância no 

interior da profissão, apresentando valores como a democracia, a cidadania – 

expressões do direito burguês (conteúdo reformista), como valores universais, 

finalidades últimas da ação profissional. Entre os dois pólos da crítica, a autora 

localiza um ponto de encontro: a ausência da questão ética, como colocada pelo 

projeto ético-político, e a reatualização do humanismo abstrato do Serviço Social 

tradicional (a particularidade da profissão seria a proteção social, e não a questão 

social). 

De acordo com Santos (2007), o viés epistemológico está na base das 

polêmicas pós-modernas, quando criticam o marxismo pela sua “insuficiência” 

explicativa diante dos novos fenômenos sociais. No Serviço Social, essa crítica se 

particulariza através do recurso ao sincretismo ideológico (traço constitutivo da 

profissão, conforme já indicado), associado à familiaridade com as dimensões 

microssociais (conservadorismo) da realidade social. Reforçam-se as críticas à 

totalidade vista como totalitarismo, à ortodoxia tida como dogmatismo, à 

universalidade como estruturalismo; logo, negação do sujeito. Como alternativa, 

opta-se pela aceitação acrítica do pensamento pós-moderno e seus traços 

fundantes (SANTOS, 2007). 

Silva (2010, p. 421) fala em uma falsa aceitação do marxismo enquanto 

direção social: “isto equivale a interpretações rasas e esvaziadas do método dessa 

matriz teórica, que aparece como um marxismo empobrecido de sua dimensão 

crítica.” 

manipulatória dos conceitos que em Marx são imanentes à ontologia: remetem à ontologia do ser social, e não 
apenas ao pensamento e às ideias” (SANTOS, 2007, p. 77, grifos do original). 
65 Santos (2007) entende que a crítica formulada não ruma na perspectiva da deslegitimação da direção teórico-
metodológica do projeto profissional, o que conduziria o projeto conservador ao predomínio da sua legitimidade 
no tecido profissional, sem a eliminação do seu oposto. 

                                                                                                                                                                                     



   150 
 

Na mesma angulação da “insuficiência”, ao mudar a realidade, mudam as 

representações acerca do objeto do Serviço Social, que não pode mais ser 

apreendido em sua totalidade, pois se multiplicam a diversidade e a diferença. O 

possível, agora, é o reforço à singularidade e à positividade, “valorizando-se o 

conservadorismo profissional e as intervenções no nível do fragmento, tanto de cariz 

relativista e irracionalista quanto epistemologista, aprisionado na lógica formal” 

(SANTOS, 2007, p. 87). A autora ainda ressalta haver, nesse nível epistemológico, o 

reforço ao endogenismo profissional mediante a pretensão de que o Serviço Social 

possa construir objetos, teorias e metodologias66. 

A ofensiva pós-moderna, ou o conservadorismo profissional, não se encontra 

mais restrito ao chamado “campo da prática”, reconhecidamente uma esfera de 

maior dificuldade de penetração da vertente crítico-dialética, ele já exerce forte 

influência no espaço acadêmico e, em particular, no Serviço Social. Já se constata 

um razoável número de autores e textos que circulam nessa órbita (SANTOS, 2007). 

A revitalização do conservadorismo na profissão vem trilhando a rota da 

descredibilização da tradição marxista via crítica pós-moderna e da deslegitimação 

do projeto ético-político-profissional, com “possibilidades regressivas em termos das 

concepções de profissão e de projetos societários” (SANTOS, 2007, p. 112).  

O confronto está posto: entre o aprofundamento da direção social do projeto 

profissional, alicerçada na razão crítica e na teoria social de Marx, e a retomada do 

conservadorismo, a partir das tendências pós-modernas; entre a compreensão da 

realidade como uma totalidade e do Serviço Social como expressão dessa 

totalidade, que lhe atribui significado social e espaço na divisão sócio-técnica do 

trabalho, com limites e possibilidades ao seu exercício profissional, e entre a 

compreensão da sociedade como uma soma de indivíduos e do Serviço Social como 

possibilitador do atendimento de demandas formuladas por esse somatório aleatório 

de indivíduos. Neste caso, a ação profissional lida com fragmentos e se atém às 

66 Nesse campo, Santos (2007) destaca a posição de autores como Martinelli, com a questão da identidade;  e 
Faleiros, com a defesa de uma teoria da intervenção do Serviço Social. A autora segue com diversas indicações 
da presença do pensamento pós-moderno no Serviço Social, mediante recurso quer ao conservadorismo, quer 
ao epistemologismo profissionais (sem esquecer o traço sincrético): retomada do trabalho com famílias “em meio 
à ‘sociedade-providência’ e suas ‘relações de solidariedade’ – a parental/conterrânea, a apadrinhada e a 
missionária” (p.94), pois é através da religião que se estabelecem princípios de “solidariedade de luta” (BRANT, 
1993, p. 74 apud SANTOS, 2007, p. 94); recuperação dos princípios da “autodeterminação” e o “relacionamento 
assistente social – cliente”; expansão do debate sobre representações sociais no Serviço Social, enquanto 
determinantes centrais da profissão (reforço ao endogenismo); formulação de respostas profissionais que 
preparem os sujeitos para a competitividade; defesa do terceiro setor; reivindicação de “modelos de 
instrumentalidade”; apologia da participação em prol do bem comum; defesa da interdisciplinaridade com outra 
visão de totalidade, vinculada ao “paradigma holístico”; defesa do pluralismo metodológico. 
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demandas do mercado de trabalho. O enfrentamento desse confronto ou o 

fortalecimento de uma ou outra direção depende de alguns fatores, dentre eles: 

 
[...] da qualificação teórico-metodológica e prático-operativa dos 
profissionais e de suas opções ético-políticas, no sentido de compreender o 
significado e as implicações dessas propostas para o futuro da profissão 
diante dos complexos desafios postos pelo século XXI (SIMIONATTO, 
2009, p.102). 
 
 

A disputa pela direção social da formação expressa uma disputa mais ampla 

que se dá no âmbito da sociedade como um todo. É nesse jogo de forças entre 

distintos projetos societários que os profissionais da docência em Serviço Social se 

colocam, assumindo posturas, fazendo opções teóricas e políticas as quais, na atual 

conjuntura, podem vir a fortalecer a reforma conservadora da educação superior e a 

expressão cultural afirmativa do desenvolvimento capitalista, a vertente analítica da 

pós-modernidade. Nesse caso, os impactos sobre a qualidade do ensino e, na 

particularidade do Serviço Social, sobre a materialização das suas Diretrizes 

Curriculares, são bastante problemáticos, tendencialmente representativos da 

completa descaracterização do projeto de formação profissional. Mas esses sujeitos, 

quer em suas ações e posturas individuais, quer em articulação com entidades 

político-organizativas, também podem apresentar estratégias de resistência a este 

processo, que referendem o projeto crítico da sociabilidade burguesa, aprofundando 

os vínculos do Serviço Social com os fundamentos teórico-metodológicos e ético-

políticos da teoria social crítica moderna.  

Assim, ao compreender a formação profissional enquanto um processo sócio-

histórico para o qual concorrem questões de ordem estrutural e conjuntural, deve-se 

entender que nele estão presentes sujeitos individuais e coletivos, identificados nos 

papéis do professor, do aluno e das entidades e/ou movimentos interessados em 

interferir nos rumos do processo formativo. No caso do Serviço Social, e 

particularmente no âmbito da formação, podem ser citados, dentre esses últimos 

sujeitos, as entidades e os movimentos estudantis, os órgãos de fiscalização da 

profissão, que, têm procurado ir além das suas funções estritamente normatizadoras 

e contribuído ética e politicamente para o desenvolvimento profissional, e, também, 

a ABEPSS. 

Sem desconhecer, portanto, a importância de todos esses sujeitos na 

condução dos rumos da formação profissional, é importante focar, neste momento, a 
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presença dos docentes e da ABEPSS, devido ao entendimento de que são os 

professores que, inicialmente, aproximam os conteúdos formativos definidos no 

projeto de formação dos conteúdos programáticos ministrados em sala de aula. 

Essa aproximação se dá na medida em que esses sujeitos estruturam os programas 

das disciplinas e definem bibliografias para abordar os conteúdos indicados nesses 

programas. Essa estruturação e definição são indicadoras de possibilidades da 

formação efetivada, que, associadas a processos mais amplos, envolvendo a 

realidade e suas configurações econômicas, políticas, sociais e culturais, assim 

como, a trajetória histórica da profissão, revelam tendências da formação em Serviço 

Social que estarão articuladas a uma dada direção social. 

No que tange à ABEPSS, o entendimento é que ela assume um papel 

organizador, mobilizador, dirigente e, nesse sentido, contribui para resguardar uma 

direção teórico-metodológica e ético-política da formação.  

Inicialmente, cabe destaque ao fato de que a viabilização do processo de 

formação se dá mediante a relação pedagógica entre o professor e o aluno, sujeitos 

que, ao mesmo tempo em que carregam consigo histórias individuais, trazem, 

também, referências de um pensar e um agir coletivos. É a partir da conjugação 

desses elementos que tais sujeitos, inseridos numa determinada conjuntura, 

participam do desenvolvimento da formação (TAVEIRA, 2009). 

O professor, com sua história e seus conhecimentos acumulados, assume 

posições ideológicas, teóricas e metodológicas as quais são repassadas em todas 

as suas ações, logo, também ao processo de ensino e aprendizagem. O aluno, da 

mesma forma, é um sujeito particular dentro de uma história coletiva, com uma visão 

de mundo, conhecimentos e valores adquiridos que participam do cotidiano da 

formação e vão lhe dando contornos específicos. No mesmo sentido, os fenômenos 

de dimensão macroestrutural e as particularidades da universidade brasileira, sobre 

os quais se desenvolve o cotidiano acadêmico, exercem influências sobre o 

desenvolvimento ideológico e metodológico desses sujeitos. Taveira (2009, p. 4), a 

esse respeito, ressalta que: 

 

São esses sujeitos do processo de ensino e aprendizagem que são 
responsáveis por um momento que não é simplesmente repasse e 
assimilação de conteúdos prontos e acabados, é o desafio de construir 
interpretações coerentes e críticas sobre o mundo em que vivem, é o 
desafio de encarar situações concretas e analisá-las, é o enfrentamento de 
diferenças que enriquecem a totalidade dando-lhe um sentido histórico. 
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A relação pedagógica é, portanto, uma ação política que deve ser capaz de 

comportar o papel do educador e do educando enquanto sujeitos de uma história 

socialmente construída. Com seus saberes diferenciados, professores e alunos, 

mediados por conteúdos, constroem um processo que é ensino e aprendizagem, 

mas não só: é, sobretudo, projeto de sociedade, que pode ser a reiteração do 

presente ou a projeção do novo, a depender da história passada desses sujeitos e a 

que querem construir. É aqui que adquirem sentido programas e bibliografias das 

disciplinas, o estudo, a pesquisa, os seminários, não como expressões isoladas de 

uma estrutura curricular, “mas como mediações importantes, na apropriação dos 

conhecimentos produzidos ao longo da história”. Apropriação que pode fortalecer 

uma formação profissional crítica e competente ou, simplesmente, reiterar o 

pensamento dominante (TAVEIRA, 2009). 

Considerando os profissionais vinculados à docência, é importante situar que 

eles não participam do processo formativo tão somente pela definição dos 

conteúdos curriculares ou pela produção e transmissão de conhecimentos que 

acabam por alimentar projetos profissionais e societários distintos. Essa participação 

se dá demarcada pela condição de trabalhadores das instituições de ensino 

superior; logo, submetidos às condições de trabalho existentes. 

Cislaghi (2011) ao analisar o REUNI, seus rebatimentos sobre o processo 

ensino-aprendizagem e sobre as condições de trabalho nas universidades, e ao 

destacar, ainda, a exigência das novas competências para o trabalho docente, 

afirma que esses também passam a ser vítimas da reestruturação produtiva. A 

superexploração do seu trabalho, alimentada pela relação desigual entre número de 

professores, com histórica defasagem salarial e ampliação de vagas na graduação, 

resultado da política governamental para as instituições federais de ensino superior, 

provoca alterações comprometedoras no cotidiano desses profissionais, que devem 

agora se empenhar na venda de pesquisas e serviços (parcerias público-privadas), 

para a captação de recursos. Dessa forma, seu trabalho passa a ser alternativa para 

o financiamento das universidades, além de funcionar como complementação 

salarial, legalmente autorizada pela via da prestação de serviços. O docente é 

“convidado” a ser um polivalente, capaz de exercer múltiplas atividades: ensino, 

pesquisa (que atenda ao critério produtivista), extensão (ênfase na venda de 
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serviços) e administração. Esta última perde seu teor acadêmico e passa a ser uma 

forma de substituição de profissionais técnico-administrativos, isto é, assume um 

caráter pragmático, voltado mais para as demandas institucionais do que para as 

questões pedagógicas do curso, comprometendo um acompanhamento mais 

sistemático na materialização dos conteúdos da formação. 

Silva Júnior et al (2010 apud CISLAGHI, 2011) alertam para o fato de que o 

excesso de trabalho pode resultar em adoecimento para os docentes, com o 

aumento de doenças mentais ou somáticas. Além disso, no processo de 

mercantilização do ensino, essa sobrecarga de trabalho é cada vez mais absorvida 

pelo capital, afastando-se dos interesses da maioria da população trabalhadora. 

 A flexibilidade no trabalho desses docentes é outro fator preocupante na 

afirmação das Diretrizes Curriculares de 1996. Impõe-se a necessidade de 

adaptação rápida a novas modalidades de cursos (rápidos, à distância), aos padrões 

da avaliação quantitativista, aos reduzidos prazos, à aplicação imediata de 

resultados, à busca por financiamentos. Essas exigências acirram “a competitividade 

entre professores e entre alunos, o individualismo e, consequentemente, a alienação 

no trabalho” (CISLAGHI, 2011, p. 259).  

Dados da pesquisa avaliativa da ABEPSS (2008) apresentam uma série de 

dificuldades relativas às condições de trabalho, identificadas pelas Unidades de 

Ensino, no processo de implementação das Diretrizes Curriculares de 1996. Para se 

ter uma ideia do quanto o trabalho docente vem sendo precarizado, são aqui 

destacados alguns números indicados pela referida pesquisa: 52, 5% das Unidades 

de Ensino – UE fazem referência à sobrecarga das atividades acadêmicas; 42,6% 

referem-se ao reduzido quadro de docentes; 30,7%, ao acúmulo de disciplinas por 

professor; 27,7%, a instalações físicas inadequadas; 25,7%, a turmas com número 

de alunos superior a 50 (AMARAL, 2008). 

Nas instituições de ensino superior privadas, o trabalho docente sofre 

agressões mais severas: contratos temporários; insegurança, instabilidade e 

rotatividade no emprego; assédio de patrões e alunos pelo relaxamento do rigor 

teórico e didático-pedagógico; redução e não-pagamento de encargos e direitos 

trabalhistas; remuneração aquém da titulação do professor (na maioria das vezes, a 

exigência por mestres e doutores é tão somente para compor o quadro de 

professores, em resposta aos requisitos do MEC, de autorização e reconhecimento 
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dos cursos, não havendo o aproveitamento/reconhecimento desses titulados na 

realização de pesquisas), etc.  

Embora as manifestações da precarização do trabalho docente, tanto em IES 

públicas quanto privadas, sejam evidentes (variando em ritmo, grau e intensidade), 

os cursos de Serviço Social de natureza privada permanecem em expansão, 

conforme já demonstrado, constituindo-se em um mercado de trabalho em ascensão 

(GUERRA, 2010).  

Todo esse processo de precarização envolve, ainda, o rígido controle sobre o 

trabalho docente, já sinalizado anteriormente, ocasionando a perda da sua 

autonomia acadêmica. Tal perda se manifesta na falta de financiamento para a 

pesquisa: subordinada a convênios e editais, seus temas e objetos são enquadrados 

pelos interesses dos financiadores, alheios às necessidades da formação e da 

produção do conhecimento, bem como desinteressados pelo estudo de temáticas 

contra-hegemônicas que alimentam o projeto de formação do Serviço Social (os 

interesses que predominam se alinham às necessidades do capital); na ampliação 

da função reguladora de órgãos como SESU e MEC; nas várias avaliações internas 

e externas do trabalho docente e dos conteúdos programáticos (via ENADE). 

Cislaghi (2011, p. 260) assim se pronuncia com relação a este cenário: 

 
Todas essas mudanças impostas ao trabalho docente no ensino superior 
são a expressão da reestruturação produtiva para esse segmento da classe 
trabalhadora e tende a ampliar a sujeição da subjetividade docente aos 
interesses do capital e a alienação em relação ao seu trabalho. Associa-se 
isso ao refluxo do movimento sindical, também comum a outros setores da 
classe trabalhadora. 

 

É nesse quadro de desmobilização e recuo defensivo do movimento docente, 

intensificado pela ofensiva neoliberal, que ingressam novos professores, muitas 

vezes, sem clareza teórica nem política quanto à presença dos condicionantes de 

classe que permeiam a relação entre o Estado e a universidade. Tais condicionantes 

tensionam permanentemente o espaço acadêmico, numa disputa por hegemonia 

que envolve desde a ocupação de cargos administrativos, passando pela política de 

recursos humanos, chegando até a formulação e implementação de políticas para o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  Sem a desmistificação desses elementos, a 

tendência é que os novos profissionais incorporem acriticamente as determinações 

políticas representativas do projeto de classe da burguesia, contribuindo para a 
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reprodução de interesses antidemocráticos que direcionam a função da universidade 

pública para a produção e socialização de um tipo de conhecimento legitimador da 

ordem do capital.  

 Do ponto de vista da formação profissional, todos esses dados de realidade 

tendem a direcioná-la a um processo de rebaixamento da sua qualidade, 

comprometendo, no caso da formação em Serviço Social, a sua direção social 

estratégica contrária à lógica da restauração capitalista e seus rebatimentos sobre a 

universidade pública brasileira. Uma vez rebaixada essa formação, suas 

possibilidades se voltarão para a busca por legitimidade, a partir da sintonia com as 

demandas imediatas do mercado de trabalho, procurando “oferecer-lhe” 

profissionais habilitados no trato emergencial e focalizado das expressões da 

questão social.     

Assim, a participação dos docentes no processo de formação profissional do 

Serviço Social se dá em meio a uma conjuntura de contrarreforma do Estado, 

essencialmente no que toca à estruturação das universidades e dos cursos. Nesse 

sentido, são vivenciados entraves à implementação das Diretrizes. Dessa inserção, 

podem ser extraídas resistências ou adesões ao contexto, imprimindo-se, assim, um 

rumo específico à formação acadêmica. É na apropriação dos elementos 

conjunturais e formativos que reside a ação do sujeito historicamente constituído. 

No processo de resistência vem se afirmando o papel de um sujeito coletivo, 

a ABEPSS, que foca sua atenção no desenvolvimento da formação dos assistentes 

sociais, em articulação com a direção impressa no projeto das Diretrizes Curriculares 

de 1996. A atuação dessa entidade corresponde a uma importante mediação na 

relação entre realidade e formação profissional. Nesse sentido, serão a seguir, 

tratadas questões relativas ao seu protagonismo no desenvolvimento da formação 

em Serviço Social. 

 

2.5 A REAFIRMAÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO CRÍTICO: O 

PROTAGONISMO DA ABEPSS NO FORTALECIMENTO DA DIREÇÃO 

SOCIAL DA FORMAÇÃO  

 

O projeto contemporâneo de formação e a direção nele contida resultam de 

um contexto contraditório: de um lado, encontra-se em andamento a reforma 
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neoliberal da educação, e, de outro, em sentido oposto, há a orientação de um 

projeto profissional comprometido com os interesses emancipatórios dos 

trabalhadores.  

Abreu e Lopes (2007) destacam que as condições objetivas de constituição e 

ação prática do projeto ético-político da profissão, nele presente o projeto de 

formação, devem ser consideradas em momentos diferenciados: o primeiro se 

encontra entre o final da década de 1970 e o final dos anos 1980, período de 

ascensão das lutas sociais pela redemocratização do país e pelo reconhecimento, 

por parte do Estado, dos direitos sociais dos trabalhadores, fase favorável à 

constituição de um projeto profissional articulado ao projeto da classe trabalhadora; 

o segundo corresponde à influência da ideologia neoliberal no Brasil, a partir dos 

anos 1990. O projeto que se encontrava em construção nesses períodos já se 

deparava com a ofensiva dos setores conservadores às conquistas dos 

trabalhadores. Essa reafirmação conservadora conseguiu atrair grande parte dos 

intelectuais de esquerda, que, já descrentes de uma alternativa societária 

antagônica à racionalidade capitalista, se renderam a esta última. Distintamente, no 

Serviço Social, determinados segmentos se mantiveram na resistência às influências 

conservadoras, reafirmando sua articulação em torno de um projeto de profissão e 

de sociedade antagônico ao do Serviço Social Tradicional e ao da burguesia. Tal 

resistência teve “nas entidades organizativas da categoria uma mediação 

fundamental” (ABREU; LOPES, 2007, p. 14)67. 

Do exposto, pode-se afirmar que o enfrentamento de situações adversas se 

faz a partir de uma explicação coerente da realidade e, sobretudo, do envolvimento 

dos sujeitos coletivos, que, ao se apropriarem criticamente desse conhecimento, 

formulam estratégias de resistência.   

Em razão do foco deste estudo voltar-se para a formação profissional em 

Serviço Social, são destacados, neste processo de resistência, o papel da ABEPSS 

no direcionamento teórico-político dessa formação, mediante construção, definição e 

acompanhamento de um projeto que a oriente. Criada há 65 anos, ao seguir os 

rumos do projeto de intenção de ruptura com o conservadorismo profissional e 

societário, a referida Associação redirecionou suas concepções e atividades, 

67 Mediação presente até os dias atuais, através do protagonismo da ABEPSS, do conjunto CFESS/CRESS e da 
ENESSO, organizações já referenciadas neste trabalho e que mantêm suas ações políticas no campo da 
resistência ao conservadorismo profissional e societário. 
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marcadamente, a partir dos anos 1980, já com o currículo de 1982. Os avanços 

ético-políticos e teórico-metodológicos presentes no processo de construção da 

formação do assistente social brasileiro contaram e contam com o incentivo da 

ABESS/ABEPSS68. 

Dados desse protagonismo histórico são indicados por Ramos (2005). Além 

do processo de discussão/elaboração coletiva das Diretrizes Curriculares de 199669, 

a ABEPSS realizou, durante os anos 1990, os Encontros Nacionais de 

Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS)70 e as Convenções Nacionais, e, ainda, 

participa da articulação acadêmico-política da profissão, em nível latinoamericano, 

procurando contribuir com os rumos da Associação Latinoamericana de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ALAEITS), no sentido de reafirmar uma direção social 

pautada nos avanços teórico-políticos da intenção de ruptura. 

Nesta mesma perspectiva de resguardar essa direção ético-política e teórico-

metodológica, a ABEPSS assumiu a responsabilidade de acompanhar o processo 

de implantação das Diretrizes Curriculares de 1996 (através da elaboração e 

implantação dos currículos plenos de cada curso), nas diversas unidades de 

formação a ela filiadas. Esse acompanhamento implica uma atenção e uma postura 

crítica em relação às determinações da situação da universidade brasileira, as quais 

rebatem sobre a materialização da formação em Serviço Social. Aqui, a ABEPSS 

tem estimulado o debate interno e a tomada de posição da categoria em relação à 

mercantilização da educação superior, expressa tanto no crescimento vertiginoso de 

cursos privados quanto na drástica redução de recursos para a manutenção e o 

desenvolvimento das instituições públicas de ensino, comprometendo a qualidade 

do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como o caráter indissociável desse tripé 

68 Diversas são as expressões contemporâneas da presença ativa dessa entidade no direcionamento crítico da 
formação em Serviço Social: condução das Diretrizes Curriculares de 1996, mediante oficinas, reuniões e do 
projeto “Abepss Itinerante”, que visa dar continuidade ao processo de reflexão em torno da implantação das DCs, 
envolvendo representantes de docentes, discentes, supervisores de campo e membros dos CREESs; realização 
dos ENPESS; posicionamentos públicos; produção intelectual, com destaque para a publicação do periódico 
“Temporalis”, etc. 
69Processo anteriormente já mencionado neste estudo e que também contou com a participação do CFESS e da 
ENESSO. Foram realizadas cerca de 200 oficinas locais, 25 regionais e duas oficinas nacionais, que definem 
uma estrutura curricular antes mesmo que o MEC exigisse dos cursos de graduação uma modificação em seus 
currículos (LDB, 1996) (RAMOS, 2005). Destaca-se o fato de que essa mobilização indica que o Serviço Social 
brasileiro vem acumulando um potencial crítico significativo, que, ao permitir a formulação de uma auto-crítica 
qualificada e constante, favorece uma postura capaz de rever os rumos da profissão, em articulação com 
princípios éticos e políticos, ou seja, em articulação com um projeto maior de profissão e de sociedade, não 
permitindo, por conseguinte, que a determinação maior para as suas reformulações teórico-práticas seja 
orientada por objetivos alheios a tais projetos.   
70 Maiores informações acerca de datas, locais e temas desses eventos, consultar material disponível em CD-
ROM e Ramos (2005). 
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da formação, forçando tais instituições a buscarem recursos através da “venda de 

produtos” ao mercado. Mantendo-se nesta direção contrária à reforma universitária 

de caráter neoliberal, a ABEPSS, em articulação com outras entidades 

representativas dos assistentes sociais e dos demais trabalhadores, denuncia a 

farsa do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

que amplia o número de alunos, em detrimento do aprofundamento da precarização 

do trabalho docente, o qual não conta com garantias relativas ao aumento dos 

incentivos à capacitação, à ampliação da estrutura física e de equipamentos, bem 

como à ampliação dos recursos humanos.  

Destaca-se, ainda, o papel da ABEPSS na luta contra o rebaixamento da 

carga horária integral do curso, proposta pelo MEC71, e a institucionalização do 

ensino de graduação à distância (EAD). Essas medidas são igualmente vistas como 

propulsoras do rebaixamento da qualidade da formação, em particular a EAD, 

potencialmente desagregadora da direção social proposta pelas Diretrizes de 1996. 

A proposta da ABEPSS e das demais entidades é a de que não sejam mais 

autorizados cursos nessa modalidade e que haja a ampliação e a criação de cursos 

presenciais, em universidades públicas. Fruto dessa luta, o MEC, em agosto de 

2009, descredenciou a Fundação Universidade de Tocantins (Unitins) para a oferta 

de cursos superiores à distância (GUERRA, 2010). 

Guerra (2010) ressalta, nesse processo de resistência coletiva, a conquista de 

uma forte interlocução entre graduação e pós-graduação, através de núcleos e 

grupos de pesquisa consolidados, cuja produção é reconhecida nacional e 

internacionalmente, na área das ciências humanas e sociais. O desenvolvimento da 

pesquisa tem se orientado pelo estudo de temas que se relacionam às condições de 

vida e de trabalho da classe trabalhadora, fortalecendo uma produção contrária à 

ditadura do mercado. Nesse mesmo sentido, coloca-se a constituição dos Grupos 

Temáticos de Pesquisa (GTPs) na estrutura político-organizacional da ABEPSS. 

Destaca-se, também, a definição da política nacional de estágio/supervisão, 

contribuindo para a qualificação desse momento da formação. 

Desafios permanecem nesse processo, a exemplo da postura assumida pelas 

agências de fomento que priorizam pesquisas das áreas tecnológicas ou da saúde, 

71A proposta do Ministério correspondia ao total de 2600 horas para a integralização do curso. O conjunto 
ABEPSS/CFESS/ENESSO conseguiu garantir 3000 horas para essa integralização (ABREU; LOPES, 2007). No 
texto das Diretrizes Curriculares – 1996, consta uma recomendação de carga horária mínima de 2700 horas. 
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limitando o acesso das demais áreas; da pressão exercida pela política de pós-

graduação, para criação de mestrados profissionais, com foco no mercado de 

trabalho, em detrimento de mestrados acadêmicos; da necessidade de se fortalecer 

a dimensão investigativa, como competência profissional, e a pesquisa, como 

instrumento indispensável para a consolidação da área enquanto produtora de 

conhecimento socialmente referenciado (GUERRA, 2010). 

A organização política de uma categoria profissional é, pois, uma das 

condições históricas fundamentais à projeção coletiva de estratégias para a 

profissão, visto que uma profissão não representa um todo homogêneo. Constituída 

por sujeitos com interesses diferentes e até divergentes, a heterogeneidade 

profissional envolve a presença de múltiplos projetos: individuais, profissionais e 

societários, expressando diferenças sociais, políticas, econômicas, intelectuais e 

culturais. Tal pluralidade, ao assumir uma dada direção, não elimina as diferenças e 

divergências, nem o confronto de ideias. 

Nesse processo de organização e ação política, a ABEPSS assume uma 

função intelectual dirigente, enquanto elemento importante no fortalecimento de uma 

nova visão de mundo coerente com o fim da exploração e das desigualdades entre 

as classes, bem como, na construção e no fortalecimento de uma visão histórico-

crítica do Serviço Social e do seu papel na sociedade burguesa, na qual ele se 

origina sob a ótica da perpetuação da exploração e do domínio de classe. Trata-se 

de uma visão de profissão e de sociedade capaz de identificar os limites éticos e 

políticos das concepções conservadoras que balizaram o Serviço Social e o 

justificaram diante dos interesses dos setores dominantes da sociedade, perfilando 

um profissional contrário ao fortalecimento de uma racionalidade humano-genérica.  

Esse papel de fortalecimento de uma nova visão de mundo e, com ela, de 

uma concepção crítica do próprio Serviço Social e do seu significado sócio-histórico, 

corresponde à função de direção, uma direção intelectual72 que, numa aproximação 

72 De acordo com o pensamento gramsciano, todo indivíduo possui capacidade intelectual, porém nem todos 
exercem a função de intelectual na sociedade, que está relacionada às funções organizativas, tanto na esfera da 
produção, quanto na esfera administrativo-política (DIAS, 1996). Os intelectuais assumem o papel de 
representantes dos distintos projetos de poder, disseminando resistência ou concordância frente ao projeto 
dominante. Neste sentido, trata-se de um papel determinante no âmbito da ação política que fortalece a relação 
dialética entre teoria e prática, no “processo de autoconsciência do indivíduo e de organização política de um 
grupo social” (RAMOS, 2005, p. 153). Num movimento de aproximação, é possível identificar, na ABEPSS, o 
exercício da função de intelectual, enquanto entidade que se põe no plano da organização e da direção da 
formação profissional em Serviço Social, orientada por um projeto de profissão que, por sua vez, se articula a um 
projeto classista.  
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à discussão gramsciana73, implica em colocar-se como referência para o pensar e o 

agir profissionais, assumindo a tarefa de mobilizar, organizar a categoria 

profissional, dar unidade e sentido aos seus interesses. Desenvolver um trabalho 

educativo-formativo, visando à elaboração e o fortalecimento de uma consciência 

crítica no interior da profissão. Trabalho no concreto e não no abstrato: “sobre a 

base do real e da experiência efetiva” (GRAMSCI apud DIAS, 1996, p. 21).  

A unidade de interesses não exclui as diferenças; antes, reforça a “construção 

do referencial teórico-prático que seja, a um só tempo, norte político e instrumento 

de análise e criação” (DIAS, 1996, p. 11). Neste sentido, o projeto ético-político 

sobre o qual se pauta a função diretiva intelectual da ABEPSS se defronta, 

permanentemente, com projetos contrários a essa direção e, como afirma Dias 

(1996), a crítica real às concepções e práticas vigentes requer o embate 

hegemônico, a luta entre os distintos modos de ver a realidade incluindo-se, nesta, o 

Serviço Social. Uma crítica consistente e qualificada, que, no caso da profissão em 

análise, permita, através da ação político-prática, inviabilizar as condições de 

legitimidade de um modo de pensar e agir contrários ao projeto que toma como 

referência a construção de uma sociabilidade emancipatória. 

Em se tratando das concepções contrárias, a luta por elas viabilizada se dá 

pelo ataque ao pensamento crítico de raiz marxiana/marxista. De acordo com Dias 

(1996, p. 20), a razão desse ataque é a eficácia da teoria social crítica. Esta, “[...] 

como projeto hegemônico, crítico das outras visões de mundo, faz com que ela 

própria seja criticada, processo que é uma tentativa de transformá-la, obtendo assim 

sua descaracterização, esterilização ou neutralização”. 

Essa luta entre distintas concepções de mundo implica na tentativa de uma 

delas tornar-se referência para o conjunto da sociedade, assumindo, pois, direção 

73Gramsci (2002), assim como estudiosos qualificados de sua obra, a exemplo de Coutinho (2011) e Dias (1996), 
apresentam a discussão sobre a ação política na transformação da sociedade de classes em uma sociedade 
igualitária, sem exploração nem dominação de classe, permeada pela existência de uma direção ético-política, 
cuja construção é obra de sujeitos históricos que assumem a função de intelectuais em conexão com as classes 
sociais fundamentais, na defesa dos seus projetos societários correspondentes. Nesse processo de disputa de 
projetos, um deles se impõe e assume a direção hegemônica da sociedade, na qual prevalece a visão de mundo 
do grupo dirigente, mediante a articulação e o uso da força e do consenso na prevalência dessa visão. 
Entendendo, pois, essa discussão, que envolve direção, papel dos intelectuais e hegemonia, como posta 
originalmente por Gramsci, no âmbito da luta de classes, procuramos aqui, aproximá-la do âmbito de uma 
profissão, através de algumas mediações, como a existência de um projeto ético-político de profissão que, ao 
apresentar uma leitura da história e da sociedade, articula-se a um dado projeto societário. Esse projeto de 
profissão se manifesta na formação e no exercício profissional, e na organização política dos sujeitos que dão 
vida a essa profissão. Tais mediações permitem pensar na existência de uma dada direção ético-política, direção 
esta que assume prevalência sobre a forma de pensar e de conduzir a ação profissional, através de uma unidade 
intelectual, ou seja, através do consenso.  
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hegemônica. Gramsci (2002) trata essa hegemonia como um dos momentos 

constitutivos da consciência política coletiva que, por sua vez, diz respeito à 

avaliação do grau de homogeneidade, autoconsciência e organização alcançado 

pelos vários grupos sociais, nas relações de força que se estabelecem entre 

estrutura e superestrutura, no âmbito da sociedade como um todo, em determinado 

período histórico. Com este sentido, a hegemonia é o momento em que os 

indivíduos superam o nível de consciência restrita aos interesses econômico-

corporativos (unidade do grupo profissional) e os associam aos de um grupo social 

mais amplo. É a fase política em que as ideologias formuladas por distintos grupos 

sociais se confrontam, culminando na prevalência de uma delas, que passa 

 
[...] a se impor, a se irradiar por toda área social, determinando, além da 
unicidade dos fins econômicos e políticos, também a unidade intelectual e 
moral, pondo todas as questões em torno das quais ferve a luta não no 
plano corporativo, mas num plano ‘universal’, criando assim a hegemonia de 
um grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados 
(GRAMSCI, 2002, p. 41). 

 

Dias (1996) ressalta que o exercício da hegemonia diz respeito à capacidade 

de uma das classes fundamentais (subalterna ou dominante) elaborar sua visão de 

mundo própria, autônoma, bem como da centralidade destas classes. Refere-se a 

um processo no qual essa centralidade implica numa diferenciação que envolve a 

contraposição entre visões de mundo distintas, elaboradas por tais classes, que 

referendam um projeto para si e para a sociedade, assumindo a direção sobre as 

demais classes, que, na perspectiva marxista gramsciana, ruma para a construção 

de uma nova forma civilizatória, na qual prevaleça a vontade coletiva nacional-

popular e em que o partido político da classe hegemônica exerça o papel de porta-

voz e organizador da nova ordem societária, nova racionalidade de estruturação e 

desenvolvimento da vida humana, do ponto de vista material e intelectual; portanto, 

de transformação das condições de existência das classes subalternas. 

O exercício da hegemonia, para Gramsci (2002, p. 95), implica na 

combinação equilibrada da força e do consenso. Equilíbrio que deve fazer com que 

a força “pareça apoiada no consenso da maioria”, evitando a prevalência da 

dominação (uso da força). De um lado, a função social dos intelectuais é buscar a 

hegemonia, através do consenso “espontâneo” das massas à política impressa 

pelas classes dominantes; e, de outro, busca-se o uso da força estatal para garantir 
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legalmente a disciplina daqueles que não consentem nem ativa nem passivamente 

tal política. A este último caso correspondem os momentos de crise de comando e 

de direção, nos quais já não é possível o consenso espontâneo. Portanto, 

dominação e direção intelectual e moral são modos de manifestação da hegemonia 

de um grupo social, domínio sobre os grupos adversários e direção sobre os grupos 

afins e aliados (DIAS, 1996).  

A presença de ideias predominantes não exclui a existência de interesses e 

propostas contrárias a essa tendência. O confronto permanece existindo, contudo o 

grupo dirigente não pode comprometer o essencial, que é a direção ético-política da 

hegemonia (GRAMSCI, 2002). 

São aqui retomados argumentos utilizados em nota anterior, neste mesmo 

trabalho, para pensar na função intelectual diretiva que assume a ABEPSS no 

processo de formação do Serviço Social. Ao destacar que a busca pela unidade de 

interesses, própria do exercício da função intelectual diretiva, não exclui a presença 

ativa de projetos contrários à direção prevalecente, entende-se que, no interior do 

próprio Serviço Social, coexistem sujeitos que manifestam diferentes e/ou contrários 

posicionamentos relativos à profissão e à realidade na qual esta se insere. Tais 

posicionamentos são manifestos pelo conjunto de entidades de organização política 

que representam profissionais e estudantes. São eles o CFESS e os CRESS, a 

ENESSO, os Sindicatos existentes e a Federação Nacional de Assistentes Sociais 

(FENAS), que se colocam no jogo de disputa de ideias. É também nesse jogo que a 

ABEPSS se coloca e, no âmbito da formação, vem assumindo a função política de 

direção intelectual, orientada por um projeto ético-político que envolve e ultrapassa 

os interesses corporativos dos assistentes sociais, articulando-os ao projeto 

societário das classes exploradas e dominadas. Esta direção se manifesta através 

de uma unidade intelectual. Assim, o conceito de intelectual dirigente, originário do 

pensamento de Gramsci, é adotado aqui, num movimento aproximativo, já que, no 

âmbito de uma profissão, só é possível referenciá-lo através de uma unidade 

intelectual, ou seja, mediante o uso do consenso no exercício da organização 

política dos sujeitos profissionais, posto que a ABEPSS não se constitui num 

aparelho coercitivo que dispõe de instrumentos legais para o disciplinamento dos 

que questionam sua direção intelectual. Não se trata de uma organização de 

dominação de classe, mas sim de uma organização político-profissional e, como tal, 

só dispõe da capacidade de construir e disseminar ideologias no plano prático e no 
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teórico, portanto, trata-se de uma organização de direção. É nesse sentido que a 

ABEPSS vem confirmando o seu protagonismo na defesa do projeto de formação do 

Serviço Social, de fundamentação histórico-crítica, mesmo frente a uma conjuntura 

desfavorável ao avanço de qualquer postura ou ação questionadoras da ordem do 

capital. 

No exercício dessa função intelectual diretiva, a entidade, objetivando a 

garantia da direção teórico-metodológica e ético-política à formação profissional, 

pautada em valores emancipatórios, realizou recentemente uma pesquisa avaliativa 

acerca da implementação das Diretrizes Curriculares de 1996, por parte dos cursos 

de graduação em Serviço Social. 

Os resultados apontados indicam que, apesar da explicitação do projeto de 

formação manifesto pelas referidas Diretrizes e do compromisso da ABEPSS em 

manter e aprofundar a direção crítica desse projeto, a apropriação, por parte das 

Unidades de Formação, do que foi orientado/projetado, apresenta algumas questões 

problemáticas.  

Em se tratando do núcleo dos fundamentos históricos e teórico-metodológicos 

do Serviço Social, Cardoso (2000) fala que o mesmo tem provocado dificuldades 

relacionadas à articulação dos conteúdos, para a construção do ementário e seus 

desdobramentos em disciplinas. Dessas dificuldades, revela-se o risco de 

secundarização das matrizes teórico-metodológicas: funcionalismo, fenomenologia e 

marxismo, em contraposição a um tratamento rigoroso e necessário para a 

compreensão da articulação entre teoria e prática no Serviço Social. Outro risco 

apontado pela autora diz respeito a uma abordagem eminentemente cronológica 

dessa articulação, em detrimento da reflexão histórica74. 

Quanto ao recente foco de análise da relação entre processo de trabalho e 

Serviço Social, presente nas Diretrizes Curriculares, existem pontos de vista 

divergentes, mas que partem de uma mesma base teórica: a teoria marxista. 

Inicialmente, é Iamamoto (1998) que, partindo da maturidade teórica, registrada 

desde o início da década de 1980 e para a qual a própria autora contribui 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1990), retoma o eixo analítico inscrito nesse período75 e 

74Em seu artigo, Cardoso (2000) destaca outras questões relacionadas ao núcleo dos fundamentos históricos e 
teórico-metodológicos do Serviço Social, baseadas nas discussões realizadas durante a Oficina Nacional, para 
Implementação das Diretrizes Curriculares, ocorrida em junho de 2000.  
75 Como já sinalizado no início deste texto, o eixo analítico traz a compreensão do Serviço Social como uma 
especialização do trabalho coletivo, inscrito na divisão sócio-técnica do trabalho. Explicita o caráter contraditório 
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afirma “avançar na relação entre Serviço Social e processos de trabalho [...] outro 

foco na interpretação da chamada ‘prática profissional’” (IAMAMOTO, 1998, p.10, 

grifo do autor). Ainda segundo a referida autora: “o esforço é, pois, o de contribuir 

para uma releitura do exercício profissional, que permita ampliar a autoconsciência 

dos assistentes sociais quanto às condições e relações de trabalho em que estão 

envoltos” (id, p. 11; grifo do autor). 

Essa releitura toma por base a discussão já contida nas Diretrizes 

Curriculares, de onde Iamamoto (1998) situa o que denomina de “deslize”. 

Primeiramente, ela afirma não ser possível se pensar num “processo de trabalho em 

que se insere o assistente social”, pois não existe um único e idêntico processo de 

trabalho desse profissional nas diferentes instituições públicas ou privadas, nem 

sequer numa instituição singular. O que se tem são “processos de trabalho nos 

quais se inserem os assistentes sociais”, e o desafio é apreender as particularidades 

desses processos. O segundo aspecto do “deslize” diz respeito à nomenclatura 

“processo de trabalho do Serviço Social”, já que o trabalho é uma atividade do 

sujeito, e não de uma profissão.  

A categoria trabalho é considerada, no texto das Diretrizes, no seu sentido 

ontológico – constitutiva do ser social, distinguindo o homem dos demais seres 

vivos, dispondo, portanto, de uma centralidade na vida em sociedade. O trabalho 

ocupa, pois, lugar central, para se compreender o Serviço Social enquanto uma 

especialização do trabalho coletivo, sob a determinação da configuração abstrata do 

trabalho. Tal compreensão se contrapõe a equívocos que, na justificativa de 

Iamamoto (1998), estiveram, a partir da renovação da profissão, vinculados à noção 

de “práxis social”, ou seja, ao Serviço Social cabia a tarefa de “conscientizar” e 

“organizar” os trabalhadores para uma transformação social, provocando, dessa 

forma, um confusionismo ideológico (NETTO, 2005). 

A superação desse ecletismo firmou uma concepção de prática profissional 

correspondente a uma atividade socialmente determinada, condicionada por fatores 

externos conjunturais e internos, vinculados às competências teórico-metodológicas, 

ético-políticas e técnico-operativas do assistente social. É partindo dessa 

compreensão que Iamamoto (1998, p. 94-95) reafirma a importância de uma 

do exercício profissional e o significado social da profissão na produção e reprodução das relações sociais, 
particularmente na reprodução da força de trabalho sob o aspecto político-ideológico, reproduzindo, assim, o 
controle social do capital sobre o trabalho, bem como as lutas e contradições advindas dessa relação. 
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“interpretação distinta do exercício profissional” que possibilite aos profissionais 

“ampliar a transparência na leitura de seu desempenho”, a partir do foco do trabalho 

profissional como integrante de processos de trabalho, socialmente determinados 

pelas condições econômicas e sociopolíticas do processo de acumulação. 

A discussão da relação entre trabalho e Serviço Social deu lugar a um debate 

interno na profissão, sobre a pertinência ou não do Serviço Social como trabalho. 

Como já foi sinalizado anteriormente, trata-se de uma discussão controversa76 e não 

suficientemente enfrentada pelo conjunto da categoria, inclusive com a permanência 

de equívocos no próprio texto das Diretrizes, orientador da formação acadêmica. 

Tomando por base o Relatório Final da Pesquisa Avaliativa da Implementação 

das Diretrizes Curriculares77, no eixo “Trabalho e Serviço Social”, sob a 

responsabilidade da professora Dra. Ana Elizabete Mota, há, inicialmente, uma 

chamada desta autora para a indicação de mais de um documento sobre os 

fundamentos da formação, com conteúdos distintos. No texto de 1996, a matéria 

Filosofia enfoca os fundamentos ontológicos do ser social e a dimensão da 

sociabilidade, trabalho e alienação. Quanto à Economia Política, o ementário de 

1996 faz referência à Crítica da Economia Política como instrumento teórico-

metodológico para se entender o processo de produção e reprodução das relações 

sociais. Ao fazer referência ao texto proposto pela Comissão de Especialistas de 

Ensino em Serviço Social78, Mota (2008) chama a atenção para o fato de que, em se 

tratando da matéria Filosofia, o conteúdo a ela referido no texto da Comissão, é 

reduzido à discussão das correntes filosóficas do século XX e suas influências no 

Serviço Social. Em se tratando da matéria Economia Política, a ênfase é dada à 

análise do sistema capitalista e suas transformações contemporâneas, afastando-se 

da perspectiva ontológica. 

Já no texto homologado pelo MEC, há, inicialmente, uma completa 

simplificação ou descaracterização do conteúdo que deve ser contemplado no 

76 O debate interno ganhou força, principalmente, no final dos anos 1990 e nos primeiros anos do século XXI. 
Atualmente, parece um tanto “adormecido”. Dentre os principais autores que corroboram com a compreensão 
presente nas Diretrizes Curriculares, acerca da intervenção profissional do assistente social como trabalho, 
estão: Iamamoto (1998; 2007); Granemann (1999); Almeida (1996); Cardoso (2000); Faleiros (2000); Cavalli 
(2009). Entre aqueles que discordam, é possível citar: Lessa (1999; 2000; 2002; 2007); Costa (1999; 2000); 
Ramos; Gomes (2000); Holanda (2002).  
77Divulgado em CD-ROM, por ocasião do XI ENPESS, ocorrido em dezembro de 2008, na cidade de São Luís-
MA. 
78 Documento citado na Introdução deste trabalho e que serviu de subsídio para o texto final das Diretrizes 
Curriculares homologadas pelo MEC. 
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núcleo dos fundamentos teórico-metodológicos da vida social79 e, em decorrência 

disso, a ausência da indicação das matérias básicas da formação e seus respectivos 

conteúdos (relacionados aos três núcleos da formação), deixando essa definição a 

cargo da estruturação dos projetos pedagógicos de cada curso, comprometendo, 

assim, a lógica norteadora das Diretrizes.  

Nas matérias Antropologia, Psicologia, Formação Sócio-Histórica do Brasil, 

Direito e Legislação Social, entre outras, praticamente inexistem reduções de 

conteúdo. Acrescenta-se uma nova matéria – “Trabalho e Sociabilidade”, não 

constante do texto da ABESS e do CEDEPSS (1997), e modifica-se a nomenclatura 

de “Processo de Trabalho do Serviço Social”, para “Serviço Social e Processos de 

Trabalho”, resultante da ressalva feita por Iamamoto (1998) quanto à impossibilidade 

de se pensar o assistente social inserido em um único processo de trabalho e de ser 

o trabalho atividade de uma profissão, e não do sujeito. Segundo Mota (2008), o 

conteúdo dessas duas últimas matérias foi enriquecido, mas não chega a suprir o 

constante do texto de 1996, relativo às matérias Filosofia e Economia Política. Sobre 

a mudança da nomenclatura, a pesquisadora afirma que não se trata de mera 

questão terminológica. A redefinição é importante, mas os argumentos que a 

sustentam “não foram pedagogicamente trabalhados e divulgados”. 

Na síntese elaborada pela autora, acerca das tendências gerais que 

aparecem no tratamento dispensado à categoria trabalho e à sua relação com o 

Serviço Social nas Unidades de Formação, merecem destaque: a prevalência, no 

conteúdo dos componentes curriculares, do uso da categoria trabalho, sem os 

fundamentos teóricos e as mediações necessárias à articulação da dimensão 

universal dessa categoria com as singularidades e particularidades do Serviço 

Social; o tratamento indiferenciado e superficial da relação entre trabalho e Serviço 

Social, com indicações na pulverização e fragmentação das disciplinas e seus 

conteúdos programáticos; a ênfase no Serviço Social como detentor de um processo 

de trabalho ou de processos de trabalho; a apartação “instrumental” da categoria 

processo de trabalho da teoria do valor-trabalho que lhe fundamenta; a escassez e a 

quase inexistência de discussões sobre a teoria do processo de trabalho e sobre as 

mediações que permitiriam abordar a inserção do assistente social em processos 

79 O documento (BRASIL/MEC/CNE, 2002) define como conteúdo teórico-metodológico do citado núcleo um 
“conjunto” de fundamentos para “conhecer o ser social”, retirando desse “conjunto” a perspectiva de totalidade 
como norteadora desse conhecimento. Nesse sentido, retira, também, a indicação de apreensão do ser social 
burguês. 
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coletivos de trabalho; o fato de a condição de trabalhador do assistente social vir 

sendo abordada sem aprofundamento do seu significado e, às vezes, sem referência 

ao tema (MOTA, 2008).  

No eixo “Fundamentos Históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social”, 

também contido no Relatório acima citado (ABEPSS, 2008), a Dra. Franci Gomes 

Cardoso (responsável pelo referido eixo), afirma que a matéria identificada pelo 

mesmo nome apresenta conteúdos diferentes para o texto original das Diretrizes – 

1996 e a versão de 1999, da Comissão de Especialistas. O primeiro traz um 

conteúdo referenciado numa perspectiva histórico-crítica: o Serviço Social é 

apreendido como particularidade histórica, inserido na história da realidade social. 

Traz, ainda, a exigência de unidade entre os núcleos estruturantes das novas 

diretrizes para o entendimento dessa particularidade.  O segundo texto apresenta 

uma perspectiva sócio-política: ênfase na particularidade da profissão, sem 

articulação com os seus determinantes estruturantes.  

Das tendências identificadas pela autora, relacionadas às formas de 

organização e concepção da matéria “Fundamentos Históricos e teórico-

metodológicos do Serviço Social”, pelos cursos de graduação, são aqui destacados: 

o tratamento dos conteúdos da matéria, com centralidade no Serviço Social como 

profissão na história, numa perspectiva de totalidade; o tratamento dos conteúdos da 

matéria numa perspectiva fragmentária, caracterizada pela pulverização de 

conteúdos, sem um eixo articulador, por conteúdos que não perpassam os núcleos 

da formação, pela não centralidade no Serviço Social que permita abstrair a sua 

particularidade e pelo tratamento isolado da história, da teoria e do método sem 

garantia de unidade; o tratamento da relação história, teoria e método de forma 

dicotômica e reducionista quanto à concepção dos fundamentos do Serviço Social; o 

tratamento sob a perspectiva da unidade entre história, teoria e método, porém 

mantendo a visão reducionista quanto aos fundamentos do Serviço Social 

(CARDOSO, 2008). 

Tem-se, ainda, uma redução considerável no conteúdo de “Pesquisa em 

Serviço Social”, que, no texto da Comissão de Especialistas, assume uma dimensão 

unicamente instrumental, deixando de lado a abordagem do método e do processo 

de construção do conhecimento. Nas considerações feitas por Abreu (2008), sobre o 

material analisado na pesquisa da ABEPSS – ementas e programas de disciplinas – 

relativos a essa matéria, é identificado um distanciamento dos conteúdos 
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predominantes das disciplinas em relação à direção social estratégica das Diretrizes 

Curriculares, pautada na teoria social crítica. Esse distanciamento é localizado na 

reduzida abordagem sobre o método, a partir dessa orientação teórica, bem como 

na reduzida indicação bibliográfica de fontes originais, o que leva a autora a inferir “a 

pouca incidência dessa perspectiva como orientação na organização dos conteúdos 

programáticos das disciplinas vinculadas ao eixo pesquisa” (ABREU, 2008, p. 133). 

O eixo “Questão Social e Serviço Social”, sob a coordenação da professora 

Dra. Maria Augusta Tavares, problematiza a relação entre os fundamentos 

ontológicos do trabalho e o processo de constituição histórica da profissão. 

 Tavares (2008), a esse respeito, questiona: a prática confirma a vertente que, 

teoricamente, fundamenta as Diretrizes? A indissociável relação entre trabalho 

explorado e questão social, na sociedade capitalista, está plenamente elucidada no 

âmbito do Serviço Social?  

A pesquisa indica que essa indissociabilidade, ao ser confrontada com o 

processo de formação profissional – ementas, programas, bibliografias, posições 

pessoais etc., revela contradições. Os assistentes sociais não têm clara 

compreensão da relação entre a contradição capital – trabalho e o desenvolvimento 

da questão social. Ou seja, Marx não é a única referência para a concepção de 

trabalho. A hegemonia que se expressa na análise não se confirma no processo de 

formação profissional. Muitos profissionais se orientam por outras correntes do 

pensamento. 

 Ao identificar o elenco de disciplinas ofertadas pelas UFAs e que fazem 

referência à questão social, Tavares (2008) conclui que o conteúdo abordado não é 

suficiente para dar conta da determinação mais geral da questão social, ou seja, da 

contradição capital-trabalho, reforçando, dessa forma, a sua afirmação de existência 

de contradição entre a opção do projeto de formação do Serviço Social, pela 

vertente teórica marxiana/marxista, e a objetivação dessa opção através dos 

conteúdos ministrados nos cursos de Serviço Social (muitas vezes, uma abordagem 

transversal e não central; disciplinas que não se relacionam com os títulos adotados; 

variação de disciplinas ofertadas para tratar de um mesmo objeto, apresentando, 

algumas vezes, conteúdos diferentes e, de forma mais significativa, bibliografias 

diferentes. A pesquisadora afirma que a impressão é de que “cada professor atribui 

à disciplina a sua identidade”, podendo possibilitar a desvirtuação do conteúdo da 

disciplina e a perda de unidade do curso.  
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Destaca-se, ainda, nesse relatório (TAVARES, 2008), uma diversidade de 

títulos bibliográficos e de autores, mas também uma escassa presença de textos 

clássicos “revelando muito em extensão e pouco em profundidade na formação 

profissional”. Repõe-se a problemática da relação entre a bibliografia indicada e os 

conteúdos definidos para a formação, o que já foi destacado em pesquisa 

anteriormente citada (ABESS; CEDEPSS, 1989). 

A autora conclui, a partir das contradições reveladas, existirem situações 

conflitantes e embaraçosas que tensionam o Projeto Ético-político (PEP) por dentro, 

pondo em risco a formação dos assistentes sociais. Tavares (ABEPSS, 2008), 

defende que a apreensão e o tratamento da questão social requerem a 

compreensão da centralidade ontológica do trabalho. Essa concepção repercute 

sobre a perspectiva de emancipação humana que consubstancia o PEP/SS. Assim, 

os textos clássicos deveriam ser obrigatórios para todas as UFAs, evitando o 

predomínio da identidade teórica do professor na disciplina – o que, como já 

mencionado, pode comprometer a unidade do curso. 

A pesquisa da ABEPSS (2008), com os elementos que ela destaca nesse 

eixo, revela uma tendência na formação acadêmica, expressa na fragilidade de 

apropriação dos fundamentos ontológicos do ser social e do trabalho explorado, 

necessários para iluminar e desvendar as contradições e os antagonismos da 

sociedade capitalista, e determinantes no surgimento da questão social, sobre cujas 

expressões o Serviço Social é chamado a intervir. A expressão dessa tendência 

indica que o desvelamento da contradição capital-trabalho está sendo 

comprometido, comprometendo-se, em consequência, a compreensão acerca do 

desenvolvimento da questão social e de suas manifestações contemporâneas. A 

considerar a tendência em pauta, a construção de respostas profissionais para o 

trato dessas manifestações se renderá ao empiricismo e ao pragmatismo, ao espaço 

da “pequena política”80. 

Com isso, fica claro que a explicitação da perspectiva histórico-crítica, 

norteadora do texto das Diretrizes Curriculares de 1996, não é, por si só, suficiente 

para objetivar uma formação acadêmica que, pautada na unidade história-teoria-

método, dê conta da totalidade do real, em suas expressões de singularidade, 

universalidade e particularidade. Para a sua objetivação, fazem-se presentes 

80O espaço da “pequena política” corresponde à concepção de cidadania limitada aos marcos liberais, com 
políticas públicas fragmentadas, assistencialistas e regressivas no tocante à garantia de direitos. 
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condições objetivas e subjetivas. Nesse sentido, mantêm-se as mediações próprias 

da dinâmica conjuntural associadas às posturas e ações dos sujeitos envolvidos no 

processo de formação acadêmica. 

Aranha (2007) também discute a implementação das Diretrizes e ressalta 

que, nesse processo, concorrem mediações mais complexas, e não somente a 

conjuntura política e econômica do país. Para a autora, a questão central diz 

respeito à apropriação da nova lógica curricular. E essa apropriação guarda uma 

relação com a insuficiente e/ou equivocada aproximação à teoria social de Marx, 

anteriormente identificada no interior do Serviço Social. Dos problemas que Aranha 

(2007, p. 15 - 16) destaca81, merecem referência: 

  

O primeiro e mais grave é a não apropriação da perspectiva ontológico-
social subjacente à lógica curricular das diretrizes vigentes. Desse deriva 
[...] projetos formulados dentro de uma formatação que combina 
componentes do currículo de 1982 com os do projeto pedagógico atual, 
quando não descamba para formulações que se distanciam do projeto ético-
político profissional [...] embora a quase totalidade dos projetos pedagógicos 
apresentem a concepção de profissão, os princípios, 
competências/habilidades, o perfil do profissional, os núcleos de 
fundamentação da formação profissional, conteúdos e demais componentes 
curriculares, de acordo com o preconizado pelas diretrizes, a sua 
materialização na estrutura curricular apresenta uma configuração 
inconsistente em muitos aspectos.  

 

Ao fazer referência a tais inconsistências, Aranha (2007) cita a questão social, 

pontuando que, apesar da sua centralidade, ela vai aparecer em determinados 

projetos, depois de conteúdos que implicam a sua compreensão prévia, 

comprometendo, assim, o entendimento de sua origem, das expressões que assume 

nos diferentes contextos sócio-históricos capitalistas, bem como no contexto 

brasileiro. Nesse sentido, vale retomar aqui a discussão posta por Tavares (2008), 

destacada anteriormente: a forma de abordagem da questão social nos currículos 

dos cursos de graduação em Serviço Social não tem sido suficiente para explicitar a 

sua determinação mais geral, permanecendo a impressão de que os conteúdos 

abordados nas disciplinas se definem muito mais pela opção teórico-metodológica 

do professor do que, propriamente, pela direção posta pelas Diretrizes Curriculares.   

81A autora participou do processo de avaliação do MEC para os cursos de graduação em Serviço Social, no 
Brasil. Como avaliadora, analisou projetos pedagógicos de várias unidades de formação, bem como manteve 
diálogos com docentes dessas unidades. Da experiência, ela extrai os elementos aqui destacados e que, de 
acordo com a autora, concorrem para a implementação das atuais Diretrizes. 
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O mesmo, de acordo com Aranha (2007, p 16), ocorre com o estudo da 

categoria trabalho que, descolada dos seus fundamentos, se reduz, na maioria dos 

casos, a uma abordagem sócio-política, circunscrita às transformações no mundo do 

trabalho, na sociedade contemporânea. Dessa forma, a origem da sociabilidade 

humana e as suas transformações históricas, a partir do trabalho, “podem não sair 

do nível da imediaticidade; pior que isso, podem ser inclusive desconsideradas”. 

Aqui, também se repõem as conclusões apontadas por Mota (2008) ao identificar 

que o tratamento dispensado à categoria trabalho, no processo de implementação 

das novas Diretrizes Curriculares, sinaliza uma tendência centrada nas expressões 

do trabalho sob o capital e nas relações imediatas entre trabalho e Serviço Social.  

Seguindo em sua abordagem acerca das inconsistências na implementação 

dos conteúdos da formação acadêmica em Serviço Social, Aranha (2007) destaca 

entre outras: a fragmentação de conteúdos curriculares, dispersos em várias 

disciplinas do mesmo eixo; o fato de componentes curriculares, como oficinas e 

seminários temáticos, permanecerem com as mesmas características de disciplinas; 

comprometimento da articulação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa, constitutivas do exercício profissional, conduzindo, em 

grande parte dos projetos pedagógicos, à supremacia de uma delas, geralmente, a 

teórico-metodológica. 

Conforme pontua a autora, essa supremacia tem reeditado equívocos do 

passado, como o politicismo na apreensão do marxismo e o reducionismo da 

dimensão técnico-operativa ao ensino de técnicas, desconsideradas da importância 

de uma discussão acerca da postura investigativa e das finalidades profissionais. No 

tocante à dimensão ético-política, Aranha (2007) ressalta a sua redução à disciplina 

de ética, com foco mais voltado à normatização da profissão do que à 

fundamentação ontológica da ética.  

Por fim, há um destaque para a possibilidade de comprometimento de um dos 

princípios basilares do projeto de formação profissional: a teoria social crítica. Em 

seu lugar, o sincretismo teórico e ideológico pode retornar, reforçando o 

conservadorismo profissional, desvirtuando o pluralismo e ameaçando a direção 

social da profissão (ARANHA, 2007). 

O quadro apresentado pelos estudos acerca da implementação das Diretrizes 

Curriculares indica que mediações relacionadas às configurações atuais do mercado 

de trabalho, cujos requisitos ressaltam a importância da eficiência técnica na 
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formulação de respostas profissionais, bem como mediações relativas aos valores e 

ideias disseminados pelo pensamento pós-moderno e, ainda, relativas à histórica 

marca profissional de apropriação do marxismo, indicadora de insuficiências e/ou 

equívocos, podem estar concorrendo para fortalecer, na formação profissional, a 

tendência demarcada pela superficialidade dos conteúdos formativos, ou seja, pelo 

seu comprometimento teórico-filosófico na apropriação dos fundamentos ontológicos 

da vida social.    

Essa realidade é indicadora da necessidade de um conhecimento mais 

aprofundado do processo de materialização dos conteúdos da formação, com uma 

atenção mais cuidadosa sobre os programas e bibliografias das disciplinas, posto 

que são eles que, efetivamente, dão “vida” aos conteúdos indicados no projeto de 

formação. Se há uma defasagem na apropriação dos fundamentos ontológicos do 

ser social e do trabalho explorado, assim como da lógica de funcionamento da 

sociedade capitalista e da questão social que dela surge e se desenvolve, há, pois, o 

comprometimento de uma visão crítica acerca das demandas e respostas 

formuladas para o enfrentamento das expressões da questão social, 

comprometendo, portanto, o próprio entendimento sobre o significado sócio-histórico 

do Serviço Social, suas implicações e possibilidades. Diante dessa realidade, há que 

se buscar apreender que tipo de fundamento teórico-metodológico vem sendo 

incorporado pelos sujeitos da formação, para dar suporte ao desenvolvimento da 

profissão no contexto atual.  

Acredita-se que os conteúdos formativos dos cursos de graduação em 

Serviço Social vêm incorporando um tipo de conhecimento centrado nas expressões 

fenomênicas da realidade, dissociadas da sua dimensão de totalidade. Buscam 

respaldo teórico para tal, na programática pós-moderna que, em seu confronto com 

a teoria social marxiana/marxista, rejeita todo o potencial crítico dessa estrutura 

teórica e se rende à explicação do real como ele é, sem as possibilidades do vir a 

ser, ou melhor, da superação, da transformação do existente. 

Nesse sentido, a formação em Serviço Social, se limitada a esse tipo de 

fundamento, concorrerá para a delimitação de um perfil profissional despolitizado, 

acrítico, conservador, alinhado com a ordem burguesa capitalista. Contribuirá, dessa 

forma, para conter e reverter a atual direção social da formação orientada pela 

busca de ruptura com o tradicionalismo e o conservadorismo profissional e 

societário. 
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Entende-se que a dominância teórico-cultural de um projeto profissional não é 

algo estático, mas depende das questões conjunturais e do jogo de forças entre os 

diferentes segmentos profissionais. Trata-se de um movimento que busca aproximar 

ou distanciar os fundamentos do projeto de formação aos conteúdos formativos que 

materializam esse projeto. No próximo capítulo, serão relacionados os fundamentos 

e a direção do atual projeto de formação do Serviço Social aos conteúdos 

programáticos e bibliografias adotados em sala de aula, para identificar, nessa 

relação, tendências teórico-metodológicas presentes. 
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3 A FORMAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO NORDESTE: 
TENDÊNCIAS E DIREÇÃO SOCIAL EFETIVADA  

 
3.1 PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO 

SOCIAL DO NORDESTE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELAÇÃO 

ENTRE O PROJETO DAS DIRETRIZES CURRICULARES E A ORIENTAÇÃO 

DA FORMAÇÃO EFETIVADA 

 

Na pesquisa que originou este trabalho, procurou-se trabalhar com os 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Serviço Social do Nordeste, 

enquanto um primeiro nível de aproximação entre o projeto maior das Diretrizes de 

1996 e os projetos orientadores da formação em cada curso. Buscou-se identificar, 

em cada um deles, os argumentos e as justificativas da sua construção, após a 

formulação das Diretrizes Curriculares da ABEPSS, em 1996. Para tanto, foram 

buscadas as seguintes mediações indicativas da orientação político-pedagógica e 

teórico-metodológica subjacentes aos citados projetos: a concepção de formação; os 

objetivos, princípios e pressupostos da formação; as competências e habilidades do 

formando; o perfil profissional que se quer formar 

Os dados aqui destacados foram fornecidos pelas cinco unidades de 

formação acadêmica participantes da pesquisa, aqui identificadas como UE 1; UE 2; 

UE 3; UE 4 e UE 5, que enviaram os projetos pedagógicos dos seus cursos82.  Das 

cinco Unidades pesquisadas, quatro tiveram seus projetos pedagógicos aprovados a 

partir dos anos 2000. Em apenas uma Unidade essa aprovação aconteceu desde 

1999, porém o processo de revisão não foi concluído, assim como em outra 

Unidade, na qual ele apenas foi iniciado. Nos demais cursos já houve atualização da 

proposta inicial, que teve como parâmetro as Diretrizes de 1996 (vide quadro 1 – 

anexo I, p. 2).  

Quanto às principais razões destacadas para a revisão do currículo de 1982 

(quadro 2 – anexo II, p.3-5), todos os projetos pedagógicos são unânimes em fazer 

referência ao processo de debate e construção da nova proposta curricular 

82 Por razões técnicas de formatação, em todos os quadros do anexo B (quadros dos Projetos Pedagógicos, 
Conteúdos Programáticos e das Referências Bibliográficas Básicas), deste Capítulo, será utilizada a 
nomenclatura “Unidade de Ensino” (UE), em lugar de Unidade de Formação Acadêmica (UFA). Portanto, a 
identificação UE 1; UE 2; UE 3; UE 4 e UE 5 corresponde à UFA 1; UFA 2; UFA 3; UFA 4 e UFA 5. 
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coordenado pela ABEPSS, o que referenda a função intelectual dirigente dessa 

organização na condução da formação em Serviço Social. Associadas a essa 

direção, questões relativas às mudanças societárias e a seus rebatimentos sobre a 

questão social, alterando demandas e respostas profissionais, e colocando a 

necessidade de capacitação dos assistentes sociais, também são referenciadas, 

juntamente com a preocupação de atender aos requisitos legais (determinações da 

LDB – 1996) e institucionais (reformas internas em algumas universidades). 

Uma das referências feitas à conjuntura nacional respalda a necessidade da 

reforma curricular dos anos 1990, para que a formação possibilite a defesa da 

democracia, da cidadania, da equidade, da justiça social, dos direitos humanos e da 

pluralidade, e, ainda, o respeito às diferenças. O texto indica a articulação entre a 

orientação da formação e os princípios do Código de Ética dos assistentes sociais, 

que, no caso dos acima citados, referem-se à possibilidade histórica de uma 

emancipação política nos limites da sociedade burguesa.  

O projeto ético-político da profissão faz opção pela construção de uma nova 

ordem societária, com plena expansão dos indivíduos sociais, o que envolve e 

ultrapassa os limites da emancipação política. No projeto das Diretrizes da ABEPSS, 

essa opção encontra respaldo na adoção da teoria social crítica de base 

marxiana/marxista, para a análise do ser social e de sua particularidade histórica, o 

ser social burguês.  Elas - as Diretrizes - reafirmam a necessidade da radicalidade 

analítica da ontologia do ser social na compreensão da constituição e do 

desenvolvimento dessa particularidade social, e, nela, o significado sócio-histórico e 

ideocultural, e a funcionalidade dos processos, instituições e práticas sociais e 

profissionais. Nestas últimas insere-se o Serviço Social, que se desenvolve em 

função dessa dinâmica societária (NETTO, 1992). Ao tratar da importância dos 

fundamentos da ontologia marxiana para a profissão, Guerra (2004, p. 34-35) 

ressalta: 

 
A análise da profissão nos mostra que somente a correta e adequada 
apropriação da concepção de história social numa perspectiva de totalidade 
e a adoção da teoria social de Marx como uma teoria crítica da sociedade 
burguesa, resgatando daí um método para a investigação e análise do ser 
social com vistas à transformação, permitem à profissão avançar sobre as 
concepções vigentes até o momento, estabelecendo complexas mediações 
entre economia e cultura, entre ética e política. 
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Uma indicação de distanciamento da direção impressa pelas Diretrizes 

Curriculares de 1996 localiza-se na justificativa de proceder à revisão do currículo, 

em função da existência de uma grade curricular rígida, com excesso de disciplinas 

obrigatórias e pré-requisitos que não permitem o livre trânsito do aluno pelo curso. A 

crítica da rigidez é dirigida ao currículo de 1982, considerado, pelos segmentos mais 

progressistas, como uma das expressões do processo de renovação da profissão, 

em sua resistência ao conservadorismo social e profissional. Tal consideração não 

exclui o reconhecimento dos limites teórico-metodológicos apresentados pela 

estrutura curricular de 1982 e a necessidade de sua superação através da 

qualificação e do aprofundamento (e não o seu recuo) da massa crítica (NETTO, 

1999), que já vinha se expressando no interior da profissão.  

Ao localizar a indicação da rigidez curricular como entrave ao processo de 

formação do Serviço Social, e, como alternativa, a necessidade de flexibilizar o 

currículo, verifica-se que essa flexibilização ganhou contornos diferenciados do 

princípio contido no texto das Diretrizes, o qual se relaciona à possibilidade de uma 

definição mais dinâmica dos componentes curriculares, sem que tal dinamicidade 

corresponda à ausência de direção social da formação. A flexibilidade como 

contraponto à rigidez, parece indicar uma aproximação ao significado desse termo 

conforme adotado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), bem como 

aos princípios norteadores da reforma do ensino superior em andamento, 

correspondendo ao aligeiramento da formação e à relativização da importância da 

presença obrigatória dos fundamentos ontológicos do ser social, da formação 

burguesa e da origem e desenvolvimento do Serviço Social.  

Tal flexibilidade indica a autonomização do aluno na escolha dos conteúdos 

formativos que lhe convier, em clara desarticulação com um projeto de formação e 

de profissão. Repõem-se, dessa forma, as possibilidades de recuperação do 

sincretismo da realidade e do ecletismo teórico, marcas históricas na trajetória do 

Serviço Social (NETTO, 1992).   

Em outra direção, a revisão curricular dos anos 1990 é vista como parte do 

processo de embate teórico e político contra a influência do conservadorismo na 

profissão, que limita o desvelamento da complexidade da questão social e, 

consequentemente, as estratégias profissionais a serem propostas para o seu 

enfrentamento.  
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Nessa articulação entre o mais recente processo de reforma curricular e a 

contestação ao Serviço Social Tradicional e conservador, coloca-se, claramente, a 

disputa entre ideias antagônicas, no interior da profissão, e o que resulta desse 

embate: o fortalecimento, mediante o uso do consenso, de uma dada direção social, 

contestadora do pensamento conservador.  

Resultantes da postura crítica contra o conservadorismo são encontrados 

argumentos em defesa da reestruturação curricular que remetem à correta 

apreensão da relação entre realidade e formação profissional, assumindo as 

exigências da primeira, caráter determinante sobre o desenvolvimento da segunda, 

ou seja, as mudanças societárias alteram demandas e respostas profissionais e, a 

depender da qualificação e do amadurecimento teórico-metodológico e ético-político 

da profissão, para o qual contribui a dimensão da formação, são formuladas 

respostas mais imediatistas ou mais estruturantes para o enfrentamento da questão 

social.  

A concepção de formação que norteia os projetos pedagógicos dos cursos 

participantes da pesquisa (quadro 3 – anexo III, p.6-7) também referenda a direção 

social crítica, pautando-se nas formulações da ABEPSS. Contempla-se, naquela 

concepção, a compreensão de que a formação em Serviço Social está inserida no 

real, que é marcado pelo movimento das classes sociais. Este processo reflete o 

debate teórico-político acumulado pela profissão, na construção de respostas às 

manifestações da questão social, no capitalismo monopolista.  

Dessa forma, ela possui dimensão teórica, metodológica, ética, política e 

cultural, dimensões constitutivas da própria realidade, que deve ser apreendida 

numa perspectiva de totalidade social, e o Serviço Social enquanto produto histórico. 

Nas cinco IES investigadas predomina a defesa da Teoria Social Crítica, seguindo a 

afirmação de que “essa formação deve se pautar na adoção de uma teoria social 

crítica, norteadora de um conjunto de conhecimentos indissociáveis, necessários ao 

tratamento rigoroso da realidade e da profissão” (ABESS; CEDEPSS, 1997, p. 59). 

Assim, o trabalho é considerado como categoria fundante do ser social, e a 

questão social, fundamento do Serviço Social, portanto, eixo estruturador da 

formação.  

Essa formação, por sua vez, deve dispor de flexibilidade na organização dos 

currículos dos cursos, de forma a contribuir com a dinamicidade destes, sem 

esquecer o rigor teórico-metodológico já indicado. Deve, ainda, tomar a pesquisa 



   179 
 

como elemento intrínseco ao processo formativo, capaz de apreender a realidade 

em suas diferentes manifestações e a consequente formulação de respostas 

profissionais articuladas a essa realidade. Deve ser uma formação pluralista, que 

permita a apropriação da tradição marxista e suas polêmicas internas, e, destas com 

outras vertentes teóricas presentes no campo das Ciências Sociais e Humanas; 

deve garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A consideração 

desses elementos corresponde à delimitação dos princípios da formação expostos 

nos projetos pedagógicos. Tal delimitação assemelha-se à contida nas Diretrizes de 

1996 e devem instrumentalizar a definição dos objetivos da formação, mantendo 

com eles consistência e compatibilidade.  

Os objetivos estabelecidos nos citados projetos dos cinco cursos (quadro 4 – 

anexo IV, p.8-9) mantêm-se igualmente, em sua maioria, sintonizados com as 

Diretrizes Curriculares do Projeto de Formação em vigor, podendo ser sintetizados 

na busca pela formação de assistentes sociais capazes de apreender o significado 

sócio-histórico da profissão e intervir, crítica e qualificadamente, nos espaços de 

atuação, com fundamentação teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa, e de acordo com a Lei que Regulamenta a Profissão e com o Código de 

Ética do Assistente Social.  

Nos pressupostos (quadro 5 – anexo V, p.10) e princípios da formação, na 

definição das competências e habilidades dos formandos em Serviço Social83, na 

explicitação do perfil do formando (quadro 6 – anexo VI, p.11-12), os citados projetos 

pedagógicos referendam as Diretrizes de 1996, bem como a Lei que Regulamenta a 

Profissão, de 1993.  

Assim, neste nível de aproximação das Diretrizes Curriculares às Unidades 

Acadêmicas, que corresponde à definição dos projetos pedagógicos orientadores da 

formação em cada curso, não se identificam divergências de monta entre o projeto 

maior para a formação em Serviço Social e os projetos locais por curso, que possam 

ser tratadas como tendências. Reafirma-se, assim, a direção social dessa formação 

e o papel da ABEPSS como referência ético-política, organizadora e mobilizadora 

dos princípios e interesses que traduzem essa direção. 

83Optamos por não utilizar quadros demonstrativos dos Princípios da Formação e das Competências e 
Habilidades dos formandos, por entender que a própria redação desses itens se encontra em plena sintonia com 
o que apresenta as Diretrizes de 1996 e a Lei que Regulamenta a Profissão de 1993. 
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Se não podemos indicar a presença preponderante de divergências, não 

podemos, por outro lado, deixar de identificá-las no que elas representam: a 

possibilidade de restauração do pensamento conservador na formação profissional, 

quando esta é reduzida aos limites dos valores burgueses de emancipação política e 

quando sua orientação permite o recurso ao sincretismo e ao ecletismo 

profissionais. 

Cabe retornar a Aranha (2007) quando ela afirma que a quase totalidade dos 

projetos pedagógicos segue o que preconiza as Diretrizes. O gargalo encontra-se na 

sua materialização na estrutura curricular, a qual tem se mostrado inconsistente em 

muitos aspectos. De acordo com Lima (2008), um dos principais desafios para o 

projeto de formação contemporâneo é a sua efetivação e, com ela a reafirmação da 

direção social desse projeto, que necessita ser cotidianamente defendida como 

opção política e teórico-metodológica por parte dos seus sujeitos (SILVA, 2010). 

Relembrando as palavras de Vázquez (2007), anteriormente citadas, na 

relação entre projeção e materialização, há sempre a presença da ação humana 

consciente, determinada por condições objetivas e subjetivas. E se pode ser 

identificada sintonia entre o projeto de formação do Serviço Social brasileiro e os 

projetos pedagógicos dos cursos, essa mesma sintonia passará a apresentar 

dificuldades para se manter quando trata-se do plano da implantação propriamente 

dita das Diretrizes Curriculares de 1996, ou seja, quando a sua estrutura é traduzida 

em disciplinas, conteúdos programáticos e bibliografias que chegam às salas de 

aula e contam, para tanto, com o protagonismo dos docentes nessa ultrapassagem 

do conteúdo pensado/projetado para o conteúdo efetivado, sob dadas condições.  

Esse movimento de ultrapassagem também se revelou no projeto de 

formação profissional dos anos 1980, quando ele define uma direção social crítica 

para a formação, mas se equivoca na apreensão do método de análise da realidade, 

absorvido como um modelo a ser seguido, sem a consideração das mediações 

históricas imprescindíveis ao entendimento crítico e à intervenção qualificada da e 

na realidade. Assim, entre o projeto e o processo de sua efetivação, foram 

identificadas tendências relacionadas ao caráter politicista e militantista da 

construção curricular de 1982 (ABESS; CEDEPSS, 1996), que impulsionam um 

repensar da formação e que resultará na estruturação das Diretrizes de 1996. 

Dessa forma, a identificação das tendências atuais da formação profissional, 

no nível do ensino de graduação, a partir da referência dos cursos ofertados por IES 
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do Nordeste, deverá contribuir para a apreensão do movimento de aproximação do 

real ao ideal, ou da necessidade de se repensar o ideal diante das inflexões do real. 

Nesse sentido, os próximos itens tratarão da direção da formação a partir dos 

conteúdos e bibliografias adotados em sala de aula.  

 

3.2 OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS DISCIPLINAS E AS TENDÊNCIAS 

TEÓRICO-METODOLÓGICAS INDICADAS 

  

Os dados que serviram de base para estruturação deste subitem foram 

extraídos de programas atualizados das disciplinas84 ministradas nos cursos de 

graduação em Serviço Social, localizados na região Nordeste do país. As disciplinas 

referências para este estudo são aquelas cujo conteúdo é considerado obrigatório 

na formação acadêmica e corresponde às matérias (constantes nas Diretrizes 

Curriculares de 1996, cujos desdobramentos assumem características próprias em 

cada Unidade de Formação) que enfatizam conhecimentos mais generalistas, 

voltados à formação teórico-filosófica dos discentes e relacionados às competências 

teórico-metodológica e ético-política da profissão, a exemplo das matérias 

Sociologia, Teoria Política, Economia Política, Filosofia, Formação Sócio-Histórica 

do Brasil, Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais, Política Social, 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social, Serviço Social e 

Processos de Trabalho, Pesquisa em Serviço Social e Ética Profissional.  

Ao longo deste item, buscou-se identificar as tendências presentes no 

conteúdo das disciplinas e que têm impacto no perfil do profissional que se quer 

formar. Para tanto, a exposição seguirá tratando das informações constantes nos 

programas das disciplinas relacionadas aos conteúdos a serem ministrados em sala 

de aula. 

Saliente-se que a análise aqui apresentada não tem a pretensão de assegurar 

a exatidão do cumprimento dos conteúdos programáticos nem a utilização das 

referências bibliográficas indicadas para abordagem desses conteúdos. O que se 

84Os programas passarão a ser apresentados em quadros, por Unidade de Formação Acadêmica/Unidade de 
Ensino, disciplina, matéria das Diretrizes à qual se articula a citada disciplina/programa, conteúdo programático e 
referências bibliográficas básicas (as informações relativas às bibliografias serão apresentadas no subitem 
seguinte) informadas em cada programa. O conjunto das informações será condensado e apresentado em anexo 
(B) a este Capítulo da tese. 
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pôde indicar foram as possibilidades de tratamento teórico-metodológico 

relacionadas a conteúdos e bibliografias referenciados para a formação do perfil 

profissional e que constam, inclusive, como dados de conhecimento das 

Coordenações dos cursos, posto que todo o material empírico consultado para essa 

pesquisa foi fornecido por Coordenadores de cursos de graduação. 

A leitura dos conteúdos indicados nos programas das disciplinas que tratam 

da matéria Sociologia permite identificar tendências relacionadas à direção dos 

conhecimentos que dão suporte aos temas constantes nos referidos programas. A 

apreciação do material aponta para: tendência de tratamento da realidade social 

através das suas expressões fenomênicas; tendência de não adoção ou de adoção 

parcial (tratamento isolado de pressupostos da teoria social crítica), ou, ainda, de 

uma apreensão epistemológica do pensamento marxiano/marxista na 

fundamentação das temáticas. 

Os programas e seus conteúdos vinculados à matéria Sociologia, enviados 

pelas Unidades de Formação Acadêmica e expostos no quadro 7 – anexo VII, p.13-

15, são indicadores demonstrativos dessas tendências.  

O quadro evidencia o registro de seis disciplinas nominadas com vinculação à 

matéria Sociologia, pelas cinco unidades de formação. A prevalência de um 

tratamento teórico focado na imediaticidade dos fenômenos sociais, sem o recurso 

heurístico da teoria social crítica de base marxiana/marxista ou quando da sua 

presença, observa-se o comprometimento do seu potencial crítico-analítico, indica a 

existência de algumas possibilidades na estruturação dos conteúdos que se 

efetivam no processo de formação, a exemplo da busca por um conhecimento que 

se relacione imediatamente com a prática profissional, no sentido de um 

conhecimento que, ao privilegiar as expressões fenomênicas dos processos sociais, 

possa ser diretamente utilizado no âmbito da intervenção, enquanto estratégia de 

enfrentamento ao atendimento das demandas mais imediatas. 

Marcas dessa possibilidade podem ser identificadas através de temáticas 

como: individualismo versus coletivismo metodológico; processos sociais 

fundamentais: indivíduo, organizações e classes sociais; a questão da ordem social: 

cultura, socialização, controle social, normas, instituições e processos sociais; a 

questão da mudança social e formas históricas de sociedade: poder, sociedade e 

Estado, estamento, classes sociais e mobilidade, mudança sócio-cultural; 



   183 
 

socialização e educação; estratificação e movimentos sociais; conflitos sociais; 

interação social e cultural. 

Outra possibilidade que se relaciona com a anterior diz respeito à ênfase na 

discussão dos temas da sociologia contemporânea, sob a influência do pensamento 

pós-moderno, para fundamentar a formação em Serviço Social como “alternativa” 

aos limites teóricos da abordagem marxiana/marxista, que, de acordo com a 

programática da pós-modernidade, não é mais capaz de explicar os fenômenos da 

contemporaneidade em suas expressões particulares, individuais. Nesse caso, é 

possível destacar o foco sobre a noção de poder simbólico e habitus; figuração e 

indivíduo em ciências sociais; compreensão do hibridismo e da ambivalência, que 

constituem as identidades e relações interculturais na sociedade atual. 

Das possibilidades indicadas, é possível inferir a presença da relação entre as 

alterações sócio-ocupacionais do mercado de trabalho e a cultura pós-moderna, 

relação mediada pelos conteúdos formativos. Nesta, a negação da dimensão de 

totalidade social se expressa quer na ausência da perspectiva crítico-dialética quer 

na sua presença em sentido parcial e/ou limitado, indicando uma espécie de 

filtragem do pensamento marxiano/marxista, através da seleção de alguns dos seus 

pressupostos ou da sua apreensão epistemológica, cuja referência à teoria social 

crítica corresponde a um modelo de análise da realidade, um paradigma. Assim, a 

perspectiva ontológica na apreensão da constituição e desenvolvimento do ser 

social fica comprometida, cedendo espaço a uma associação sincrética de 

elementos do pensamento conservador, do pragmatismo e do pensamento pós-

moderno. Observa-se, então, a partir dos conteúdos discriminados no quadro 7 que 

a teoria social crítica não é tratada enquanto um dos princípios que fundamentam a 

formação em Serviço Social. 

A depender, pois, da influência do ideário pós-moderno no Serviço Social, a 

formação profissional poderá ser refuncionalizada em direção ao atendimento direto 

dos requisitos do mercado, conforme já sinalizado por Netto (1996). 

Alguns temas constantes nos programas de disciplinas relacionadas à matéria 

Sociologia indicam uma marcante presença desse ideário. As possibilidades de 

tratamento teórico-metodológico, a partir das proposições pós-modernas, estão 

postas pela implicação de elementos relacionados entre si, a exemplo da 

perspectiva do “olhar sociológico”, em detrimento da abordagem histórico-crítica e 

da ênfase em correntes do pensamento sociológico de base conservadora. 
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Nessa perspectiva, destacamos a relação entre indivíduo e sociedade, que se 

constitui em um dos pontos da crítica conservadora ao projeto da modernidade, para 

qual não é o indivíduo que dá origem à sociedade, mas a sociedade que o constitui, 

sendo, portanto, a ele exterior, anterior e superior. No pragmatismo, a sociedade 

também é anterior ao indivíduo: sua conduta é explicada a partir da conduta do 

grupo, abstraindo qualquer dimensão de classe e, portanto, de totalidade.  

Para a sociologia compreensiva, de base weberiana, também presente nos 

conteúdos programáticos da formação, a relação entre indivíduo – sociedade, é 

considerada, mas esta última não é algo exterior e superior aos indivíduos; ao 

contrário, a sociedade só se desenvolve quando as normas sociais se manifestam 

em cada indivíduo, sob a forma de motivação, daí a importância do estudo da ação 

social enquanto conduta humana dotada de sentido, pois é o sentido que motiva a 

ação individual (OLIVEIRA, 2008). Decorre desse entendimento a necessidade de 

buscar as intenções e motivações dos indivíduos que vivenciam as situações 

sociais. Em Weber, as categorias de compreensão, explicação e interpretação se 

entrecruzam no estudo da ação social, buscando o seu desenvolvimento, seus 

efeitos e significados para o sujeito em relação com outros sujeitos. O autor procura 

as regularidades das formas de ação humana, que se expressam em “tipos ideiais”. 

Essas regularidades encontram na empiria o suporte fundamental. Trata-se de uma 

preocupação de caráter subjetivista, que busca “diferenciar a conduta da ação 

significativa. A primeira nos leva ao comportamento controlado; a segunda, a um 

modelo de motivação humana” (AGUAYO, 2007, p. 57).  

Na verdade, Weber procede a uma crítica conservadora da razão moderna. 

Ao defini-la como uma razão instrumental, burocrática, que legitima a conduta 

humana no mundo moderno, argumenta que esse tipo de racionalidade conduz ao 

desencantamento do mundo, na medida em que, ao invés de libertar o homem, o 

aprisiona em uma “jaula de ferro”. A saída weberiana é a explicação do significado 

subjetivo e intersubjetivo do mundo e da vida, é “a relação cara a cara, o aqui e o 

agora, a consciência intencional, os tempos e a vivência do outro, o corpo como 

indicação de estados de consciência e como centro de orientação na ordem do 

espaço temporal do mundo entre os outros” (AGUAYO, 2007, p. 91).   

A recuperação acrítica da sociologia compreensiva, na formação em Serviço 

Social, reforça a tendência de rearticulação do conservadorismo na profissão, na 

medida em que essa perspectiva de abordagem está centrada na história dos 
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indivíduos como caminho para se entender a sociedade. O foco privilegiado do 

pensamento weberiano é o indivíduo e sua subjetividade, captados pela dimensão 

privilegiada da empiria. Dessa forma, individualidade, subjetividade, imediaticidade 

são expressões que se articulam à reatualização do pensamento conservador, 

através do recurso ao ideário da pós-modernidade, que privilegia o individualismo, o 

presente imediato, o coletivismo subjetivo em associação à crítica da razão dialética 

e à ênfase na razão instrumental.     

Aguayo (2007) ao transportar esse tipo de abordagem para o tratamento das 

profissões modernas, retrata o conservadorismo weberiano ao qual  nos referimos. A 

autora afirma que a ação profissional se desenvolve no dia a dia, no cotidiano, na 

orientação “cara a cara”, e que isso requer uma variedade de conhecimentos que 

devem se somar aos conhecimentos anteriores, e, assim, dar conta das ações do 

mundo profissional cotidiano e intersubjetivo. Esse conhecimento retratado por 

Aguayo é do tipo instrumental, que não ultrapassa o nível da aparência e, por assim 

dizer, é um conhecimento articulado ao racionalismo formal-abstrato. Em sua 

discussão acerca do papel da narração, na experiência da prática profissional, ela 

afirma: 
 
As práticas profissionais são eminentemente sociais, respondem a tramas 
da vida social, e não a esquemas formais de pensamento [...]. A narração 
está mais próxima da razão prática e, obviamente, do juízo moral. O 
Trabalho Social está muito mais próximo de considerar a ação social como 
simbólica, que como descrição e construção baseada em proposições 
axiomáticas (AGUAYO, 2007, p. 171). 

 

O que está ressaltado nessa construção é o “saber prático”, em detrimento do 

conhecimento teórico e do recurso à abstração intelectiva. Nesse sentido, Aguayo 

(2007) afirma que as práticas profissionais estão muito mais relacionadas com as 

histórias narradas, com a inteligência prática, com a astúcia com que se desenvolve 

a ação, do que propriamente com o conhecimento. O que se busca é 
 
 
[...] um conhecimento que brote da experiência, do exercício profissional, e 
que permita responder a novos requisitos da ação social. Estes 
conhecimentos não têm o caráter científico tradicional, posto que são 
linguagens de tipo compreensivos [...]. As linguagens cientificistas até agora 
tem tentado obscurecer as linguagens cotidianas. A recuperação desta 
cotidianeidade nos permitirá atuar decididamente nos novos cenários 
desiguais de nossas atuais sociedades (AGUAYO, 2007, p. 174; 180). 

É cristalina, assim, a filiação desse conhecimento à razão instrumental, 

refletida também no interacionismo simbólico, uma das atuais correntes da 
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sociologia compreensiva, presente entre as abordagens utilizadas por conteúdos 

programáticos da formação em Serviço Social.  

A relação indivíduo e sociedade é tratada por essa corrente numa perspectiva 

de interação social, relacionada aos grupos sociais, ao status e aos papéis sociais. 

Tal abordagem considera de suma importância a influência, na interação social, dos 

significados bem particulares trazidos pelo indivíduo à interação, assim como os 

significados igualmente particulares que ele obtém a partir dessa interação sob sua 

interpretação pessoal.  

O simbolismo só se constrói por meio da interação entre duas ou mais 

pessoas, mesmo que tal interação tenha um sentido individual e uma base para 

todos, e que quaisquer sentidos que cada um dá às suas próprias ações, são 

fundados nas interações do indivíduo, ou naquilo que o "eu" faz sendo regulado pelo 

que "nós" construímos socialmente. São princípios do interacionismo simbólico:   

"Os seres humanos agem em relação às coisas com base nos significados que eles 

atribuem a essas coisas"; "O significado de tais coisas é derivado de, ou é anterior à, 

interação social que uns têm com outros e com a sociedade"; "Esses significados 

são controlados em, e modificados por, um processo interpretativo usado pelas 

pessoas interagindo entre si e com as coisas que elas encontram (em função do 

consenso que, no mínimo, torna a comunicação possível)" (PALMA, 2012, p. 3).  

Em síntese, a principal preocupação dos interacionistas simbólicos é com as 

interações (ou inter-relações) humanas e as relações entre pensamento e ação dos 

indivíduos; portanto, tal preocupação não ultrapassa o limite do individualismo, do 

subjetivismo e da aparência dos fatos. Da mesma forma, o pensamento pós-

moderno traz a revalorização do indivíduo enquanto protagonista das práticas e dos 

processos. Considera-o um ser individual com suas singularidades e que não pode 

sucumbir ao racionalismo moderno. 

Os temas “comunidade” e “comunidade x sociedade” também são de 

interesse do pensamento conservador ou neoconservador: a crítica weberiana 

“anticapitalista” rejeita a racionalidade industrial, ou melhor, a razão moderna, em 

seu conteúdo crítico, e afirma a perda do encantamento pelo mundo; vê a 

possibilidade do reencantamento em todos os níveis, através da revalorização da 

comunidade, que representa a convivência mais aproximada entre os seres 

humanos, enquanto que, contrariamente, a sociedade representa o esfacelamento 

desta união, com relações mais utilitárias, superficiais e indiretas entre os indivíduos. 
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O pensamento weberiano fala de uma sociedade mais personalista e comunitária 

(AGUAYO, 2007). A teoria pragmática segue na mesma perspectiva, enfatizando a 

comunidade enquanto resultado da cooperação, da interação social de vários 

indivíduos, formando uma comunidade linguística/de significados. 

O foco em temáticas expressivas de um tratamento subjetivista e superficial 

dos fenômenos sociais reforça a tendência conservadora na formação profissional, 

ao negar a apreensão da realidade social enquanto uma totalidade. O 

conservadorismo, neste caso, se manifesta através do sincretismo na apreensão da 

realidade e do ecletismo teórico enquanto suporte a esse tipo de apreensão, 

referendando a consequente ausência de historicidade e criticidade nos conteúdos 

indicados. 

O recurso ao ecletismo, na formação contemporânea da profissão, não se 

constitui num fato isolado; antes, está ancorado na sua história passada, na qual a 

soma indiscriminada de novas matrizes teórico-culturais se fazia sem o 

questionamento da sua compatibilidade com o acúmulo teórico-crítico atingido pelo 

coletivo profissional. Essa é, pois, uma expressão da tendência atual da presença do 

conservadorismo na formação. Segundo Netto (1992, p. 87), o pressuposto que 

orientava a absorção aleatória de novos conhecimentos era o fato de que 

 
[...] o crescimento, a ampliação e a consolidação do sistema de saber a que 
se reenviava o Serviço Social era um processo orgânico e cumulativo, no 
interior do qual a incorporação e a integração de novos quadros teóricos e 
analíticos se dava sem colocar em questão a sua congruência e o seu 
padrão de articulação com a massa crítica anteriormente caucionada. 
Donde não só a subsunção do estatuto profissional ao teórico, com a prática 
dos profissionais parecendo receber os seus traços pertinentes do código 
teórico; muito mais: o repertório analítico, extraído seletivamente do bloco 
cultural das ciências sociais, tomava-se-o como se a sua estrutura teórica 
fosse compatível a limine com as elaborações anteriores (grifo do autor).   

 

Nessa perspectiva, o acúmulo de conhecimento é tomado como elemento que 

respalda a existência e o reconhecimento da profissão na sociedade, distintamente 

da explicação de que o seu surgimento e desenvolvimento devem ser creditados ao 

espaço aberto pela divisão sociotécnica do trabalho, própria da sociedade burguesa 

na era dos monopólios, ou seja, são as demandas histórico-sociais macroscópicas 

que se põem na base desse tipo de configuração profissional (NETTO, 1992). Uma 

das consequências desse tipo de procedimento, que foca a profissão em si mesma - 
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“uma história, uma teoria, uma metodologia do Serviço Social”, - é a sua 

desestoricização. 

É a dinâmica societária que coloca e recoloca a necessidade de renovação 

teórico-prática do conjunto das profissões. Logo, em contextos diferenciados, todos 

os papéis profissionais são questionados, em razão do próprio desenvolvimento da 

sociedade e da movimentação que as classes sociais imprimem a esse processo. 

Como afirma Netto (1992, p. 85), para as respostas profissionais, não é suficiente 

recorrer à fundamentação teórica anterior, legitimadora do estatuto profissional. É, 

antes de tudo, imprescindível “uma reatualização que compatibilize [essa 

legitimidade] com as demandas que se lhe apresentam”. 

Quando essas respostas profissionais consideram essencialmente o estoque 

de conhecimento teórico como justificação para a existência da profissão e, 

consequentemente, para o tipo de prática desenvolvida, ocorre o que Netto (1992) 

identifica na tradição do Serviço Social como obscurecimento do duplo dinamismo 

que se faz presente na afirmação e no desenvolvimento de um estatuto profissional, 

qual seja: de um lado, as demandas que lhe são socialmente postas; e, de outro, o 

conjunto de respostas profissionais possíveis a partir do acúmulo teórico e prático-

social verificado. Esse tipo de “ilusionismo ideológico” (NETTO, 1992) acaba por 

encobrir os limites e as possibilidades da estrutura teórica sobre a qual a profissão 

se apóia.  

O quadro 8 – anexo VIII, p.16-18 registra as disciplinas cujos títulos e 

conteúdos indicam a vinculação com a matéria Ciência Política. Observamos que 

essa vinculação totaliza seis disciplinas, conforme programas enviados pelas 

Unidades de Formação Acadêmica. Os conteúdos em apreciação reforçam as 

tendências anteriormente destacadas, que dizem respeito ao tratamento da 

realidade, em sua imediaticidade, e à apropriação insuficiente ou mesmo inexistente 

da teoria social crítica de base marxiana/marxista, e que guardam relações com os 

conteúdos da matéria Sociologia. 

A incorporação de novos conhecimentos, desprovida de um tratamento 

crítico-dialético, mas reveladora da reatualização do pensamento conservador na 

formação em Serviço Social, é encontrada na concentração de questões como 

democracia, participação, representação e ação coletiva – temáticas tratadas pelo 

pragmatismo e pelo pensamento pós-moderno, enquanto valores universais, 

desvinculados da determinação do movimento da sociedade como um todo, e, logo, 
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tratados em sua aparência. A ação coletiva é entendida enquanto um tipo de ação 

humana centrada na coletividade, e não no indivíduo da racionalidade moderna. 

Tem-se dessa forma, a não consideração da teoria social crítica para 

discussão do Estado, da sociedade civil, da democracia, cidadania, soberania, 

autocracia e do socialismo (ABESS; CEDEPSS, 1997), comprometendo a 

apreensão dos fundamentos ontológicos do ser social, o princípio do pluralismo 

enquanto caminho para o conhecimento das diferentes tendências teóricas, a 

própria direção social da formação, que, nesse caso, é marcada pelo avanço do 

pensamento pós-moderno, em suas associações com o pragmatismo. 

Apesar da totalidade e do pluralismo serem princípios presentes em todos os 

projetos pedagógicos dos cursos participantes desta pesquisa, os programas das 

disciplinas articuladas à matéria Ciência Política revelam o seu comprometimento, 

na medida em que prevalece a indicação de abordagem do Estado e da sociedade 

civil em desarticulação com a questão das classes sociais, corroborando um 

conhecimento parcial e de caráter conservador, posto que obscurece os elementos 

estruturantes da realidade. 

Quando da adoção do pensamento marxiano/marxista, encontra-se ainda 

uma apropriação problemática, localizada no tratamento isolado da perspectiva da 

revolução. Nesse isolamento, tem-se uma supervalorização da superestrutura, 

desvinculada da sua base material. A transformação, nesta perspectiva, assume 

uma dimensão puramente idealizada, distante das reais condições de vida dos 

homens e de suas possibilidades; há, pois, a negação da dimensão de totalidade do 

pensamento marxiano. 

Esta dimensão, por sua vez, encontrada em programas de duas Unidades de 

Formação Acadêmica, que indicam a discussão sobre a formação e o 

desenvolvimento do Estado numa perspectiva histórico-crítica, apresentam as 

concepções clássicas da ciência política sobre o tema e apontam uma síntese do 

conteúdo que contempla a direção ético-política do pensamento de Marx.  

O quadro 9 – anexo IX, p.19-21 - contempla as disciplinas e seus conteúdos 

programáticos relacionados à matéria Economia Política. De acordo com o material 

fornecido pelas Unidades de Formação, são seis o número dessas disciplinas. A 

análise dos seus respectivos conteúdos indica a predominância da tendência de 

tratamento desses numa perspectiva de totalidade. Predomina a abordagem dos 

fundamentos ontológicos do modo de produção e reprodução da vida em sociedade, 
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com base na teoria crítica de Marx, ou seja, contempla-se a crítica da economia 

política como fundamento para apreensão dos modos de organização das relações 

econômico-políticas e sociais. Residualmente, essa tendência não é contemplada, 

na medida em que o conteúdo apresentado é pouco elucidativo acerca da 

abordagem das categorias da crítica marxiana da economia política e das questões 

contemporâneas relativas ao novo padrão de acumulação capitalista.  

A tendência predominante de estruturação dos conteúdos numa perspectiva 

de totalidade, indicada pelos programas de disciplinas relacionadas à matéria 

Economia Política, aponta para as possibilidades de alcance das ações e posturas 

assumidas pelos sujeitos, na condução da formação, possíveis pelas escolhas 

teórico-metolodógicas e ético-políticas que fazem. No caso dos sujeitos docentes, 

são essas escolhas que os orientam individual e coletivamente, em uma dada 

direção teórica e política. Trata-se das possibilidades de resistência dos sujeitos, 

que, mesmo diante das determinações conjunturais que tensionam o conjunto das 

práticas sociais - dentre elas as práticas profissionais, a se adequarem às demandas 

imediatas do capital via mercado de trabalho, em decorrência, a buscarem um tipo 

de conhecimento que responda de forma direta e simples a essas demandas, 

questionam a funcionalidade de tais requisitos e mediante o acúmulo teórico-político-

crítico alcançado, colocam-se em defesa de outra lógica, outro projeto profissional e 

societário, orientado pela defesa das demandas do trabalho e dos trabalhadores.   

Nesse sentido, a tendência em destaque se alinha a esse projeto, na medida 

em que preserva a necessidade dos fundamentos ontológicos do ser social 

enquanto ferramenta teórica para o desvendamento da relação capital x trabalho e 

suas determinações sobre o desenvolvimento da vida social. Ao manter a 

perspectiva crítico-dialética como base para a abordagem dos conteúdos 

programáticos, põe-se como contraponto ao aligeiramento e à superficialidade do 

conhecimento, bem como contra a influência do pensamento conservador em sua 

reatualização pós-moderna na formação profissional. Com isso, se identifica a 

reafirmação do projeto de formação da ABEPSS e a direção social nele impressa. 

Tal tendência guarda relação com as razões identificadas nos projetos pedagógicos 

dos cursos, para proceder à revisão curricular dos anos 1990. Essas razões fazem 

referência às mudanças societárias, à necessidade de capacitação para apreender e 

se posicionar diante delas, bem como para resistir às influências do 

conservadorismo na profissão. 
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O processo de resistência dos sujeitos docentes está relacionado à questão 

da apropriação dos fundamentos teórico-filosóficos e ético-políticos que embasaram 

e embasam o Serviço Social, com destaque para a apropriação dos conteúdos da 

teoria social crítica. A apropriação teórica também é processo no qual se fazem 

presentes elementos do intelecto e da realidade econômica, política, social e 

cultural, que, se tomada sempre como uma totalidade em movimento, possibilita a 

crítica ao existente. 

O quadro 10 – anexo X, p.22-24 - apresenta seis disciplinas relacionadas à 

matéria Filosofia. Os correspondentes conteúdos programáticos corroboram a 

tendência de tratamento dos temas indicados, numa perspectiva de superficialidade 

crítico-analítica evidenciada pelo foco endógeno da filosofia.    

A apropriação dos fundamentos ontológicos do ser social é uma perspectiva 

isolada. Em apenas um curso de graduação, o conteúdo programático contempla a 

abordagem ontológica desses fundamentos, ao tratar da história do homem 

enquanto um processo que passa pelas várias formas de organização sócio-política: 

comunidade primitiva; sociedade de classes e sociedade contemporânea. Processo 

que também está associado às concepções de mundo historicamente expressas. 

Predomina, entretanto, a não apropriação dos fundamentos ontológicos do 

ser social e a presença do ecletismo, revelada através da associação de temáticas 

vinculadas ao problema da filosofia, à influência do tomismo no Serviço Social e às 

correntes filosóficas, consideradas como marxismo, fenomenologia e humanismo. 

Este ecletismo é marcante também na falta de especificação em relação ao 

tratamento do marxismo e das demais correntes filosóficas ou, ainda, através da 

abordagem da filosofia “pura”, despreocupada em pensar a vida em sociedade, 

focando-se nas várias interpretações sobre o homem, descontextualizado das 

relações sociais que este constrói: “considerações sobre reflexão filosófica; campos 

de atuação da filosofia; origem do conhecimento; ceticismo, razão e experiência; 

principais períodos da filosofia – contemporaneidade: o mundo da técnica e da 

pluralidade cultural”. 

Dentre os temas centrais que predominam nos programas enviados, 

encontram-se: “compreensão da abordagem filosófica por meio da discussão de um 

problema milenar da filosofia: o problema da mente/corpo”; “a mudança no 

pensamento ético e os novos fundamentos na ideologia marxista; a ontologia 

fenomenalista; humanismo”. Observa-se, aqui, a recuperação do existencialismo de 
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Sartre, segundo o qual existência e essência humanas se encontram separadas: 

primeiramente o homem existe; depois, ele define a sua essência. É durante a sua 

existência que o ser humano se define, logo, a sua essência não é pré-determinada, 

ela vai mudando de acordo com a existência. Assim, só é possível conhecê-la em 

retrospecto, localizada no passado, pois o homem goza de liberdade para mudar 

sua vida a cada instante presente; ele dispõe de autodeterminação.  

A autodeterminação recupera as abordagens focalizadas no individualismo e 

associadas à tendência de psicologização das relações sociais (NETTO, 1992), em 

detrimento de uma compreensão da totalidade da dinâmica social, das suas 

estruturas e do seu movimento interno. Repõe-se, assim, o foco da formação e, 

consequentemente, da intervenção profissional, para as mudanças 

comportamentais, reafirmando a apreensão da questão social como objeto moral, 

cujas repostas ao agravamento das suas expressões devem ser buscadas nas 

alterações de comportamento do indivíduo e de sua família, através da aplicação de 

terapias e/ou da abordagem clínica (GUERRA, 2004). 

A autonomização subordinada dos indivíduos, em tempos de aprofundamento 

da reificação das relações sociais, produto histórico do desenvolvimento da 

sociedade burguesa madura, parece ser, segundo Guerra (2004, p. 40), a tendência 

imperante. A autonomia atribuída ao indivíduo pelo discurso dominante não revela a 

sofisticação dos “mecanismos que operam um claro enquadramento [desse] 

indivíduo em pautas sociais e culturais”. Especializações profissionais são 

necessárias à consecução desse enquadramento e, em se tratando do Serviço 

Social, a tendência é que haja 

 
[...] uma redução da intervenção profissional a uma ação psicossocial numa 
clara retomada da inspiração estrutural-funcional e das correntes 
organicistas da integração, do ajustamento e da adaptação dos indivíduos 
às estruturas, numa reedição da concepção da história feita por um sujeito 
psicológico, de modo que o processo histórico parece ser ‘posto’ pelos 
sujeitos, resultado do pensamento e do desejo/intencionalidade dos 
mesmos (GUERRA, 2004, p. 41).  

 

Nesse sentido, frente ao acirramento da questão social, verificado no atual 

estágio de desenvolvimento do capitalismo, e diante das dificuldades de se 

efetivarem respostas com claro potencial resolutivo para esse acirramento, a 

dimensão individualizada dos problemas sociais é tomada como possibilidade de 

efetivação de mudanças, na qual o homem só pode mudar a si mesmo, no nível da 
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sua subjetividade. É o “nível de mudança possível” (...) “o desejável para que o 

ordenamento social continue intacto” (GUERRA, 2004, p. 41).  

A tendência predominante que se destaca entre os conteúdos programáticos 

relacionados à matéria Filosofia se choca, pois, com a própria concepção de 

formação marcante nos projetos pedagógicos dos cursos, a qual incorpora a 

dimensão da totalidade social como imprescindível para a compreensão do real e do 

Serviço Social. 

O quadro 11 – anexo XI, p.25-26 - apresenta os conteúdos programáticos das 

disciplinas articuladas à matéria Formação Sócio-Histórica do Brasil. Nele, constam 

cinco disciplinas, conforme dados fornecidos pelas Unidades de Formação 

Acadêmica. A tendência marcante observada nesses conteúdos é a de rendição à 

aparência dos fenômenos sociais, o que, aliás, foi também observado entre os 

conteúdos relacionados às matérias Sociologia, Ciência Política e Filosofia. 

Em se tratando dos conteúdos relativos à matéria Formação Sócio-Histórica 

do Brasil, a abordagem ontológica dos fundamentos desta formação não é a 

perspectiva predominante. Ela convive com outra perspectiva, cuja incidência é 

maior e concentra-se numa abordagem contrária, centrada nos particularismos da 

política e da cultura brasileira. Assim, a tendência que predomina é a de negação da 

totalidade na apreensão da formação e do desenvolvimento da sociedade brasileira, 

tratada sob a influência do ideário pós-moderno. 

Observa-se a definição de conteúdos desestoricizados, focados em temas 

que, em princípio, se apresentam desconectados de um processo histórico 

particular, a exemplo do “papel do Estado; instituições políticas; movimentos sociais; 

democracia e participação social; teoria social”. A formação sócio-histórica brasileira 

não se encontra articulada à formação nem ao desenvolvimento do capitalismo 

mundial: “organização socioeconômica das sociedades indígenas; sociedade 

ocidental europeia e a expansão comercial; escravismo colonial e a resistência dos 

índios e afrodescendentes; Desenvolvimento e crise do pacto colonial. O processo 

de independência; monarquia e a organização do Estado brasileiro; Formação e 

consolidação da República”. Tal formação, do ponto de vista político, em 

determinado curso, se encerra na era Vargas – com o populismo, não tratando do 

desenvolvimento histórico do país enquanto um processo, mas sim enquanto 

contextos estanques.  
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O tipo de conhecimento que desconsidera o universal, o histórico e a razão 

moderna crítica define o mundo contemporâneo do ponto de vista econômico, como 

a sociedade pós-industrial que, na perspectiva cultural, corresponde à sociedade 

pós-moderna. O pensamento que se propõe a ser alternativo ao ideário moderno 

privilegia o aqui e agora, o presentismo, o local, o micro, o efêmero, em nome das 

recentes mudanças socioeconômicas e culturais, que, segundo os pós-modernos, 

reclamam por novos aportes e critérios de verdade, cuja aferição, no plano do 

conhecimento, deve se pautar no critério de operatividade, relativo a uma situação 

presente e passageira, de natureza funcional. Já que se trata de um critério de 

natureza técnica, não há como incidir sobre valores ético-políticos. Segundo Guerra 

(2004, p. 18-19), o que essa concepção apresenta como diferente: 

 
[...] neste tempo histórico são as novas formas sobre as quais a 
racionalidade formal-abstrata e o irracionalismo se apresentam, em nível da 
reprodução social, quais sejam, novas teorias, novos discursos, novas 
culturas, todas elas em íntima conexão com as necessidades do novo 
padrão de acumulação vigente. 

 

Exceção aos particularismos é encontrada apenas em duas Unidades de 

Formação, cujos conteúdos e indicações bibliográficas dão conta dos fundamentos 

da origem e do desenvolvimento econômico-sociais da sociedade brasileira, numa 

perspectiva de totalidade, referendando o conteúdo da matéria das Diretrizes e 

demonstrando as possibilidades advindas da presença dos profissionais ligados à 

docência na condução da formação, conforme destacado anteriormente. 

O quadro 12 – anexo XII, p. 27-30 - evidencia o registro de oito disciplinas 

nominadas com vinculação à matéria Política Social, pelas Unidades de Formação 

Acadêmica. Dos conteúdos programáticos enviados, ressalta-se a tendência de 

tratamento teórico dos temas apresentados, voltada para os fundamentos dos 

fenômenos.  

Verifica-se uma predominância no tratamento ontológico das políticas sociais, 

no qual tal fenômeno é relacionado à estrutura econômica da sociedade e suas 

formas de reprodução social. Dessa forma, a referência à política social é 

encontrada em sua relação original com a estrutura da sociedade de classes e as 

respostas que essa estrutura fornece para o enfrentamento dos problemas sociais. 

Ou seja, a política social é tratada em sua relação com a questão social, nos 

diversos contextos históricos que marcaram o desenvolvimento da sociedade 
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brasileira, articulado ao desenvolvimento do capitalismo mundial. Considera-se, 

também, a sua relação com os direitos sociais e a cidadania, com destaque para os 

limites e as possibilidades postos. A temática é considerada, assim, numa 

perspectiva de totalidade, a partir dos seus fundamentos ontológicos: “transição do 

capitalismo concorrencial para o monopolista; função e importância das Políticas 

Sociais na sociedade capitalista; relação com o Estado burguês; expressões da 

questão social na contemporaneidade; as Políticas Sociais a partir da crise mundial 

do capital, a resposta neoliberal e as particularidades que assume no Brasil”. 

 Os particularismos, no entanto, também se fazem presentes entre os 

conteúdos dos programas relacionados ao tratamento da Política Social. Nesse 

caso, trata-se de uma presença pontual, voltada para as “concepções teóricas e 

modelos adotados - Bismarck, Beveridge, Welfare State, Neoliberal”; as suas 

relações com momentos conjunturais específicos: “pós 1988 e neoliberalismo”, e 

para questões em torno da democracia, participação, representação, cidadania, 

valores que, na perspectiva pós-moderna, passam a assumir um caráter universal, 

finalidade última da ação profissional. Identifica-se, ainda, a consideração da política 

social no contexto histórico brasileiro sem, no entanto, indicar a relação entre o tipo 

de formação econômica e social do Brasil com o padrão de proteção possível nesta 

realidade, sugerindo uma abordagem muito mais cronológica do que histórico-crítica 

da temática, não apreendida em sua totalidade, comprometendo, dessa forma, a 

relação entre o conteúdo programático e o conteúdo da matéria. 

A presença recorrente, na formação profissional, de temáticas tratadas no 

limite da micropolítica, referenda um tipo de conhecimento articulador da 

positividade dos fenômenos inerentes à modernidade capitalista. 

Consequentemente, trata-se de um conhecimento formador de um perfil profissional 

despolitizado, acrítico, limitado à apreensão imediata da realidade sobre a qual atua 

o assistente social. Um conhecimento antiontológico, superficialmente analítico 

(SANTOS, 2007), que fortalece a cultura da desrazão crítica, articula-se ao 

pensamento conservador e mantém sua função social de reforçar a hegemonia 

ideocultural do capitalismo pela mediação da consciência e da subjetividade, que 

podem se expressar através das elaborações teóricas, da transmissão de 

conhecimento e de valores, e das interpretações do real. Maranhão (2006, p. 40), ao 

tratar do ideário pós-moderno, afirma que ele: 
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[...] possui íntimas conexões com a estrutura aparentemente fragmentada, 
efêmera e manipulatória do capitalismo maduro. A Pós-modernidade é, por 
isso, a dinâmica cultural própria de um capitalismo em crise estrutural e de 
um pensamento burguês em fase decadente. 

 

A legitimidade necessária à preservação da sociedade burguesa implica, 

exatamente, a negação da razão moderna crítica, em seu conteúdo contestador e 

classista, pautado essencialmente, no ponto de vista da classe trabalhadora, única 

capaz de dissolver a positividade do capital. A desrazão crítica ou a razão formal-

abstrata limitam o conhecimento da realidade concreta, obscurecendo os seus 

fundamentos originais e mistificando as suas manifestações singulares, que passam 

a ser tratadas como símbolos, imagens, signos, jogos de linguagem etc., elementos 

“estruturadores” da realidade. De acordo com Jameson (1996 apud SANTOS, 2007), 

a “cultura do simulacro” avançou tanto quanto se enraizou o valor de troca como 

“única” alternativa mediadora das relações entre os homens, relações amplamente 

mercantilizadas. 

Essa superficialidade analítica, retomada pelo pensamento pós-moderno e 

presente dentre os conteúdos da formação em Serviço Social, é a expressão da 

nova roupagem do conservadorismo, que se atualiza em associação aos 

particularismos, ao presente imediato e ao ecletismo teórico. 

Os conteúdos programáticos associados à matéria Acumulação Capitalista e 

Desigualdades Sociais (quadro 13 – anexo XIII, p.31-34) totalizam oito disciplinas, 

de acordo com material fornecido pelas Unidades de Formação Acadêmica 

analisadas. 

O estudo desse material indica a prevalência da tendência de abordagem dos 

processos sociais a partir das determinações estruturais e suas expressões 

conjunturais, apontando para o privilégio do princípio da totalidade, elemento central 

da teoria marxiana/marxista. Nesse sentido, a indicação de tratamento da questão 

social vem associada à constituição do ser social e sua particularidade burguesa, 

assim como às fases de desenvolvimento do capitalismo e suas expressões 

contemporâneas. No tocante à questão das classes e dos movimentos sociais, as 

possibilidades de tratamento teórico-metodológico apontam para a consideração da 

determinação das desigualdades sociais na constituição dos sujeitos coletivos. 

Residualmente, identifica-se o foco central de um dos conteúdos 

programáticos nas expressões conjunturais, na medida em que não destaca a 
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contradição capital-trabalho na apreensão e no tratamento da questão social, cuja 

origem, no Brasil, é localizada no período da colonização: “As raízes Coloniais 

/Escravistas da Questão Social no Brasil”. Verifica-se, também, o destaque à gênese 

da questão social na Europa: “o estudo da Questão Social - conforme a matriz 

francesa”, sem que fique clara a articulação do contexto europeu com os demais 

itens elencados no programa da disciplina. E, ainda, a conceituação da questão 

social e o seu foco a partir da fase atual do desenvolvimento capitalista: “A 

globalização como contexto da Questão Social” e suas expressões particulares: 

“problemas que traduzem a questão social: fome, violência, trabalho infantil, 

desemprego, analfabetismo, morador de rua, dependência química, discriminação”. 

A atenção ao contexto desarticulado das suas determinações estruturantes poderá 

fortalecer a formação de um perfil profissional preparado para a intervenção por área 

de atuação, o que corresponderia a um tratamento setorializado da questão social. 

Conforme Netto (1996), esta seria uma intervenção microlocalizada. 

Observa-se que, numa mesma unidade de formação, os conteúdos 

programáticos relacionados às disciplinas “Desenvolvimento Capitalista e Questão 

Social” e “Classes e Movimentos Sociais” apresentam uma síntese distinta para a 

relação entre classes – questão social – e movimentos sociais. Na primeira 

disciplina, o conteúdo indicado traz a relação capital-trabalho na sociedade 

burguesa, e suas particularidades na formação brasileira, como determinação mais 

geral da questão social, que, na contemporaneidade, é abordada a partir da crise do 

capital, dos seus enfrentamentos e rebatimentos sobre o agravamento das 

desigualdades sociais. Nesse sentido, tem-se um tratamento histórico-crítico do 

conteúdo, com a apreensão da questão social enquanto uma totalidade; logo, há 

uma sintonia com o conteúdo da matéria, também expressa na consideração do 

princípio do pluralismo, quando da indicação do estímulo ao debate sobre o tema, 

através do item: “O debate contemporâneo sobre a questão social”.  

Na segunda disciplina - “Classes e Movimentos Sociais” – também se 

localiza, inicialmente, um tratamento histórico-crítico do conteúdo, com a indicação 

das classes sociais como determinantes na constituição dos movimentos sociais: “A 

estrutura de classes na sociedade brasileira: classes trabalhadoras: condições de 

vida, trabalho, sócio-cultural e organização política. Movimentos sociais e suas 

relações de classe para além da dicotomia urbano/rural”. Na unidade síntese desse 

conteúdo, as categorias de análise identificadas como fundantes dos movimentos 
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sociais são: “democracia (interna e externa), identidade social, autonomia e sujeito 

social”, em contraposição à perspectiva de classe que, inclusive, já havia sido 

sinalizada na abordagem do conteúdo em questão, como determinação maior para o 

surgimento dos movimentos sociais. Evidencia-se, aqui, uma perspectiva de 

reducionismo na abordagem dos movimentos sociais, focados, nessa síntese, a 

partir da sua dimensão política, em detrimento da sua determinação econômica.  

Uma junção eclética parece se fazer presente no tratamento da matéria, ao se 

apresentar, de um lado, a abordagem marxiana sobre as classes sociais e sua 

determinação na constituição e desenvolvimento dos movimentos sociais; e, de 

outro, a discussão da microssociologia contemporânea, através da indicação das 

“Redes e [dos] movimentos sociais: perspectivas dos anos 90”; ou, ainda, de um 

lado, “os determinantes históricos, econômicos e políticos da Questão Social” e, de 

outro, a “Metamorfose da Questão Social” e as “configurações da Questão Social: 

pobreza, desigualdade e exclusão social”. 

Tomando Netto (1992) como referência, é possível afirmar que esse tipo de 

movimento, que toma a realidade como um somatório aleatório de fenômenos e 

compatibiliza diferentes tendências teóricas num mesmo plano, é um recurso de 

forte influência no Serviço Social. Como afirma o citado autor, o sincretismo está 

relacionado à própria natureza da profissão. O exercício prático-profissional é 

“medularmente sincrético” (NETTO, 1992, p. 88), daí a importância da dimensão 

investigativa da profissão na permanente busca por apreender as relações imediatas 

e mediatas dos fenômenos sociais, possível mediante apropriação intelectiva de um 

referencial teórico crítico-dialético.  

Netto (1992) alerta que a maior superficialidade das intervenções sobre a 

fenomenalidade atomizada da “questão social” acaba recolocando a articulação 

profunda da sua causalidade, confrontando o assistente social com a multiplicidade 

problemática desse eixo articulador das demandas profissionais. Como bem afirma 

Guerra (2004, p. 23), a totalidade, como categoria objetiva, “está presente em 

qualquer realidade, ‘independente do sujeito’” e, como categoria intelectiva, “permite 

à razão ultrapassar o plano da imediaticidade (aparência), em busca da essência. 

Para tanto, há que reconstruir intelectivamente as mediações, nexos e relações 

multidimensionais reconstruindo o próprio movimento do objeto.” 

Nesse sentido, o pensamento crítico assume uma função primordial: a de 

apreender as determinações históricas da “questão social”, bem como do próprio 
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Serviço Social. Mais ainda, de apreender as possibilidades dessa profissão, frente 

às contradições geradas pela estrutura da sociedade burguesa, que, ao movimentar-

se pela presença da relação antagônica entre capital e trabalho, possibilita que a 

intervenção profissional se oriente pela defesa dos valores, direitos e princípios do 

mundo dos trabalhadores. Possibilidade só apreendida mediante recurso heurístico 

a um referencial histórico-crítico, conforme pautado nos capítulos anteriores deste 

trabalho. 

O quadro 14 – anexo XIV, p.35-43 - destaca os conteúdos programáticos 

relativos às disciplinas consoantes à matéria Fundamentos Históricos e Teórico-

metodológicos do Serviço Social. São vinte e quatro disciplinas, cuja leitura dos 

conteúdos indica uma tendência de tratamento dos temas indicados, numa 

perspectiva de totalidade. 

Os fundamentos ontológicos relativos à origem e profissionalização do 

Serviço Social ganham centralidade, porém persiste o tensionamento de 

abordagens, identificado em outras matérias. Prevalece, em se tratando dos 

conteúdos relacionados à matéria em pauta, o tratamento teórico-metodológico sob 

a perspectiva de totalidade da realidade e do Serviço Social, e inclui-se, aqui, a 

consideração do pluralismo. 

Da tendência prevalente, destaca-se o tratamento teórico do Serviço Social a 

partir dos fundamentos que lhe dão origem e caracterizam seu desenvolvimento: a 

estruturação da sociedade capitalista – modo de produção, formas de produção e 

reprodução sociais, desigualdades, questão social, suas expressões nos diferentes 

contextos históricos, Estado e políticas sociais, e respostas teórico-práticas da 

profissão, construídas em face das demandas postas por cada contexto. O debate 

das questões contemporâneas é contemplado, considerando-se a “unidade dialética 

teoria-prática; mediações entre realidade e profissão”. Insere-se, aqui, “o debate 

modernidade x pós-modernidade e suas inflexões no Serviço Social”, respeitando-se 

a perspectiva do pluralismo. Nesse sentido, o Serviço Social é apreendido em sua 

relação com a realidade social, numa perspectiva de totalidade, o que indica que a 

matéria das Diretrizes Curriculares vem sendo contemplada.  

Apesar de haver uma maior sintonia entre os conteúdos programáticos das 

disciplinas e o conteúdo da matéria das Diretrizes Curriculares, observa-se a 

permanência da postura endógena na formação profissional, ainda que de forma 

residual, na medida em que o tratamento teórico do Serviço Social se faz a partir da 
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consideração unilateral do seu movimento interno, focando a realidade apenas como 

um acessório da profissão, e não como sua determinação maior. Da mesma forma e 

como reforço a este tipo de abordagem, aparecem o particularismo cultural, 

localizado na referência isolada à “crise paradigmática” e sua relação com a 

profissão, e o particularismo profissional identificado no trato da metodologia do 

Serviço Social, como o que o particulariza enquanto profissão. A retomada do 

endogenismo profissional está relacionada à revitalização do epistemologismo na 

apreensão do marxismo, viés da ofensiva pós-moderna nas ciências sociais e 

humanas, para a qual os particularismos assumem centralidade.  

Verifica-se o endogenismo quando da abordagem da trajetória profissional, 

indicada a partir de uma cronologia interna do movimento da profissão, em sua 

relação com as correntes teóricas: positivismo; fenomenologia e marxismo, e, 

consequentemente, com os momentos característicos dessa relação: erosão, 

reconceituação, renovação e suas expressões; quando a realidade aparece como 

um “acessório”, sem nenhuma referência às suas manifestações econômicas, 

políticas, sociais e culturais, e a relação que guardam com o surgimento e o 

desenvolvimento profissionais; quando o enfoque se volta para a existência de uma 

metodologia própria do Serviço Social: “a metodologia do serviço social e a atuação 

no cenário atual: transformações x Serviço Social: espaços sócio-ocupacionais e 

Serviço Social e o redimensionamento de suas funções sociais”. 

A recorrência a uma metodologia do Serviço Social guarda relação com as 

alterações sócio-ocupacionais decorrentes das transformações macro-societárias, 

cujos rebatimentos recaem sobre as profissões, inflexionando demandas e 

respostas profissionais. Como já visto no Capítulo anterior, à medida que o mercado 

de trabalho é tensionado pelos impactos das reformas neoliberais, evidenciam-se 

exigências por um perfil profissional tecnicamente mais preparado para responder às 

demandas imediatas do capital e do Estado. Nesse sentido, conforme já indicado 

por Netto (1996), os assistentes sociais passam a revalorizar a dimensão técnico-

operativa, em detrimento das dimensões teórico-metodológica e ético-política, como 

forma de enfrentar as requisições dos empregadores. Essa revalorização é 

estimulada pela cultura pós-moderna, cuja atenção se volta para as questões mais 

instrumentais e operativas do cotidiano profissional. 

Retomando a pesquisa avaliativa da ABEPSS sobre a implementação das 

Diretrizes Curriculares, tem-se, em relação às tendências identificadas e algumas 
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citadas no segundo Capítulo deste trabalho, a forte presença de uma visão 

reducionista da relação história-teoria e método nos fundamentos do Serviço Social. 

De acordo com Cardoso (2008), mais de 50% das unidades de formação que 

participaram da pesquisa expressam uma visão de fundamentos do Serviço Social 

restrita ao âmbito da profissão, com um eixo articulador temático por períodos 

históricos, sem que os conteúdos perpassem os diferentes núcleos de 

fundamentação. 

A presença do endogenismo compromete a relação de reciprocidade entre 

teoria e prática, desconsidera a perspectiva da totalidade social, resultando no não 

atendimento da matéria das Diretrizes Curriculares. Mais uma vez, impõe-se a 

necessidade de apropriação qualificada das bases histórico-ontológicas que fundam 

o Serviço Social, apreendem o seu significado social e sua funcionalidade, permitem 

a formulação da crítica ao conservadorismo teórico-metodológico e prático-político, e 

consequentemente, contribuem para a construção de um projeto profissional que 

intenciona a ruptura com o conservadorismo, em suas mais variadas expressões: “a 

ontologia de Marx permite consubstanciar a compreensão da profissão como 

produto histórico e, como tal, auto-implicada no processo histórico” (GUERRA, 2004, 

p. 26).De posse desse arsenal teórico-metodológico, a profissão 

 
[...] pode fazer a crítica das visões idealista, positivista e evolucionista da 
história cronológica, como sucessão de categorias (ou de idéias) no tempo. 
Aqui, não é o passado que explica o presente, tampouco o presente é mera 
reprodução do passado. Assim, não se pensa o serviço social como uma 
instituição abstrata ou a-histórica, menos ainda que a profissão se 
autonomiza de modo a constituir uma história própria, mas concebe-se que 
a trajetória da profissão é tecida nas e pelas contradições de interesses das 
classes sociais (GUERRA, 2004, p. 27). 

 

Guerra (2004), apoiando-se em Lukács (1979), traz a afirmação de que, para 

que o conhecimento se apodere, qualificadamente, da realidade do ser em si e se 

afaste da perspectiva manipuladora dos fatos, é necessário o recurso metodológico 

de ida aos fundamentos ontológicos, de recuperação da essência das coisas. Assim, 

conforme alerta Maranhão (2006), essa necessidade se impõe, da mesma forma, ao 

Serviço Social, como condição determinante no desenvolvimento de estratégias 

teórico-metodológicas e ideopolíticas capazes de ultrapassar as reposições 

intelectuais do sincretismo e o empirismo e imediatismo da intervenção profissional. 
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No quadro 15 – anexo XV, p.44-46 - se encontram oito disciplinas e seus 

conteúdos programáticos sintonizados com a matéria Processos de Trabalho e 

Serviço Social, segundo material enviado pelas Unidades de Formação Acadêmica. 

A tendência com maior incidência dentre esses conteúdos é a da perspectiva da 

totalidade. Nos resultados da pesquisa da ABEPSS, considerada no Capítulo 

anterior, não é essa tendência que prevalece no tratamento dispensado à categoria 

trabalho e trabalho e Serviço Social.  Conforme já apontado, contrariamente à 

perspectiva da totalidade social, a referida pesquisa observa que os conteúdos das 

disciplinas revelam uma abordagem destituída dos “aportes teóricos e das 

mediações necessárias para articular a dimensão universal (da) categoria trabalho 

com as singularidades e particularidades do Serviço Social” (MOTA, 2008)85. 

Em se tratando da consideração da perspectiva de totalidade, observa-se a 

discussão do trabalho a partir dos seus fundamentos ontológicos (trabalho e ser 

social; configuração do trabalho na sociedade de classes e suas expressões 

contemporâneas). A relação dessa discussão com o Serviço Social se dá a partir do 

mesmo ângulo: a totalidade, que implica na consideração da inserção da profissão 

na divisão sociotécnica do trabalho, com seus desdobramentos, e na consideração 

do debate contemporâneo acerca de outras tendências teóricas que discutem o 

trabalho, mantendo, porém, a direção teórico-política do conteúdo, dada pela lógica 

de apreensão da realidade e do Serviço Social, sob uma perspectiva histórico-

crítica. Nesse sentido, há o respeito ao princípio do pluralismo, constante no Projeto 

de Formação Profissional e nos projetos pedagógicos dos cursos. 

Nessa perspectiva histórico-crítica encontram-se, ainda, conteúdos que 

delimitam como foco das disciplinas o trabalho abstrato. Assim, apresentam a 

“Reestruturação capitalista, a reforma do Estado e a inserção do Assistente Social”. 

Tratam a relação entre Serviço Social e Trabalho abstrato, a partir dos seus 

fundamentos ontológicos: realidade – trabalho – profissão: demandas e respostas. 

Dessa forma, o trabalho, na sociedade burguesa, e sua relação com o Serviço 

Social são considerados em sua totalidade. Observa-se, também, a consideração do 

pluralismo, no trato teórico do trabalho abstrato, e sua expressão contemporânea, na 

85 Acredita-se que a diferença entre os resultados das duas pesquisas – a da ABEPSS e a nossa, possa estar 
relacionada quer aos diferentes tempos em que foram realizadas, quer ao fato de que a investigação promovida 
pela ABEPSS contemplou um número maior de Unidades de Formação espalhadas por todo o país. É 
importante, então, relativizar os resultados em destaque.  
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medida em que a apresentação da discussão considera o debate estabelecido nas 

ciências sociais, entre a teoria social crítica e o pensamento pós-moderno. 

As disciplinas e seus respectivos conteúdos programáticos relacionados à 

matéria Pesquisa em Serviço Social se encontram no quadro 16 – anexo XVI, p.47-

51 - totalizando dez disciplinas, que apontam para tendências quer de tratamento 

dos conteúdos, sob a perspectiva da totalidade, quer de tratamento desses 

conteúdos numa perspectiva fragmentária, na qual não aparecem os fundamentos 

do método na construção do conhecimento. 

Em relação à discussão acerca da investigação, como dimensão constitutiva 

do exercício profissional, a apresentação de determinados conteúdos, a indica numa 

perspectiva de totalidade e correspondência com a matéria das Diretrizes 

Curriculares. No entanto, tal equivalência aponta para uma questão recorrente na 

formação em Serviço Social: a inversão de antecedência de determinados 

conteúdos, ou melhor, discussões de caráter mais conceitual aparecem depois de 

conteúdos que devem ser resultantes do seu desdobramento. Em pesquisa, 

observou-se a antecedência da abordagem relativa à relação entre investigação e 

Serviço Social, em detrimento da discussão precedente sobre o método e o 

processo de construção do conhecimento. Problemática ainda é a persistência da 

sobreposição de temas. 

Observou-se, em alguns conteúdos, a evidência da articulação com a  matéria 

das Diretrizes Curriculares. A perspectiva da totalidade é considerada ao se ter a 

abordagem da pesquisa a partir da construção do conhecimento como expressão 

das relações sociais e a partir da discussão sobre o método, suas perspectivas 

teórico-metodológicas e sua efetivação no processo investigativo, para, em seguida, 

apresentar o papel da pesquisa no exercício profissional.  

Tais resultados parecem confluir para aqueles indicados pela pesquisa da 

ABEPSS, na qual ementas e programas evidenciam uma orientação à matéria 

“Pesquisa em Serviço Social” voltada para conteúdos técnico-operativos, com 

secundarização das dimensões teórico-metodológicas e da política da produção do 

conhecimento. A tendência apontada é de que os fundamentos epistemológicos e 

teórico-metodológicos da produção do conhecimento e da pesquisa aparecem de 

forma fragmentada e justaposta nos conteúdos trabalhados, embora, de acordo com 

Abreu (2008), tenha sido identificada a abordagem da relação teoria/método e 
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matrizes da produção do conhecimento – positivismo, estruturalismo, funcionalismo, 

fenomenologia e marxismo, dentre os conteúdos.  

A autora conclui que há um distanciamento entre os conteúdos 

predominantes nas disciplinas e a direção posta pelas Diretrizes Curriculares 

defendidas pela ABEPSS, ancorada na teoria social crítica, “considerando a 

reduzida inserção de estudos sobre o método a partir dessa orientação” (ABREU, 

2008, p. 133). 

No último quadro relativo à discriminação das disciplinas e seus conteúdos 

programáticos, tem-se a indicação dos conteúdos referentes à matéria Ética 

Profissional – quadro 17 – anexo XVII, p.52-54 - no total de seis disciplinas. A 

tendência predominante observada da leitura desse material pesquisado, aponta 

para a perspectiva de totalidade na abordagem dos temas. Identifica-se a relação 

entre ética, sociedade e profissão, a partir dos seus fundamentos sócio-históricos e 

teórico-filosóficos. Na relação entre ética e Serviço Social, a indicação é de que ela é 

tratada enquanto um processo que envolve realidade – influências teórico-

metodológicas - e valores profissionais que marcaram o desenvolvimento da 

profissão.  

As indicações de uma única Unidade de Formação parecem não 

corresponder a essa tendência. Quando se trata da relação da ética com as 

questões contemporâneas, demonstra-se que tal relação se faz pela mediação do 

direito burguês e das minirracionalidades da programática pós-moderna, em uma 

clara negação da dimensão de totalidade. Aqui, a questão social no século XXI 

aparece relacionada à cidadania, ao meio ambiente e gênero: “A ética profissional 

na sociedade do século XXI, a questão social: cidadania, meio ambiente e gênero”. 

Os fundamentos da relação entre ética e vida social não comparecem nessas 

indicações, da mesma forma que, entre a ética e o Serviço Social, o foco se volta 

para “os princípios e componentes” dos códigos de ética profissional, sem uma 

vinculação com a história da profissão na sociedade brasileira.  

A relação entre o projeto de formação do Serviço Social e sua efetivação, 

através dos conteúdos programáticos adotados pelas disciplinas responsáveis por 

contemplar os conteúdos das matérias constantes nas Diretrizes Curriculares e 

consideradas nesta pesquisa, mostra claramente questões relacionadas à filiação 

teórica predominante no tratamento desses conteúdos e à direção social da 

formação decorrente da predominância do suporte teórico-metodológico adotado.  
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Tendências relacionadas a uma apreensão sincrética dos fenômenos sociais 

e ao ecletismo teórico nela subjacente, bem como ao direcionamento dos conteúdos 

formativos para questões que se apresentam no cotidiano imediato da realidade e 

que são consideradas “novas” e impossíveis de serem compreendidas a partir das 

macro-teorias, contrastam com tendências indicativas de um tratamento teórico-

metodológico da realidade enquanto uma totalidade social, apreendida em sua 

universalidade, particularidade e singularidade, sugerindo a presença de um 

tensionamento na formação de graduação em Serviço Social, a qual diz respeito à 

disputa de projetos profissionais pela direção social da profissão e dos seus 

conteúdos formativos. Dessa tensão e disputa participam o pensamento crítico 

originado da teoria social marxiana/marxista e o conservadorismo, reatualizado pelo 

ideário pós-moderno. 

Essa tensão indica uma questão de fundo que remete a uma apropriação 

qualificada dos fundamentos ontológicos do ser social, que, em se tratando da 

definição dos conteúdos das disciplinas dos cursos, encontra resistências para 

permanecer se desenvolvendo. As possibilidades para tal resistência certamente 

encontram respaldo na atual dinâmica cotidiana do capitalismo, caracterizada pela 

fragmentação (responsável pela reafirmação do sincretismo da problemática social 

e, consequentemente, pela sua reposição intelectiva, que se manifesta no ecletismo 

teórico), pela dinâmica efêmera e simbólica dos processos sociais, pela 

mercantilização da vida social, pela manipulação e pelo controle dos espaços 

públicos e privados, etc., características que demandam um tipo de conhecimento 

que as justifique através da sua naturalização, possível tão somente pela 

incorporação de vertentes teóricas não comprometidas com a desmistificação da 

realidade social.  

Diferentemente do contexto social e político dos anos 1970/1980, que, 

conforme registra Netto (1996), foi marcado pela centralidade da tradição marxista, 

na agenda intelectual da profissão (centralidade que não significa ausência de 

perspectivas divergentes), a atual conjuntura, sob a hegemonia dos interesses das 

classes dominantes, aposta na direção contrária à ambiência democrática e estimula 

o crescimento de tendências conservadoras ou neoconservadoras, portadoras de 

valores, ideias e conhecimentos esvaziados de criticidade e de projeções que visem 

o rompimento com o existente, o dominante. Se, nas décadas passadas, foi possível 

avançar e fortalecer o pensamento crítico, com base no protagonismo dos 
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trabalhadores, na contemporaneidade, são impostos limites consideráveis a esse 

avanço. Em seu lugar, tem-se o favorecimento ao recuo das posturas contestatórias 

e à retomada de tendências ideo-culturais alinhadas ao conservadorismo. E cabe 

frisar que essas tendências têm logrado êxito no avanço de suas influências sobre 

as mais variadas dimensões da vida humana: “política, direito, ciência, filosofia, 

educação, arte, valores, religião, ecologia, psicologia, relações sociais, vida pessoal 

e familiar” (TONET, 2009, p. 109).  

A formação profissional é, dessa forma, tensionada pelo revigoramento do 

pensamento conservador que, apoiado, agora, numa conjuntura que lhe é favorável, 

segue assumindo uma postura mais agressiva na disputa de projetos, no interior da 

profissão de Serviço Social. A resistência à tradição marxista abandona a sua 

postura defensiva e avança, procurando se manifestar de forma mais aberta. Em 

resumo, é possível afirmar que, para uma maior e melhor apropriação da razão 

dialética, é necessário, também, que a realidade tenda para o pensamento crítico.  

A disputa entre os projetos profissionais remete, em última instância, à 

disputa de projetos de classe que também se expressam no interior do espaço 

acadêmico e influenciam os rumos da universidade e da formação que nela se 

desenvolve. Como visto anteriormente, a atual reforma universitária é uma 

expressão da ofensiva do capital nessa disputa. O objetivo é consolidar sua 

hegemonia através do controle econômico da instituição universitária, tornando-a 

mercadoria rentável, e através da questão cultural, via controle do conhecimento 

produzido e socializado, no sentido de torná-lo funcional aos seus interesses.  

É nesse jogo de forças que se fazem presentes os profissionais da docência. 

Nesse sentido, o tensionamento aqui tratado encontra, nas escolhas teóricas e 

políticas desses sujeitos, o reforço a uma ou outra tendência teórico-metodológica e 

ético-política identificada, reforço que também repercutirá sobre o desenvolvimento 

da própria universidade. As escolhas por determinados valores, determinadas 

formas de conhecer e de intervir sobre a realidade correspondem a certo tipo de 

projeto societário e profissional. A história da sociedade, assim como a do Serviço 

Social, é a história da presença ativa dos sujeitos sociais, portadores de razão e 

vontade que, ao procurarem orientar as suas ações pelas projeções elaboradas, 

definem referências teóricas e valorativas capazes de aproximar projeto e realidade 

efetiva. 
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  É, pois, na confluência desses dois fatores: dinâmica societária/condições 

objetivas/demandas à formação e presença dos sujeitos docentes na definição dos 

conteúdos dessa formação, que entendemos a existência das tendências em 

disputa, e em particular a que se alinha ao pensamento conservador que agora se 

mostra revigorado e reatualizado por vertentes teóricas que se reclamam pós-

modernas e que procuram se mostrar aptas a fornecer respostas às exigências da 

sociedade atual, vista como resultado das influências pouco promissoras da razão 

moderna “aniquiladora” da individualidade humana. Só um “novo” conhecimento, 

pós-razão moderna, será capaz de recuperar a subjetividade dos indivíduos, 

atentando para questões do seu cotidiano, das suas relações interpessoais e 

grupais. 

É nessa perspectiva de incorporação de um “novo” conhecimento à formação 

profissional, que se colocam os conteúdos formativos identificados em disciplinas 

articuladas às matérias tomadas como referência neste estudo. Se, em todas, 

verifica-se a presença revigorada do conservadorismo, há que se observar que essa 

presença é predominantemente marcante nas matérias Sociologia, Ciência Política, 

Filosofia e Formação Sócio-Histórica do Brasil, todas sob a responsabilidade de 

docentes de outros cursos/departamentos, que, na maioria das vezes, mesmo tendo 

conhecimento do Projeto de Formação do Serviço Social, contrapõem as suas 

opções teóricas individuais ao Projeto em questão, justificando-as em nome da 

relativa autonomia do professor em sala de aula. É facilmente observável, no 

cotidiano acadêmico, nos discursos e posturas dos sujeitos, marcas da presença 

neoconservadora, inclusive com forte apelo à visão de mundo religiosa. 

Para além das questões relacionadas às posturas dos docentes, há que se 

considerar, nessa predominância do conservadorismo nas matérias antes referidas, 

cujas disciplinas são ofertadas por outros departamentos, a incidência de questões 

ideopolíticas e culturais. Ou seja, à medida que parte das ciências sociais e 

humanas se renderam à crença de que o projeto da modernidade se esgotou, que 

não existem mais condições objetivas nem subjetivas que favoreçam a 

ultrapassagem da sociedade de classes, o que restou como “atual” e “coerente” com 

a contemporaneidade foi a cultura do presentismo, do possível nos limites da 

história, impostos pela sociabilidade burguesa. 

Eis uma questão preocupante para a qualificação da formação, tendo em 

vista que essas matérias constituem as bases dos fundamentos teórico-filosóficos do 
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Serviço Social e vêm assumindo uma direção teórica divergente daquela apontada 

pelas Diretrizes Curriculares. Fatores relacionados à atual conjuntura, 

hegemonizada pelos interesses e valores conservadores da burguesia, associados 

às condições sócio-históricas que deram origem ao Serviço Social e o legitimaram, a 

partir das demandas das classes dominantes, são elementos possibilitadores da 

incorporação de um arranjo teórico-metodológico eclético que vem se expressando 

através do pensamento pós-moderno e resultando numa formação despolitizada e 

desestoricizada. 

Considerando a presença das tendências acima destacadas, nos conteúdos 

programáticos das disciplinas, importa, ainda, apreender as tendências relacionadas 

à filiação teórica das referências bibliográficas indicadas nos programas dessas 

disciplinas, para dar suporte aos citados conteúdos, o que será desenvolvido no 

próximo item. 

 

3.3 AS BIBLIOGRAFIAS E AS TENDÊNCIAS DE FILIAÇÃO TEÓRICA  

 

As referências bibliográficas expostas nos quadros que se seguirão são 

indicadas pelos programas das disciplinas já situadas. Optou-se por considerar as 

indicações bibliográficas básicas, e não as complementares, devido ao 

entendimento de que são maiores as possibilidades das primeiras serem 

efetivamente utilizadas em sala de aula, para dar suporte à abordagem dos temas 

indicados nos programas.  

O objetivo norteador do trato desse material é a busca pela identificação das 

tendências da formação profissional, a partir das referências teóricas às quais se 

alinha o referencial bibliográfico adotado pelo corpo docente, para expor os 

conteúdos das disciplinas. Para tanto, as informações sobre as bibliografias 

adotadas serão expostas a partir da articulação entre a matéria das Diretrizes 

Curriculares, as disciplinas a ela sintonizadas e as referências bibliográficas básicas 

constantes dos programas.  

A identificação da bibliografia concernente aos conteúdos programáticos de 

disciplinas que tratam da matéria Sociologia permite indicar a presença de uma 

tendência que aponta para a prevalência de autores e títulos alinhados ao 

pensamento pós-moderno. Nesse sentido, há uma articulação com as expressões 
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tendenciais verificadas nos conteúdos programáticos, a saber: abordagem dos 

fenômenos sociais em sua aparência imediata e incorporação problemática ou 

ausência do pensamento marxiano/marxista. O ideário da pós-modernidade é 

portador de tais expressões. As bibliografias relacionados à matéria em pauta e 

expostas no quadro 18 – anexo XVIII, p.55-58 - são indicadoras da tendência 

apontada. Percebe-se que nas cinco Unidades de Formação Acadêmica, a maioria 

dos programas indica uma concentração de obras de autores alinhados com o 

pensamento conservador ou neoconservador, cuja expressão atualizada é 

referenciada pelo ideário da pós-modernidade.  

Claramente se nota, em três das Unidades de Formação, a completa 

ausência de referências da teoria social crítica de base marxiana/marxista. Em outra 

Unidade, as indicações acerca desse referencial teórico se faz pelo recurso aos 

intérpretes. Quando se encontram obras do próprio Marx e de intérpretes 

conceituados (Lowy, Ianni), ainda assim é possível perceber que não é esse o 

referencial teórico que está direcionando à abordagem dos conteúdos. A síntese 

diretiva identificada, principalmente, pela relação entre conteúdo e bibliografia, é 

dada pelo pensamento pós-moderno.    

A ausência de clássicos do pensamento marxiano e da tradição marxista, 

bem como a presença marcante de autores da sociologia compreensiva, do 

interacionismo simbólico e do pensamento pós-moderno, indicam o reforço a um tipo 

de conhecimento legitimador do padrão de objetividade social inerente à sociedade 

burguesa. Nesse sentido, o conhecimento se afasta dos fundamentos teórico-

filosóficos orientados pelas Diretrizes Curriculares da formação em Serviço Social e 

se choca com a concepção e com os princípios formativos identificados nos projetos 

pedagógicos dos cursos, que, majoritariamente, defendem a adoção da teoria social 

crítica como base para apreensão da realidade e do Serviço Social, numa 

perspectiva de totalidade.  

Indicações bibliográficas para o tratamento teórico dos conteúdos 

programáticos de disciplinas relacionadas à matéria Ciência Política, encontram-se 

no quadro 19 – anexo XIX, p.59-63 -, e sua análise permite a identificação da 

tendência que indica uma maior presença de referências cuja filiação teórica se 

alinha ao campo da pós-modernidade, com foco em temáticas como a democracia e 

os direitos sociais, enquanto questões que, se aprofundadas, darão respostas ao 

atual contexto de crise da sociedade. Registram-se, também, autores e obras 
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vinculados à perspectiva teórica histórico-crítica, na direção do tratamento de 

conteúdos programáticos de dois cursos. Assim, repõe-se o tensionamento entre 

tendências, já localizado entre os conteúdos tratados no item anterior. 

O tratamento teórico para as temáticas da democracia e dos direitos sociais 

encontra respaldo em referências como: Anthony Downs, (1999); Arend Lijphart, 

(2003); Robert D. Putnam, (1996); Mancur Olson, (1999); Norberto Bobbio; Anthony 

Giddens; Rubens Pinto Lyra; Boaventura Sousa Santos; muitos desses autores 

estão, reconhecidamente, vinculados ao pensamento pós-moderno.  
Dentre as indicações filiadas ao pensamento crítico de raiz marxiana, 

encontram-se clássicos e intérpretes que, inclusive, vêm associados a autores 

conservadores, respeitando o princípio do pluralismo na perspectiva do debate entre 

as várias tendências do pensamento social, com direção teórico-metodológica da 

teoria social crítica.  

O quadro 20 – anexo XX, p.64-66 - apresenta as referências bibliográficas de 

disciplinas articuladas à matéria Economia Política. A tendência teórica afirmada 

pela maioria dessas referências é a que se vincula ao pensamento crítico pautado 

na obra marxiana e na tradição marxista, tendência também identificada no estudo 

dos conteúdos programáticos. 

Dentre as indicações bibliográficas, encontram-se referências clássicas e 

contemporâneas da teoria social crítica, o que contribui para o acesso às fontes 

originais dessa perspectiva teórica, além das possibilidades de aprofundamento dos 

fundamentos ontológicos do modo de produção capitalista.  

As referências bibliográficas listadas no quadro 21 - anexo XXI, p.67-69 - 

estão relacionadas às disciplinas que contemplam o conteúdo da matéria Filosofia. A 

filiação teórica indicada pela maioria das referências aponta para o privilégio de um 

pensamento que se atém à superficialidade do conhecimento filosófico, com foco 

maior nas explicações sobre a origem da filosofia, seu desenvolvimento histórico e 

seus objetos de estudo. É residual a abordagem sobre o desenvolvimento do 

homem em sociedade. 

Reforçando essa superficialidade analítica, observa-se a presença do 

ecletismo teórico. A junção de pensadores como Tomás de Aquino, Platão, René 

Descartes, Paulo Freire, Sartre, Lukács, com focos tão distintos, a exemplo da 

prudência, do método para as ciências naturais, da relação mente/corpo, da questão 
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da pedagogia, do humanismo existencialista e dos fundamentos marxianos, refletem 

a perspectiva eclética e conservadora que fundamenta a abordagem dos conteúdos.  

Retomando Netto (1992), observa-se que a estrutura sincrética (base para o 

ecletismo) do Serviço Social se encontra revigorada no sistema de saber que, 

atualmente, procura se “ampliar” em nome do conhecimento descritivo e superficial 

dos novos fatos sociais. O ecletismo teórico alimentado pelo sincretismo da prática 

segue uma lógica puramente analítica e instrumental de aspectos recortados da vida 

social, conectados, simplesmente, por um tratamento “interdisciplinar” ou 

“multidisciplinar”, para o qual o desvelamento da totalidade social concreta se 

encontra no plano do incognoscível. Nessa operação metodológica, Netto (1992, p. 

141) afirma que “o ecletismo é promovido à componente da articulação teórica e do 

arsenal heurístico”, adotados pela profissão. Esse traço eclético 

 
[...] não pode ser creditado a características episódicas ou a condições 
biográficas dos protagonistas profissionais. Ele decorre da filiação teórica do 
Serviço Social (o sistema de saber a que se prende) e, simultaneamente, da 
resposta que articula para orientar-se com um sistema de saber [...] que 
tenha pertinência direta com a sua prática profissional. Assim é que a 
massa crítica acumulada em mais de meio século de institucionalização 
profissional, malgrado as inflexões, os giros, as mudanças, etc., apresenta-
se com uma estrutura reiterativa: o apelo a diferentes ciências sociais, com 
o recurso a componentes nem sempre compatíveis com a moldura em que 
são inseridos, para subsidiar práticas e representações que desbordam o 
limite de cada uma (NETTO, 1992, p. 145; destaque do original). 
 
 

A superação do sincretismo da prática e do ecletismo teórico, no Serviço 

Social, só é possível mediante a recuperação e o aprofundamento dos fundamentos 

ontológicos da teoria social crítica, capazes de capturar o movimento do ser social e 

suas determinações concretas. Tal recuperação é possível mediante o recurso à 

razão racionalista, humanista, historicista e dialética, e mediante a recusa à 

positividade dos fenômenos alimentada pela aparência dos mesmos. Possibilidade 

capaz de enfrentar o sincretismo da problemática originária da profissão e o 

pensamento conservador que lhe dá suporte, integrantes do caldo cultural que 

justifica o cotidiano em sua aparência e em sua imutabilidade. 

No quadro 22 – anexo XXII, p.70-73 -, as referências bibliográficas citadas 

referem-se às possibilidades de tratamento teórico dos conteúdos programáticos 

relacionados à matéria Formação Sócio-Histórica do Brasil. Identifica-se uma forte 
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tendência teórica de filiação pós-moderna, centrada nos particularismos políticos e 

culturais. É bastante residual o tratamento ontológico da realidade social. 

Da bibliografia indicada, um significativo volume de referências respalda a 

perspectiva a-histórica dos conteúdos, reforçando a abordagem dos particularismos, 

com temáticas referentes à democracia, cidadania, participação, representação, ao 

poder local, enfatizadas pelo pensamento pós-moderno. Há, ainda, uma forte 

presença de referências bibliográficas que focam a história da sociedade brasileira, 

através dos movimentos sociais: indígenas, negros etc. 

Quando da identificação de referências mais amplas, como Florestan 

Fernandes, com “A revolução burguesa no Brasil”; Celso Furtado, com 

“Formação Econômica do Brasil”; Karl Marx, com “A origem do capital: a 

acumulação primitiva”; Caio Prado Jr, com “História Econômica do Brasil”, não se 

localiza, em determinados conteúdos, indicação para sua exploração, repondo-se a 

problemática da relação entre a bibliografia indicada e os conteúdos definidos nos 

programas das disciplinas, problemática já localizada na avaliação do Currículo de 

1982 e das Diretrizes de 1996 (ABESS; CEDEPSS, 1989; ABEPSS, 2008). 

A análise das informações contidas no quadro 23 – anexo XXIII, p.74-83 -, 

demonstra a presença significativa da tendência de filiação teórica à perspectiva 

histórico-crítica, dentre as referências bibliográficas voltadas para abordagem dos 

conteúdos programáticos vinculados à matéria Política Social. Identifica-se 

coerência entre os conteúdos anteriormente destacados para o estudo da questão e 

a bibliografia indicada, que segue a perspectiva teórica marxista, com obras e 

autores a ela vinculados. A presença de publicações que tratam de uma possível 

metamorfose da questão social não é suficiente para revelar que tratamento teórico 

a temática receberá, nem mesmo quando se tenta relacionar a citada referência com 

a descrição do conteúdo. 

O referencial bibliográfico indicado para o tratamento teórico dos conteúdos 

programáticos das disciplinas relacionadas à matéria Acumulação Capitalista e 

Desigualdades Sociais – quadro 24 – anexo XXIV, p.84-90 - indica uma prevalência, 

na consideração do princípio do pluralismo, para o debate sobre o desenvolvimento 

capitalista, a questão social e os movimentos sociais. Destacam-se, no conjunto das 

obras e autores referenciados, aqueles filiados ao pensamento marxiano/marxista, 

bem como aqueles alinhados com a discussão contemporânea da sociologia.  
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As possibilidades da presença do ecletismo são residuais e podem estar 

referidas a autores e obras que tratam da determinação das classes sociais sobre a 

estruturação dos movimentos sociais e, ao mesmo tempo, a referências nas quais 

são discutidas as micro experiências sociais e as redes de movimentos sociais, 

localizados no conteúdo programático como “perspectivas dos anos 1990”, ou, 

ainda, que tratam da questão social e, ao mesmo tempo, de uma nova forma de 

sociabilidade dentro do capitalismo – uma nova exclusão, uma nova questão social, 

metamorfoseada. 

A predominância do respeito ao princípio do pluralismo aponta para uma 

apropriação qualificada do debate teórico, entre as várias correntes do pensamento 

social contemporâneo, mantendo-se, entretanto, a direção sob a perspectiva crítica. 

O referencial bibliográfico mostrado no quadro 25 – anexo XXV, p.91-105 -, 

relativo ao tratamento teórico dos conteúdos programáticos das disciplinas 

articuladas à matéria Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço 

Social, indica a prevalência da tendência de filiação teórica ao pensamento 

marxiano/marxista. 

Em dados momentos, essa tendência encontra respaldo apenas em 

referências de intérpretes do pensamento marxiano, indicando a ausência de 

pensadores clássicos que possam qualificar o tratamento teórico dos conteúdos. 

Ressalta-se, também, em alguns programas, a presença simultânea de 

autores de tendências teóricas distintas, porém não foi possível identificar em qual 

perspectiva de abordagem essa associação está colocada: se como reforço ao 

exercício do pluralismo ou como recorrência ao ecletismo teórico. Quando se 

identifica a presença de autores e obras afinados ao pensamento pós-moderno, por 

exemplo, não se encontra explicitada, no conteúdo programático, a indicação de 

temas ou temáticas tratadas a partir da ótica desses autores. O mesmo não se 

verifica em relação aos autores filiados à tradição marxista, cuja discussão é 

claramente localizada entre os programas das disciplinas. 

O quadro 26 – anexo XXVI, p.106-112 - relaciona as referências bibliográficas 

indicadas para o tratamento dos conteúdos programáticos relativos à matéria 

Processos de Trabalho e Serviço Social. A tendência predominante em tais 

referências, é a da filiação teórica à teoria social crítica de base marxiana/marxista. 

Nessa tendência, verifica-se o respeito ao pluralismo na abordagem da 

temática do trabalho, na contemporaneidade. A discussão é apresentada a partir do 



   214 
 

debate estabelecido, nas ciências sociais, entre a teoria social crítica (presença de 

obras de Karl Marx e de autores clássicos da tradição marxista, como Lukács, 

Mészáros e outros de expressão nacional: Lessa, Antunes), e o pensamento pós-

moderno (para este último, figuram autores como André Gorz; Claus Offe). 

Identificou-se, ainda, a associação de referências vinculadas à tradição 

marxista a outras cuja atenção se volta para a focalização de determinadas 

temáticas, a exemplo da pobreza, da exclusão, da cidadania, do associativismo, da 

solidariedade e da participação. Mais uma vez, não foi possível localizar qual relação 

tais indicações guardam com o conteúdo da disciplina. 

As referências bibliográficas relacionadas no quadro 27 – anexo XXVII, p.113-

119 - indicam a presença das tendências que retratam a carência de autores 

clássicos na discussão sobre o método e seus fundamentos teórico-metodológicos, 

e a prevalência da abordagem da pesquisa em sua dimensão operacional.  

Chama a atenção a presença de uma referência que sugere uma teoria do 

Serviço Social: “A pesquisa e a construção da teoria do Serviço Social”, de João 

Bosco Pinto, retomando uma linha de reflexão profissional que atribui à profissão o 

status de produtor de teorias, numa tentativa de atribuir especificidade ao seu 

estatuto profissional e afirmar uma legitimidade calcada no suposto fundamento 

“científico” do Serviço Social. Cabe lembrar que esse tipo de explicação para o 

surgimento e desenvolvimento profissionais se deu a partir da apropriação 

qualificada do referencial histórico-crítico, suficientemente contra-argumentado, com 

base no contexto da divisão social e técnica do trabalho, na sociedade burguesa 

consolidada e madura, e nas demandas histórico-sociais que dela advém, como a 

determinação maior para um tipo de configuração profissional. 

Referências bibliográficas relacionadas às disciplinas que tratam dos 

conteúdos da matéria Ética Profissional (quadro 28 – anexo XXVIII, p.120-122) 

indicam a tendência de filiação teórica à tradição marxista, focando a relação ética x 

vida social x serviço social, a partir dos seus fundamentos. 

Da análise das informações empíricas relativas aos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação em Serviço Social do Nordeste, aos conteúdos programáticos 

e referências bibliográficas das disciplinas ofertadas por esses cursos, é possível 

indicar as tendências gerais presentes no processo de efetivação da formação de 

graduação que dizem respeito à direção social que esta assume. 
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Em se tratando dos projetos pedagógicos, enquanto instrumentos que 

exprimem que tipo de formação cada curso objetiva oferecer aos seus alunos, em 

articulação ao projeto geral de formação para a profissão, observa-se a tendência 

predominante de seguir o projeto das Diretrizes Curriculares de 1996, referendando 

a direção social que esse projeto aponta. 

Em relação aos conteúdos programáticos e às referências bibliográficas 

indicadas para tratamento teórico desses conteúdos, essa tendência, observada em 

relação à orientação dos cursos via projetos pedagógicos, é tensionada, sugerindo a 

presença de outros elementos de ordem teórico-metodológica que dela se afastam. 

Nesse sentido, é possível pontuar esse tensionamento através da indicação das 

seguintes tendências: 

 

• Presença do ideário pós-moderno na relação entre conteúdos 

programáticos e bibliografias adotadas pelos cursos de graduação em 

Serviço Social do Nordeste. As expressões dessa presença são 

localizadas no tratamento dos fenômenos sociais a partir da sua 

imediaticidade, na insuficiente ou inexistente apropriação dos 

fundamentos da teoria social crítica de base marxiana/marxista e no 

recurso ao sincretismo e sua derivação teórica – o ecletismo. 

• Resultante da indicação supracitada, a tendência do conservadorismo, 

na formação profissional, revigora-se manifesta na recusa à busca dos 

fundamentos ontológicos da realidade social e do próprio Serviço Social; 

em consequência, a rejeição à adoção do princípio da totalidade e da 

perspectiva histórico-crítica no tratamento teórico-metodológico das 

expressões do real.  

• Presença da teoria social crítica no tratamento teórico dos conteúdos 

formativos dos cursos de graduação em Serviço Social do Nordeste, 

demarcada pela perspectiva de totalidade social, na qual a busca pelos 

fundamentos do Serviço Social ultrapassa os limites da profissão, 

localizando-a no movimento totalizante da sociedade burguesa. A 

expressão dessa tendência está alinhada à direção social impressa no 

projeto de formação do Serviço Social. 
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Ao indicarem uma tensão de fundo nos rumos da formação em Serviço Social 

no Nordeste, as tendências observadas expõem, com clareza, a disputa de projetos 

profissionais e societários no interior da profissão. Esta disputa indica um confronto 

expressivo no âmbito da formação. Do embate travado, é possível identificar a 

manutenção da dominância teórico-política da direção social crítica. Pode-se, pois, 

afirmar que, no plano da efetivação dos conteúdos da formação, a tendência 

alinhada ao projeto das Diretrizes Curriculares da ABEPSS persiste e assume a 

prevalência na condução da direção da formação efetivada.  

Considerando-se o plano da materialização cotidiana desse projeto, revelada 

por conteúdos programáticos e bibliografias adotados pelos cursos, a presença do 

conservadorismo reatualizado se fortalece e, certamente, para isso, concorrem 

mediações relativas ao contexto sócio-político da sociedade contemporânea. As 

respostas dos setores dominantes à crise estrutural do capital tem implicado em 

reformas conservadoras que atingem o conteúdo e o alcance das políticas sociais na 

cobertura dos direitos de cidadania, alteram demandas e respostas profissionais, 

precarizam condições de trabalho e disseminam ideologias e valores capazes de 

promover a adesão e o consentimento dos trabalhadores à manutenção da 

dominação burguesa. 

Nesse sentido, o pensamento conservador dispõe de condições férteis para 

se expandir e o faz sob nova roupagem – o pensamento pós-moderno. Na formação 

em Serviço Social, essa expansão “renovada” busca apoio nos requisitos à prática 

profissional, cujo entendimento é de que tais requisições exigem respostas 

imediatas da profissão, do tipo: classificação socioeconômica (entenda-se seleção 

da pobreza) dos usuários como mecanismo de “acesso” aos benefícios sociais; 

gerenciamento de pessoas em busca de um “clima social” harmonioso, no interior 

das instituições públicas e privadas; “olhar clínico-terapêutico” no atendimento dos 

plantões sociais, encaminhamentos, triagens. Tais respostas justificariam, por sua 

vez, a necessidade de novos conhecimentos que legitimem essa profissão diante do 

cenário contemporâneo.       

A incorporação de temáticas da programática pós-moderna, na realidade da 

formação de graduação em Serviço Social, conta, ainda, com a mediação dos 

sujeitos docentes que, mediante escolhas teórico-metodológicas e ético-políticas, 

estruturam os conteúdos programáticos e definem referências bibliográficas com 
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potencial para referendar a direção impressa no projeto das Diretrizes Curriculares 

ou para contestá-la. 

Por outro lado, o mesmo contexto sócio-político situado acima põe 

possibilidades de aprofundamento da direção social crítica. É nesse contexto 

adverso que os assistentes sociais, na sua condição de profissional assalariado, 

tendem a se aproximar dos interesses e do projeto das classes trabalhadoras, em 

sua resistência à dominação do capital (NETTO, 1989). 

Assim, se o conservadorismo se fortalece no interior do Serviço Social e de 

sua formação, em particular, ele não está só nem lidera a condução dessa 

formação, conforme afirmado anteriormente. A tendência que reafirma a teoria social 

crítica como princípio fundamental da formação permanece e revela como, a 

despeito das condições objetivas e subjetivas desfavoráveis para o seu 

aprofundamento, segmentos profissionais comprometidos com o projeto ético-

político do Serviço Social resistem política, ideológica e teoricamente à presença do 

pensamento conservador na justificação e manutenção da sociedade burguesa, e 

nos rumos do Serviço Social. Tal resistência confirma o protagonismo da ABEPSS 

na defesa do projeto profissional crítico. 

Dessa forma, a direção teórico-metodológica que se efetiva na formação de 

graduação em Serviço Social, nas Instituições de Ensino Superior do Nordeste, está 

se manifestando enquanto um processo em movimento, demarcado pela disputa 

ideo-política entre o projeto de reposição da herança conservadora e o projeto de 

reafirmação do pensamento crítico-dialético, no interior da profissão. A 

movimentação que os citados projetos imprimem à disputa revela a centralidade do 

projeto antagônico ao conservadorismo, no jogo de forças do qual participam, no 

âmbito da concretização dos conteúdos formativos. 

Da disputa em questão, pode-se afirmar, a partir da expressão de Marx (apud 

NETTO, 1989, p. 99), que não é apenas o pensamento crítico e contestador da 

ordem burguesa que “vem fazendo o seu trabalho de ‘velha toupeira’, pondo a 

cabeça de fora quando menos se espera”, o pensamento conservador também o 

faz! Este último não vem indicando uma simples presença residual no interior do 

Serviço Social, como, aliás, já alertava Netto (1996, p. 112): “o conservadorismo nos 

meios profissionais tem raízes profundas e se engana quem o supuser residual”. 

Antes, ele indica uma presença mais fortalecida, em decorrência, um ataque mais 
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persistente à dominância teórico-cultural que assumiu o pensamento crítico no 

interior da profissão.  

Nesse sentido, as dificuldades e fragilidades identificadas devem estimular o 

debate amplo e constante entre os sujeitos profissionais, com o objetivo de construir 

estratégias e encaminhamentos que contribuam para a qualificação teórico-

metodológica e ético-política da formação profissional, a partir do horizonte de uma 

nova ordem social, sob o comando dos trabalhadores.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A direção social da formação profissional, em Serviço Social, expressa no 

projeto das Diretrizes Curriculares de 1996 e definida por um conjunto de elementos 

articulados em torno da perspectiva de totalidade na apreensão da realidade social e 

do Serviço Social e da adoção de um suporte teórico-metodológico capaz de tratar 

essa realidade, em suas dimensões de universalidade, particularidade e 

singularidade, é considerada, neste estudo a partir das possibilidades de sua 

efetivação concreta pelos cursos de graduação, conteúdos programáticos e pelas 

bibliografias por eles adotados, para abordagem dos conhecimentos necessários à 

formação do perfil profissional definido pelo projeto das Diretrizes e pela Lei que 

Regulamenta a Profissão. 

Nesse sentido, a direção teórico-metodológica a qual se efetiva na formação 

de graduação em Serviço Social é vista como resultado de um processo que envolve 

a disputa de projetos profissionais que guardam relações com projetos societários 

mais amplos. Nessa disputa, as raízes conservadoras do Serviço Social, em sua luta 

contra os avanços críticos e progressistas da profissão, incorporam concepções e 

proposições que afirmam a existência de uma “crise paradigmática” no interior das 

ciências sociais e humanas. Para justificá-la, vertentes antimodernas concluem que 

as grandes teorias sociais, principalmente a teoria social crítica de base marxiana e 

tradição marxista, para a qual a categoria de totalidade assume centralidade 

histórico-social e intelectiva, não mais explicam as configurações da sociedade 

contemporânea.   

A partir desse pressuposto, segmentos profissionais resistentes à direção 

social que vem se afirmando a partir das conquistas teórico-metodológicas e ideo-

políticas da intenção de ruptura, associam aos conteúdos da formação um tipo de 

conhecimento voltado para pensar a micropolítica desconsiderada do movimento 

totalizante da sociedade, demarcando, dessa forma, uma reposição do 

conservadorismo profissional e societal, manifesto em temáticas focadas no 

individualismo, na comunidade, nos novos modos e estilos de vida, nas redes de 

movimentos sociais, na democracia representativa, etc.  

 A formação se encontra, assim, tensionada pela disputa entre vertentes do 

pensamento social as quais apontam para direções contrárias: se uma aponta para 
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os limites da sociabilidade burguesa e as possibilidades de sua superação por um 

projeto societário orientado pelos interesses de classe dos trabalhadores, a outra 

afirma a positividade da sociedade do capital. A primeira encontra reforço na direção 

impressa no projeto das Diretrizes Curriculares para a formação em Serviço Social; a 

segunda encontra respaldo nos próprios requisitos histórico-sociais e nas matrizes 

teórico-culturais que estiveram e permanecem na base da afirmação e do 

desenvolvimento da profissão, cujo traço marcante foi delineado pela presença do 

conservadorismo, que assegura um tipo de legitimidade profissional –voltada para 

manutenção da ordem burguesa. 

A disputa pela direção social da formação responde pela busca permanente 

de renovação teórico-cultural do Serviço Social, no sentido da garantia de espaços 

para os assistentes sociais, “quer operem com o ‘paradigma das relações 

interindividuais’, quer trabalhem com o ‘paradigma das relações de força, poder e 

exploração” (NETTO, 1996, p. 115). Trata-se de um processo que faz parte do real e 

que consiste numa expressão singular das relações sociais que se dão no âmbito da 

luta de classes; só através da captura das mediações é possível identificar a relação 

entre os interesses classistas e o projeto profissional. Essas mediações envolvem as 

respostas das classes e frações de classe às expressões da questão social, em 

cada contexto histórico, e a transmutação dessas respostas em demandas 

profissionais que, por sua vez, exigem o posicionamento teórico-político e prático-

interventivo dos sujeitos. 

A presença do conflito tende a contribuir para a efetivação de mudanças 

importantes quer no âmbito da profissão, quer na dimensão da totalidade do real. No 

que tange à profissão, o seu devir histórico revela o movimento constante que a fez 

avançar em todas as suas dimensões. O momento presente desafia o Serviço Social 

a manter-se em movimento: avançando e consolidando rupturas ou repondo o velho, 

em detrimento do novo. 

Como abordado no primeiro Capítulo desta tese, a movimentação da 

profissão, ao longo da sua trajetória histórica, persegue a reafirmação da sua 

legitimidade teórica e prática e, para tanto, procura rever seus fundamentos, 

reatualizando-os, de forma a torná-los compatíveis com as demandas que lhe são 

apresentadas. Quando do surgimento das primeiras Escolas, na década de 1930, 

sob um contexto de hiperexploração da força de trabalho e de condições de vida 

degradantes do operariado, os conteúdos da formação tinham como objetivo 
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fornecer aos alunos subsídios que os capacitassem para o tratamento das 

expressões da questão social, sob o binômio da caridade e do controle. Para tanto, 

a orientação preponderante da formação efetivada se encontrava nos fundamentos 

da doutrina social da Igreja Católica, enquanto base para a recristianização das 

massas.  

No final dos anos 1930, com o Estado assumindo uma postura mais incisiva 

no processo de desenvolvimento da economia brasileira, no sentido da manutenção 

e do aprofundamento do processo de acumulação capitalista, a exigência por um 

controle social mais rigoroso sobre as insatisfações populares e dos trabalhadores, 

passa a envolver certo incremento em políticas sociais, para atender às 

necessidades de modernização e industrialização do país. O tratamento à questão 

social requer, nesse momento, uma combinação entre repressão-cooptação, e a 

formação em Serviço Social acompanhou o novo contexto, reciclando o 

conservadorismo que lhes deu suporte desde a sua origem. A formação se afastou, 

então, gradativamente das origens católicas e buscou fundamentos mais técnicos na 

teoria funcionalista americana.  

Os conteúdos formativos foram reciclados sem que a direção social da 

formação fosse alterada. Manteve-se uma formação alinhada ao pensamento 

conservador e ao pragmatismo, e, logicamente, à estrutura da sociedade capitalista. 

Essa direção começou a ser questionada só a partir dos anos 1960, quando já se 

verificava, em nível mundial, sinais da crise do padrão de acumulação capitalista. 

Internamente, o modelo de desenvolvimento era pressionado pela luta dos 

trabalhadores por reformas sociais, políticas e econômicas. Em se tratando do 

Serviço Social, os questionamentos aos seus fundamentos começavam a ecoar e 

sofrer rebatimentos dos fatores conjunturais e do pensamento crítico presente nas 

formulações políticas dos trabalhadores.  

 Sem conseguir avançar no aprofundamento da crítica mais radical ao 

conservadorismo e à sociabilidade burguesa, em razão da instauração do Golpe 

político-militar de 1964, a profissão seguiu seu processo de revisão teórico-prática, 

objetivando atender aos requisitos por uma mão de obra especializada no trato das 

políticas sociais da autocracia burguesa, formuladas para corresponder às 

exigências de aceleração da modernização capitalista. A formação profissional se 

adequou ao contexto e privilegiou um tipo de conhecimento orientado por uma 

fundamentação teórico-técnica, voltada para a eficiência e a modernização da 
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profissão, rechaçando a influência cristã antes presente. A direção dos conteúdos da 

formação se afastou da tradição católica, mas renovou a presença do 

conservadorismo sob novas expressões, que reforçavam a importância da 

competência técnica como sinônimo de competência profissional. 

A crise da autocracia burguesa, resultante da perda de legitimidade do 

regime, para a qual colaborou o esgotamento do “milagre econômico” e a 

radicalização das lutas democráticas, a partir do protagonismo dos movimentos 

sindical e popular, possibilitou a retomada da perspectiva crítica no processo de 

renovação profissional. Crítica que, em suas primeiras manifestações contra o 

tradicionalismo e o conservadorismo profissionais, incorreu em alguns equívocos 

teórico-metodológicos, posteriormente superados pela apropriação qualificada da 

teoria social de base marxiana/marxista. 

Esse processo de renovação crítica do Serviço Social pôs em discussão a 

direção ético-política da formação, seus objetivos e conteúdo, e a sua função social, 

implicando, portanto, na busca por novos fundamentos de legitimação profissional, 

desta vez articulados às necessidades e interesses dos trabalhadores. A estrutura 

da formação de graduação resultante dessa articulação se expressou, num primeiro 

momento, através da recorrência a heranças do passado tradicional e conservador 

da profissão, a exemplo da presença do ecletismo teórico. O enfrentamento entre 

forças conservadoras e progressistas se explicitou, pois, no interior da profissão e 

refletiu posicionamentos de uma luta mais geral pela transformação ou reificação do 

modelo de sociedade que se tinha e tem ainda hoje.  Apesar da presença de 

equívocos, o processo de renovação crítica ofereceu e oferece, até o presente, as 

bases teórico-metodológicas e ético-políticas para um movimento permanente de 

rupturas com o conservadorismo profissional e político.   

O projeto de formação explicitado na estruturação das Diretrizes Curriculares 

de 1996 revela esse movimento, confirma o privilégio de uma vertente teórica, na 

formação profissional, e indica o compromisso com o projeto social das classes 

subalternas. A conjuntura de aprofundamento da crise do capital e suas 

manifestações conjunturais, refletidas na proeminência das reformas neoliberais, 

rebatem sobre o desenvolvimento das profissões alterando demandas e condições 

de trabalho dos sujeitos, incidindo sobre os valores ético-políticos norteadores da 

formulação de respostas profissionais. Esse contexto estimula a reflexão em torno 



   223 
 

do ensino em Serviço Social; e a implementação dos conteúdos da formação, a 

partir da orientação das Diretrizes Curriculares, adquire expressiva visibilidade.   

Como visto no segundo Capítulo, um conjunto de fatores conjunturais 

inflexionam a formação profissional em Serviço Social, provocando tensões 

relacionadas à direção dos conteúdos formativos. A reestruturação conservadora do 

Estado, com a consequente refuncionalização das políticas sociais, fenômenos 

resultantes do conjunto de respostas do capital para o enfrentamento da sua própria 

crise, colaboram para o agravamento das expressões da questão social e acabam 

por rebater sobre o cotidiano profissional dos assistentes sociais que lidam com as 

políticas sociais. Do ponto de vista do capital e do Estado, colocam-se demandas 

cuja direção reafirma a necessidade do controle social sobre os trabalhadores, 

expressa nos requisitos por uma intervenção profissional seletiva, assistencialista, 

focada no indivíduo ou em determinados grupos isolados. São demandas que 

reafirmam a tendência conservadora da profissão e tensionam a formação no que 

tange ao perfil profissional, à abordagem e à direção dos conteúdos formativos, 

considerados em referência ao projeto de formação das Diretrizes Curriculares, 

cujos princípios validam uma formação crítica e eticamente comprometida com o 

enfrentamento das manifestações da questão social, a partir dos interesses das 

classes trabalhadoras. 

As demandas do capital e do Estado rebatem sobre o tipo de educação e de 

formação profissional dos trabalhadores. Para o atendimento de tais demandas, faz-

se necessária a formação de intelectuais colaboracionistas da ordem burguesa. A 

reforma conservadora do ensino superior não só atende a esse requisito, como e, 

sobretudo, permite a exploração privada de um bem público, favorecendo o 

processo de acumulação capitalista. O processo de mercadorização da educação 

superior e o seu consequente desenvolvimento, em favor dos interesses do capital, 

encontra no curso de Serviço Social (dentre tantos), um “filão” de mercado, com 

potencialidades para favorecer a circulação de capital sobrante, e participar das 

respostas do Estado aos acordos internacionais firmados para “enfrentar”, de forma 

global, a crise capitalista. 

Trata-se de um processo que atinge frontalmente o projeto de formação 

crítica do Serviço Social e desafia a consolidação da direção teórico-metodológica e 

ético-política dos seus conteúdos. Este desafio se manifesta no avanço privilegiado 

do ensino privado e dos cursos à distância (em detrimento da universalização da 
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educação pública, gratuita e presencial para todos os níveis), tendencialmente 

criados para a formação de mão de obra adequada ao mercado de trabalho, e não 

para formação de sujeitos sociais, a partir de conteúdos generalistas e críticos. 

Nesse sentido, há que se debater acerca do peso das UFAs privadas e do EAD no 

processo de desvirtuamento/deformação das DC de 1996. Se a implantação das 

atuais Diretrizes se revela problemática nas IES públicas, como vem se dando em 

relação às IES privadas e ao ensino não-presencial? Como o protagonismo da 

ABEPSS, na defesa do projeto de formação explicitado nas referidas Diretrizes, tem 

atingido esse universo? Ou seja, os estudos sobre a formação em Serviço Social 

devem envolver esse mercado do ensino em expansão. 

O contexto em pauta pressiona a direção da formação em Serviço Social no 

sentido da incorporação de conhecimentos que valorizem o indivíduo, em detrimento 

da sua condição de classe, o imediatismo da realidade, em lugar da sua apreensão 

enquanto uma totalidade social; a dimensão técnica da intervenção profissional 

desarticulada de uma qualificação teórico-filosófica, etc. 

O tipo de conhecimento que permite tais enfoques se expressa, atualmente, 

no ideário pós-moderno. A dimensão cultural do capitalismo tem a função social de 

justificar a lógica contemporânea de desenvolvimento da sociedade burguesa. Para 

tanto, contesta qualquer perspectiva teórica crítica de dimensão totalizante e 

conteúdo revolucionário. Rejeita, principalmente, a validade da teoria social crítica 

de raiz marxiana e tradição marxista na apreensão da realidade, e reatualiza o 

pensamento conservador, sob nova roupagem. A cultura pós-moderna se articula a 

um novo tipo de hegemonia ideológica, característica do estágio atual do 

capitalismo. Com ela, o privilégio do ceticismo, dos particularismos, das 

minirracionalidades e singularidades joga um papel importante no obscurecimento 

das determinações dos fenômenos sociais e no consequente respaldo às ações e 

medidas adotadas pelo Estado burguês.  

Quando afirma que o pensamento moderno crítico desconsidera as diferenças 

sociais e se revela incapaz de perceber os detalhes significativos da realidade, posto 

que se volta para uma “vontade totalitária”, o pós-moderno se coloca como 

alternativa metodológica para a compreensão da heterogeneidade dos estilos de 

vida e dos jogos de linguagem, das diferenças de subjetividade, gênero, 

sexualidade, raça, classe, tempo e espaços geográficos, que fazem emergir 

diferentes formas de alteridade. Assim, tanto a consideração das relações de classe 
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quanto da perspectiva da totalidade social, passam a ser questionadas ou 

“esquecidas” pela agenda da pós-modernidade, uma vez que elas põem em questão 

a própria funcionalidade do ideário pós-moderno. 

O surgimento desse ideário deve, então, ser analisado como parte de um 

processo mais amplo, referido ao quadro da crise de acumulação do capital. Para 

responder aos novos processos sociais decorrentes da crise instalada, o capital 

monopolista promove uma série de reajustes provocadores de novas tensões que 

configuram um contexto de grandes transformações societárias em todos os níveis 

da vida: econômico, político, social e cultural. O pensamento pós-moderno é parte 

constitutiva do conjunto dessas transformações no âmbito da cultura. O traço mais 

marcante da dinâmica cultural do capitalismo contemporâneo é a cultura do 

consumo, tanto de bens materiais quanto de valores e ideias. É, pois, da 

necessidade de busca de novos referenciais para as novas expressões da ordem 

burguesa que ganha espaço o movimento pós-moderno. 

Configura-se, então, um marcante antagonismo entre o pensamento pós-

moderno e os fundamentos do projeto de formação do Serviço Social, cujo núcleo 

central se estrutura a partir da opção pelo referencial marxiano/marxista e sua 

categoria central, a totalidade. Estrutura-se, pois, sob o horizonte da emancipação 

humana, apenas possível fora dos marcos da sociedade burguesa.  

A formação profissional, sob a ótica do pensamento pós-moderno, possibilita 

a recuperação e o fortalecimento da tradição conservadora no Serviço Social; com 

ela, a reatualização de tendências que reforçam um determinado tipo de legitimidade 

profissional: a que se põe a serviço dos interesses do capital e da sua expressão de 

classe, a burguesia. Dessa forma, a intervenção profissional tenderá ao atendimento 

de demandas de caráter ordenador e ajustador, e à reposição da dimensão 

tecnicista e pragmática da profissão. O domínio do instrumental técnico é 

necessário. O que se põe como questionamento é em que medida a formação 

profissional está fornecendo subsídios teórico-metodológicos e ético-políticos para 

uma apropriação correta dessa dimensão profissional. Em que medida os conteúdos 

formativos estão contribuindo para a formulação de respostas profissionais mais 

estruturantes e menos instrumentais. Permanece o desafio quanto à superação quer 

do tratamento privilegiado, quer do tratamento residual da dimensão técnico-

operativa da profissão. 
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A disputa pela direção da formação está posta e envolve, de um lado, o 

aprofundamento da teoria social de Marx e da razão crítica, à qual a primeira se filia; 

de outro, a retomada do conservadorismo a partir das tendências pós-modernas. O 

enfrentamento desse confronto envolve, dentre outros fatores, a qualificação teórico-

metodológica e prático-operativa dos profissionais e suas escolhas ético-políticas. 

Essa é uma mediação importante na tomada de posição em relação a projetos 

societários e projetos profissionais em confronto; no entanto, é fundamental atentar 

para a determinação das condições objetivas postas pela realidade social, na 

definição da direção social, sob pena de se revalorizar e reatualizar o messianismo e 

o voluntarismo profissionais. 

A posição individual ou coletiva dos profissionais de Serviço Social ligados à 

docência incide sobre a direção da formação, não a definindo em definitivo, mas 

alterando-a em formato, conteúdo e alcance, sob dadas condições objetivas. É na 

disputa entre os distintos projetos profissionais, expressões de projetos societários 

mais amplos, que esses sujeitos se colocam. Através das suas escolhas e posturas 

assumidas, podem vir a fortalecer um ou outro projeto. Podem reforçar o 

conservadorismo político e profissional, referendando a lógica da sociedade 

burguesa e suas expressões conjunturais, a exemplo da reforma conservadora do 

ensino superior e da vertente cultural pós-moderna, considerada uma versão 

apologética da ordem capitalista.  

Do ponto de vista da profissão, as escolhas e posturas podem reforçar o 

sincretismo da realidade e a sua manifestação teórica, o ecletismo, resultando num 

determinado tipo de intervenção profissional limitada à superficialidade dos 

fenômenos sociais. Podem, ainda, resistir à perpetuação e reprodução da sociedade 

do capital e seus elementos justificadores, construindo e fortalecendo projetos 

pautados nos interesses dos trabalhadores. 

No Serviço Social, a resistência às influências conservadoras conta com a 

importante mediação das entidades organizativas da categoria. Em se tratando da 

formação profissional, o protagonismo da ABEPSS, no exercício da sua função 

intelectual diretiva, tem contribuído para o fortalecimento da direção teórico-política 

dessa formação, através da construção, definição e do acompanhamento do projeto 

das Diretrizes Curriculares. 

Nesse sentido, a entidade coordenou, na primeira década dos anos 2000, 

uma pesquisa avaliativa da implementação das Diretrizes Curriculares, após dez 
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anos de sua aprovação, com o objetivo de “identificar condições e tendências dessa 

implementação nas Unidades de ensino no país” (ABEPSS, 2008, p. 11), diante de 

um quadro conjuntural desfavorável ao avanço das conquistas dos trabalhadores, 

dentre elas, a garantia de uma educação crítica e qualificada. 

Dos resultados da pesquisa se depreende um conjunto de dificuldades 

relacionadas à implementação do projeto de formação contido nas Diretrizes de 

1996, articulado a questões teórico-metodológicas, didático-pedagógicas e às 

condições de trabalho docente (AMARAL, 2008). 

Como visto no terceiro Capítulo, a efetivação desse projeto de formação, 

pelos cursos de graduação do Nordeste, seus conteúdos formativos e as 

bibliografias indicadas para abordá-los, ressaltam dificuldades teórico-metodológicas 

que tensionam o projeto de formação e a direção por ela assumida. Tal 

tensionamento guarda relação com o contexto mais amplo da sociedade, expresso 

nas configurações assumidas pelo atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, 

marcado por uma profunda crise estrutural, cujos desdobramentos sócio-político-

econômicos, se refletem nas reformas conservadoras do Estado e das políticas 

sociais em geral e, em particular, da política de educação, redirecionada em função 

de medidas privatistas e produtivistas, possibilitadoras do rebaixamento da 

qualidade da formação, na qual o ensino se torna refém das demandas imediatas do 

mercado.  

Esse contexto rebate sobre o desenvolvimento da intervenção e da formação 

em Serviço Social, alterando demandas e respostas profissionais, condições de 

trabalho e fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos, orientadores do 

projeto de profissão.  

Tais questões, ao serem apropriadas pelos sujeitos profissionais e por eles 

enfrentadas, revelam os rumos que a formação viabilizada pelos cursos de 

graduação, poderá assumir em contextos determinados. Dessa forma, a direção 

social dos conteúdos programáticos e das bibliografias adotados por esses cursos 

poderá fortalecer o conservadorismo profissional e societal ou o pensamento crítico 

e progressista, na apreensão da realidade e do Serviço Social.      

Nesse sentido, é possível afirmar que a tensão que envolve, hoje, a direção 

da formação efetivada, a partir da referência dos cursos de graduação da região 

Nordeste, está sendo posta pela disputa entre o pensamento conservador, renovado 

pelo ideário pós-moderno, em suas associações ao sincretismo e ao ecletismo, e o 
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pensamento crítico de base marxiana/marxista, responsável pelos significativos 

avanços teóricos, operativos, éticos e políticos alcançados pela profissão, ao longo 

das três últimas décadas do século passado e dos anos que se seguem no novo 

século XXI, e que possibilitaram ao Serviço Social ser um importante aliado político 

dos demais trabalhadores, na luta contra a exploração e a dominação de classe. 

O sincretismo é considerado o fio condutor da afirmação e do 

desenvolvimento da profissão, presente na sua base originária. Assim, na medida 

em que a “questão social”, fundamento básico da existência do Serviço Social, é 

apresentada pelo ideário apologético da estrutura burguesa, de forma difusa, 

multifacetada, indicando a existência de um caleidoscópio de problemas sociais 

particulares, “recortados” por áreas e setores, aparentando uma grande variedade 

de possibilidades de intervenções profissionais autonomizadas entre si, identifica-se 

uma tendência, no Serviço Social, de “justificar” a busca por tipos de conhecimento 

que apresentem respostas à intervenção prática imediata no trato desses problemas 

“particulares”, sem a necessidade do recurso à abstração teórica, capaz de 

desvendar a dimensão de totalidade inerente aos fenômenos sociais e seus 

fundamentos histórico-ontológicos. Justifica-se um conhecimento que permita a 

manipulação imediata de aspectos do cotidiano, objetivando o atendimento das 

demandas postas, que, mediante procedimentos burocrático-administrativos, são 

desvinculadas dos seus determinantes econômicos, sociais, políticos, culturais, etc. 

Ou seja, o que ocorre é uma operação formal de “homogeneização” das refrações 

da “questão social”, tratadas a partir dos “problemas”, do “público-alvo” e dos 

“recursos” institucionais.  

Esse obscurecimento da totalidade social se aprofunda ainda mais através da 

própria lógica estruturadora do cotidiano, horizonte em que a profissão é exercida. A 

heterogeneidade, imediaticidade e superficialidade desse cotidiano são sintonizadas 

pela lógica burguesa, com o sincretismo da “questão social”, e essa fragmentação 

encontra respaldo no tipo de prática profissional que visa o planejamento, o 

reordenamento ou a manipulação das expressões superficiais do cotidiano humano, 

conformando posturas pragmáticas e burocráticas que visam, apenas, à reprodução 

da sociabilidade dominante. 

A manipulação imediata do cotidiano, sem recorrência a procedimentos mais 

complexos e profundos que remetam às determinações da prática institucional, 

adensa a inscrição do Serviço Social nos marcos do sincretismo, reforça a sua 
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vinculação às ações de caráter emergencial e aprofunda a sua relação com 

abordagens teóricas conservadoras com fortes tendências ecléticas. Nesse sentido, 

a profissão procura um conhecimento que se revele imediatamente vinculado à 

realidade sobre a qual atua o assistente social. 

A compatibilidade entre a busca por paradigmas que explicam o real através 

das suas manifestações epidérmicas e o conservadorismo presente nas ciências 

sociais apresenta-se, hoje, na formação profissional do Serviço Social expressa na 

ausência da teoria social crítica, na abordagem dos conteúdos formativos, ou na 

filtragem de elementos essenciais dessa estrutura teórica, comprometendo, 

exatamente, o seu potencial crítico, na ausência de referência à realidade enquanto 

uma totalidade social, na não apropriação dos fundamentos ontológicos do ser social 

ou, ainda, na apropriação epistemológica do pensamento marxiano.  

O “novo” conhecimento, cujas raízes se encontram fincadas no velho 

conservadorismo, revelou sua presença entre os conteúdos programáticos e as 

bibliografias adotados como referência neste estudo; entretanto, é entre as 

disciplinas articuladas às matérias Sociologia, Ciência Política, Filosofia e Formação 

Sócio-Histórica do Brasil que essa presença se revela com maior fôlego, 

recolocando a conversão de parte significativa das ciências sociais e humanas à 

retórica pós-moderna, enquanto expressão da tese segundo a qual as 

metanarrativas da modernidade, assim como os projetos sociais a elas vinculados, 

estão esgotados diante das mutações socioculturais verificadas a partir de meados 

do século passado, restando, em consequência, a necessidade de focar o 

conhecimento sobre o presente e as novas mudanças políticas e culturais que nele 

se desenvolvem.  

Esse conhecimento é revelador de uma tendência despolitizadora da 

formação profissional que, no plano intelectivo, se associa tanto à desqualificação da 

razão teórica crítica, reforçando a razão formal-burocratizada qualificada como 

miséria da razão, que favorece uma articulação teórica e prática sincronizada com a 

superficialidade da dinâmica societária, quer no nível da sua explicação, quer no da 

intervenção eficaz. Associa-se, ainda, ao idealismo, com seu humanismo abstrato e 

subjetivista, que conduz a um irracionalismo destruidor da razão. 

A renovação da tendência instrumental revelada na incorporação de “novos” 

conhecimentos busca a legitimidade do Serviço Social frente à “nova” sociedade e 

seu nível de complexidade. Assim, ganha visibilidade, nos conteúdos da formação, a 



   230 
 

abordagem da interação entre indivíduo e sociedade; da comunidade de 

significados; da teoria dos campos sociais; do homem autodeterminado, da 

metodologia do Serviço Social, dentre outros temas que retratam a realidade sob o 

prisma da modernidade “possível”: a modernidade capitalista e a profissão, sob o 

ângulo privilegiado da dimensão técnico-operativa. A relação entre ciências sociais e 

pensamento conservador se metamorfoseia para acompanhar os distintos contextos 

sócio-políticos e cultural-ideológicos, mas se mantém íntegra no que diz respeito ao 

nível de interpretação global do processo social, por parte do conhecimento teórico, 

cujas possibilidades limitam-se ao entendimento dos fatos sociais e do Serviço 

Social como uma técnica social. 

A identificação dessa tendência nos conteúdos programáticos e nas 

referências bibliográficas dos cursos de graduação do Nordeste contradiz o 

conteúdo dos projetos pedagógicos desses mesmos cursos. Nesses últimos, a 

orientação teórico-metodológica e ético-política da formação, define-se pela 

apreensão da realidade como uma totalidade social e do Serviço Social enquanto 

produto histórico, que possui dimensão teórica, metodológica, ética, política e 

cultural, dimensões presentes na própria realidade e só possíveis de serem 

apreendidas mediante recurso heurístico a um suporte teórico crítico-dialético. 

O projeto de formação do Serviço Social, ao ser confrontado com a sua 

materialização, considerada a partir da mediação dos processos sociais e da 

presença dos sujeitos docentes, indica resultados cujas consequências remetem à 

presença do neoconservadorismo na formação profissional. Tal presença cria 

problemas para o perfil que se quer formar, de acordo com o projeto das Diretrizes 

Curriculares. A formação se fragiliza, particularmente, a partir da orientação dos 

conteúdos das disciplinas responsáveis pela abordagem dos fundamentos teórico-

filosóficos que embasam o Serviço Social. A tendência é o reforço ao saber prático-

imediato na formação, resultando em um perfil tecnicista e pragmático, desprovido 

de uma formação generalista e crítica, essa, sim, capaz de, em articulação ao 

projeto ético-político profissional, reforçar um conhecimento desmistificador da 

processualidade específica do ser social burguês e, com isso, vincular-se a um 

projeto societário classista, orientado pelos princípios e valores dos trabalhadores. 

Assim, a superação da perspectiva imediatista que impregna os conteúdos da 

formação em Serviço Social implica na não aceitação da destruição ou da 
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miserabilidade da razão crítica, pois, como ressalta Netto (1994), a história dos 

homens, fora da razão, é a história da barbárie. 

A tensão revelada no processo de efetivação da formação em Serviço Social, 

nos cursos de graduação do Nordeste, revelou, ainda, que a resistência ao 

conservadorismo tradicional ou reatualizado persiste e é observada, particularmente, 

mas não exclusivamente, entre a estruturação dos conteúdos programáticos e a 

indicação das bibliografias de disciplinas que, no geral, estão sob a responsabilidade 

de docentes com formação no próprio Serviço Social, o que pode significar que 

esses profissionais não só vieram de uma formação crítica, como a aprofundaram no 

seu processo de capacitação. Assim, a despeito do contexto adverso, viabilizam a 

prevalência da direção social contida nas Diretrizes Curriculares e o fortalecimento 

do protagonismo da ABEPSS na defesa e no aprofundamento do projeto de 

formação crítico do Serviço Social. 

Este protagonismo, reforçado pela presença ativa dos demais sujeitos 

coletivos (conjunto CFESS/CRESS, movimento estudantil e suas entidades 

representativas), vem procurando responder aos desafios de consolidação da 

direção social estratégica da profissão. O acúmulo das forças progressistas, no 

interior do Serviço Social, tem se expressado através de ações como o curso “Ética 

em Movimento no Serviço Social”; os cursos em nível de especialização, gratuitos e 

à distância; a realização de oficinas, encontros regionais e nacionais; a constituição 

de grupos temáticos de pesquisa; o projeto “Abepss Itinerante”; posicionamentos 

públicos; publicação de periódicos e outras tantas ações que indicam as 

possibilidades de resistência política, apesar das inflexões conjunturais.  

Considerando a afirmação da pesquisa avaliativa da ABEPSS (2008), de que 

o projeto de formação expresso pelas Diretrizes Curriculares encontra dificuldades 

na sua implementação, dificuldades em particular de ordem teórico-metodológica, o 

desafio que se colocou, neste estudo, foi o de demonstrar a presença do 

pensamento conservador no processo de formação efetivado pelos cursos de 

graduação em Serviço Social, enquanto um elemento dificultador na apropriação 

qualificada dos fundamentos ontológicos da realidade e do Serviço Social, rebatendo 

sobre a estrutura central do projeto de formação e, consequentemente, sobre sua 

materialização. A presença do conservadorismo é identificada através da 

incorporação da cultura pós-moderna, configurando um conservadorismo 
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reatualizado em suas abordagens teóricas, mantendo-se, porém, funcional à lógica 

cultural do capitalismo contemporâneo.   

O neoconservadorismo na formação profissional indica uma invasão pós-

moderna, sobretudo, no nível da intervenção que, ao ser pressionada pelas 

requisições imediatas do mercado de trabalho, pressiona, também, a formação em 

busca de conteúdos funcionais a tais requisitos. Põe-se, claramente, no contexto 

atual, uma tensão entre exercício e formação, entre os conhecimentos que focam 

apenas as microdeterminações e aqueles que focam os fundamentos ontológicos da 

realidade. 

Em decorrência disso, o corpo discente é tensionado, no cotidiano 

acadêmico, por diferentes e divergentes perspectivas teórico-metodológicas, sem a 

garantia de que esse processo esteja referendando o princípio do pluralismo da 

forma como ele é entendido no projeto das DC de 1996 e nos Projetos Pedagógicos 

dos cursos. Assim, da necessária interlocução, com direção, entre as correntes do 

pensamento social, pode-se estar recaindo no maniqueísmo de ideias ou no 

pluralismo metodológico, ambos desqualificadores de uma formação histórico-crítica, 

perspectivas ainda mais preocupantes se considerada a forte presença, entre os 

sujeitos da formação, de uma forma geral, da visão de mundo religiosa, numa 

mescla de espiritualidade e ciência. 

O papel da formação não é formar assistentes sociais marxistas, mas formar 

profissionais críticos, capazes de se confrontarem com a realidade, e não de se 

conformarem com ela, possibilidade vislumbrada mediante recurso ao pluralismo 

teórico, com direção social e política. 

Por fim, se não se vive, no Serviço Social, uma deserção absoluta do 

marxismo, se não houve perda da prevalência da direção social crítica, as 

tendências identificadas por este estudo dão conta de que as DC de 1996 estão, 

sim, sendo ameaçadas pela investida conservadora, para além do que apresentam 

os textos formais dos projetos pedagógicos dos cursos, que, enquanto importantes 

instrumentos de direção, não garantem, por si sós, uma implementação dos 

conteúdos plenamente coerentes com a sua formulação. 

Repõe-se, dessa forma, a presença das condições objetivas e subjetivas, 

nessa relação entre projeção x objetivação, na qual o papel dos sujeitos docentes é 

fundamental à salvaguarda de uma direção social da formação profissional.  
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Projetos Pedagógicos 2

ANEXO – I

Unidade Acadêmica DT DE APROVAÇÃO DO PP (PÓS DC 1996)
UE 1 31/12/2003
UE 2 Resolução 27/99 

UE 3 Reforma 2000; Atualizada em 2009
UE 4 2003 – passa a vigorar o novo currículo 2007–data do documento PP.

UE 5 2010 (pós-revisão do projeto 2001-2009).
Quadro 1 – Unidades de Ensino e ano de aprovação do Projeto Pedagógico do curso
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ANEXO – II

Unidade de 
Ensino Justificativa para Reforma Curricular (PP)

UE 1

Capacitação ético-política, teórico-metodológica e técnico operativa 
para o enfrentamento da questão social, ampliação e consolidação 
da democracia e da cidadania no Brasil. Mudanças na sociedade 
interferiram nos referenciais e na materialidade das profissões, 
obrigando-as a proceder à revisão dos currículos, em busca de 
novos parâmetros profissionais para dar respostas. Grade curricular 
anterior é rígida. PP embasado na LDB e no PEP/SS. Debate 
coletivo (referência ao processo de construção da ABEPSS) para a 
reforma pautado na flexibilização, reestruturação e viabilização de 
uma nova proposta de curso de Serviço Social, atentando-se para 
um novo perfil profissional, estrutura geral do curso, peculiaridades 
locais e regionais, dimensão ético-político-pedagógica da formação 
profissional, interdisciplinaridade e articulação entre a graduação e a 
pós-graduação. Currículo anterior de 1987, não mais responde às 
exigências da realidade sócio-histórica contemporânea. Sua 
aplicabilidade apresenta impasses decorrentes das transformações 
societárias em curso, bem como de aspectos internos relativos à: 
grade curricular rígida e excessivas disciplinas obrigatórias; número 
excessivo de disciplinas e de pré-requisitos que retêm o aluno; 
sistema rígido de pré-requisitos, o qual inviabiliza a solicitação de 
disciplinas, procedentes de outros cursos. Desarticulação entre os 
conteúdos das várias disciplinas; ementário com conteúdo defasado; 
tratamento desordenado de questões temáticas significativas ao 
serviço social contemporâneo; disciplinas complementares 
normatizadas no rol de obrigatórias. 

UE 2

Projeto resulta de amplo debate sobre a formação em Serviço 
Social, em níveis local, regional e nacional, coordenado pela 
ABEPSS e da necessidade de acompanhar a reforma interna 
promovida pela Instituição e colocada em discussão a partir de 
Fevereiro de 1997. O PP privilegia os princípios enfatizados pelas 
Diretrizes Curriculares de 1996 e parte das deliberações da LDB 
1996 e das recomendações do Programa de Avaliação Institucional 
das Universidades Brasileiras – PAIUB, do qual a UE se submete.

UE 3

Reforma pautada no processo de avaliação e revisão curricular 
coordenado pela ABEPSS, iniciado em 1994. Questões 
estimuladoras da reforma: mudanças na conjuntura nacional, 
alterando demandas e respostas postas ao profissional de Serviço 
Social; amadurecimento teórico-metodológico da profissão, 
permitindo uma leitura mais qualificada da realidade,  das demandas 
conjunturais e da própria formação profissional; capacidade 
desenvolvida pela categoria profissional de criar respostas 
necessárias ao enfrentamento da questão social no país.
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Unidade de 
Ensino Justificativa para Reforma Curricular (PP)

UE 4

Faz referência ao embate teórico e político travado no interior da 
categoria, na tentativa de romper com a influência conservadora 
tradicional que limitava o desvelamento da complexidade da questão 
social e, consequentemente, as estratégias profissionais a serem 
propostas para seu enfrentamento. Do ponto de vista conjuntural, 
destaca o novo contexto da sociedade capitalista, marcado por 
profundas transformações nos padrões de produção e acumulação 
da riqueza social, com rebatimentos no reordenamento do Estado e 
na organização das classes sociais, os quais atingem diretamente o 
processo de reprodução da vida social, resultando no 
aprofundamento da pobreza e do não acesso de grandes 
segmentos das classes subalternas a bens, serviços e direitos 
sociais. Em decorrência, impõem-se novas formas de enfrentamento 
da questão social, afetando as demandas, os objetivos, as 
habilidades, enfim as atividades dos assistentes sociais, reflexo das 
mudanças na divisão sócio-técnica do trabalho. Nesse contexto 
inserem-se as tendências do mercado de trabalho, no Estado, que 
impõem desafios a formação profissional, exigindo continuamente, a 
análise das demandas sociais, institucionais e do perfil do assistente 
social na realidade. Revisão vem atender as novas exigências para 
a formação dos assistentes sociais, proposta pela ABEPSS. 
Exigências determinadas por traços da conjuntura brasileira e seus 
novos desafios à atividade profissional e pelo desenvolvimento da 
profissão e suas requisições referentes à revisão do processo de 
formação, diante das mudanças na realidade. O Currículo da UE IV, 
considera as particularidades da instituição, e resulta de um 
processo de discussão coletiva no plano local, articulado ao 
Movimento Nacional em prol de uma proposta comum de formação 
profissional para os Cursos de Serviço Social, coordenada pela 
ABEPSS. Reforma busca compatibilizar as mudanças requeridas 
pela UE IV (regime acadêmico migrou do sistema de crédito 
semestral para o seriado anual),com a perspectiva de formação 
profissional definida pela categoria no plano nacional.

UE 5

Organizada a partir de um duplo processo: consolidação do projeto 
de formação profissional, orientado pela ABEPSS e normatização 
técnico-jurídica, em consonância com a Política Nacional de 
Educação. Mudanças societárias (nos padrões de produção e 
reprodução social) a partir dos anos 1990, com rebatimentos na 
organização do Estado e das classes sociais. Em decorrência, a 
sociedade capitalista contemporânea impõe outras formas de 
enfrentamento da questão social, ocasionando novas demandas, 
objetivos e habilidades na divisão sócio-técnica do trabalho. Dados 
sobre a realidade profissional e o perfil do corpo discente alimentam 
a reflexão acerca dos diversos componentes curriculares, 
historicizando suas mudanças em relação direta com o contexto de 
sua época. Objetiva ainda, o debate reflexivo, plural dos conceitos 
de trabalho, de questão social, entre outros que são exigidos pela 
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Unidade de 
Ensino Justificativa para Reforma Curricular (PP)

realidade social a qual, por sua vez, está em permanente mudança. 
A realidade e suas exigências determinam a revisão curricular como 
resposta às demandas historicamente situadas, bem como, a 
construção de um perfil profissional que apreenda criticamente o 
movimento da realidade, numa perspectiva de totalidade, 
objetivando a atuação na formulação de respostas profissionais para 
o enfrentamento da questão social, considerando as novas 
articulações entre o público e o privado.

Quadro 2 – Unidades de Ensino e justificativas para reforma do currículo de 1982.
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ANEXO – III

Unidade de 
Ensino Concepção de Formação (PP)

UE 1

Concepção predominante na profissão a partir dos anos 1990, 
pautada nas Diretrizes Curriculares de 1996: formação como 
educação continuada e desenvolvimento de competências a longo 
prazo. Condições para o alcance do projeto de formação em vigor 
(Diretrizes Curriculares1996): formação articulada com a base da 
pesquisa e sob a ótica pluralista, para a apropriação de polêmicas 
existentes no interior da tradição marxista e destas com outras 
vertentes teóricas das ciências sociais; qualificação do corpo 
docente e de outros assistentes sociais envolvidos no processo de 
formação profissional para o ensino dos conteúdos relativos à 
tradição marxista e à interlocução das teorias sociológicas, das suas 
matrizes teóricas e da formação pluralista. Formação se relaciona 
com a realidade social e desenvolve competências para o exercício 
profissional; reafirma o trabalho como categoria central do ser 
social. Parte dos pressupostos destacados para afirmar que a 
formação deve pautar-se em um conjunto de conhecimentos 
organizados em três núcleos, referenciados nas Diretrizes 
Curriculares de 1996, que estruturam os conteúdos básicos para a 
compreensão do processo de trabalho do Assistente Social, 
desdobrando-se em conhecimentos que, pedagogicamente, 
definem os componentes curriculares. 

UE 2

Seguem as Diretrizes Curriculares de 1996: assume a questão 
social como eixo central da formação e afirma que sua objetivação 
conduz: ao desenvolvimento de pesquisas acerca dos processos 
sociais, articulando determinações mais gerais, com expressões 
particulares e singulares; ao avanço nas pesquisas sobre a 
realidade com a qual trabalha o Serviço Social, permitindo sua 
compreensão e formulação de respostas profissionais enraizadas 
na realidade; a uma capacitação, pautada na adoção de uma teoria 
social crítica, capaz de apreender o processo social como 
totalidade, em suas manifestações universais, particulares e 
singulares, em seus componentes objetivos e subjetivos, em suas 
dimensões econômicas, políticas, éticas e culturais; à compreensão 
do Serviço Social nos quadros do capitalismo brasileiro e ao avanço 
da sua sistematização teórica e prática. 

UE 3 Não identificada no PP.
UE 4 Formação se insere no contexto das relações sociais de uma dada 

sociedade. Responde a uma necessidade histórica e envolve a 
formação acadêmica teórico, metodológica e política. É, pois, um 
processo marcado pelo movimento complexo das classes na 
sociedade, e reflete o debate teórico, político travado pela profissão 
ao longo de sua trajetória histórica, tendo em vista responder as 
manifestações da questão social nos marcos do capitalismo 
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Unidade de 
Ensino Concepção de Formação (PP)

monopolista em expansão. A relação entre a profissão e a realidade 
manifesta-se concretamente quando do enfrentamento da questão 
social, constituindo-se o eixo fundante das novas diretrizes 
curriculares. A formação em Serviço Social deve pautar-se em 
currículos plenos, dotados de flexibilidade e dinamicidade na 
organização dos componentes curriculares,  compondo os 
princípios da formação, associados ao rigoroso trato teórico e 
metodológico da realidade social e do Serviço Social, de forma que 
possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o 
profissional se defronta no universo da produção e reprodução da 
vida social. Um projeto de formação implica a formação teórico-
metodológica, além de outros elementos de ordem política, cultural 
e ética, capazes de assegurar a superação dos limites postos pelas 
grades curriculares. Assim, destaca-se no processo ensino-
aprendizagem, as seguintes dimensões: ensino, pesquisa e 
extensão. Trata-se de uma nova concepção de ensino e 
aprendizagem baseada na dinâmica da vida em sociedade. 
Reafirma o trabalho como categoria fundante do ser social, o que 
requer dos profissionais um esforço no sentido de manter atualizado 
o debate teórico-metodológico acerca da profissão e do seu papel 
no movimento da sociedade; da sua ligação com as formas que a 
questão social manifesta no processo de produção e reprodução.

UE 5

Processo marcado pelo movimento complexo das classes na 
sociedade; reflete o debate teórico-político acumulado pela 
profissão ao longo de sua trajetória, tendo em vista responder às 
manifestações da questão social nos marcos do capitalismo 
monopolista em expansão. Se fundamenta na realidade e suas 
múltiplas exigências, expressas em particularidades e 
singularidades que só poderão ser apreendidas, por meio das 
mediações, com as quais se supera a aparência dos fenômenos 
sociais. Processo de ensino–aprendizagem dinâmico que se 
consubstancia em um conjunto de conhecimentos indissociáveis.

Quadro 3 –  Unidades de Ensino e a concepção de formação presente no projeto 
pedagógico do curso
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ANEXO – IV

Unidade de 
Ensino

Objetivos da Formação (PP)

UE 1

OBJETIVO GERAL: Garantir uma formação abrangente que articule 
ensino, pesquisa e extensão, e que possibilite a capacitação teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa do Assistente Social. 
ESPECÍFICOS: Instrumentalizar o aluno na elaboração de análises 
críticas dos condicionantes da prática e na realização de pesquisas 
e respostas às questões; qualificar para a compreensão e 
intervenção na sociedade moderna; possibilitar intercâmbio entre o 
curso e as instâncias da prática para qualificação eficaz frente à 
realidade; capacitar no conhecimento da realidade para a 
implementação de políticas sociais.

UE 2

OBJETIVO GERAL: Formar profissionais com capacitação teórica, 
metodológica, ética e política, para uma ação investigativa e 
interventiva na realidade social. 
ESPECÍFICOS: Capacitar para a apreensão das transformações do 
mundo do trabalho; considerar a dimensão formativa e informativa 
no processo ensino-aprendizagem; capacitar para as novas 
demandas do mercado, mediante competência técnico-instrumental 
que remete à pesquisa, à produção de  conhecimento a às 
alternativas de intervenção.

UE 3

OBJETIVO GERAL: Promover a qualificação teórico-metodológica, 
técnica e ético-política para o exercício do Serviço Social como 
especialização do trabalho coletivo. 
ESPECÍFICOS: Estimular o aluno a: compreender a sociedade 
burguesa em seu movimento contraditório; analisar criticamente a 
sociedade brasileira em suas diversidades regionais e locais, 
apreendendo as particularidades do desenvolvimento do capitalismo 
no país; apreender as dimensões que perpassam o significado social 
da profissão e os elementos constitutivos do Serviço Social como 
especialização do trabalho; compreender os fundamentos éticos, 
históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social e dos 
processos de trabalho em que se insere; identificar e analisar as 
demandas ao Serviço Social, construindo respostas que 
potencializem as tendências de enfrentamento da questão social na 
realidade brasileira; desenvolver competências e habilidades 
técnico-operativas segundo a lei de regulamentação da profissão. 

UE 4

OBJETIVO: Formar Assistente Social capaz de apreender o 
significado social e histórico da profissão e intervir de forma critica e 
qualificada, nos espaços de atuação profissional, com 
fundamentação teórico-metodológica e posicionamento ético-político 
de acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão e com o 
Código de Ética do Assistente Social.

UE 5 OBJETIVO: Possibilitar a apreensão do significado sócio-histórico 
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Unidade de 
Ensino

Objetivos da Formação (PP)

da profissão, para uma intervenção crítica e qualificada nos espaços 
de atuação profissional, com fundamentação teórico-metodológica e 
posicionamento ético-político de acordo com a Lei de 
Regulamentação da Profissão e com o Código de Ética do 
Assistente Social.

Quadro 4 –  Unidades de Ensino e objetivos da formação constantes no projetos 
pedagógicos
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ANEXO – V

Unidade de Ensino Pressupostos da formação (PP)
UE 1 Seguem Diretrizes Curriculares - 1996
UE 2 Item não encontrado no PP.
UE 3 Não destacados no PP.

UE 4

O Serviço Social inscreve-se no conjunto das práticas sociais 
acionadas pelas classes e mediadas pelo Estado, em face das 
sequelas da questão social; se particulariza como profissão 
articulada às configurações estruturais e conjunturais da questão 
social, bem como de seu enfrentamento histórico; o conhecimento e 
domínio de teorias no campo das Ciências Sociais e da teoria social 
de Marx, é o caminho para o tratamento crítico e rigoroso da 
questão social, considerando a particularidade nacional, regional e 
local; o pluralismo constitui-se numa dimensão imprescindível da 
formação, capaz de permitir o acesso ao conhecimento produzido 
pela sociedade e a sua análise crítica,  a partir do desvelamento 
das relações sociais capitalistas (produção e acumulação), da 
organização das forças produtivas materiais, da conjuntura política, 
das formas de regulação social (Estado) e da dinâmica das classes 
na sociedade.

UE 5

O Serviço Social se particulariza como profissão intrinsecamente 
articulada às configurações da questão social, bem como às formas 
de seu enfrentamento na história; está inscrito no conjunto das 
práticas sociais que busca atender as demandas das classes, 
mediadas pelo Estado, visando enfrentamento das expressões da 
questão social; a formação deve considerar a particularidade 
nacional, regional e local e imprimir uma direção política que supõe 
o conhecimento e apropriação de teorias no campo das Ciências 
Sociais e da teoria social de Marx. 

Quadro 5 –  Unidades de Ensino e pressupostos da formação constantes nos projetos 
pedagógicos
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ANEXO – VI

Unidade de Ensino Perfil que se quer formar (PP)

UE 1

Profissional que atua nas expressões da questão social; formula e 
implementa políticas sociais públicas, empresariais, de 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais; possui 
formação intelectual e cultural generalista e crítica; capacidade de 
inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais e 
no mercado de trabalho; desenvolve trabalho coletivo e 
comprometido com os valores e princípios da ética, dos direitos 
humanos e do Projeto ético-político da profissão.

UE 2

Profissional que atua nas expressões da questão social; formula e 
implementa propostas para seu enfrentamento, por meio de 
políticas sociais públicas, empresariais, de organização da 
sociedade civil e movimentos sociais. Profissional dotado de 
formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em 
sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e 
propositiva no conjunto das relações sociais e no mercado de 
trabalho. Profissional comprometido com os valores e princípios 
norteadores do Código de Ética do Assistente Social.

UE 3

Profissional com: capacidade teórico-metodológica para uma 
apreensão crítica do processo histórico como totalidade, em seu 
movimento dinâmico e contraditório, em sua constituição universal, 
particular e singular, nas mediações e esferas da vida social; 
capacitação investigativa na busca da explicação da formação 
histórica da sociedade brasileira, no sentido de apreender as 
particularidades da constituição e desenvolvimento do capitalismo 
no país e também como base para explicação do Serviço Social nas 
relações sociais; capacidade ético-política que consolide os valores 
e princípios legitimados no código de Ética Profissional e possibilite 
apreender a prática profissional em sua dimensão teleológica; 
capacitação para apreender as demandas - tradicionais e 
emergentes - postas no mercado de trabalho e para formular 
respostas, estratégias, táticas e instrumentos que potencializem as 
tendências de enfrentamento da questão social; capacitação 
técnico-política para a gestão de serviços sociais nas esferas 
estatal e privada.

UE 4

Propõe-se formar um profissional que analise, decifre e atue sobre 
as expressões da questão social; planeje, implemente e avalie 
políticas, planos, programas e projetos sociais; profissional 
generalista, com competências teórica, metodológica e política, 
referenciado no conhecimento das Ciências Sociais e da teoria 
social de Marx, com capacidade de análise crítica e propositiva nos 
diversos espaços socio-institucionais; profissional que procure 
responder as demandas sócio-históricas dos usuários dos serviços 
sociais, respeitando e comprometendo-se com os valores e 
princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social.
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Unidade de Ensino Perfil que se quer formar (PP)

UE 5

Profissional que analisa, decifra e atua sobre as múltiplas 
expressões da questão social; planeja, implementa e avalia 
políticas, planos, programas e projetos sociais; tem uma formação 
generalista, com competências teórica, metodológica e política e 
capacidade de análise crítica e propositiva nos diversos espaços de 
atuação político-profissional; responda às demandas sócio-
históricas dos usuários dos serviços sociais, respeitando e 
comprometendo-se com os valores e princípios norteadores do 
Código de Ética do Assistente Social; seja capaz de lidar, 
concomitantemente, com as demandas históricas e com os novos 
processos sociais que se impõem à profissão; tenha postura 
investigativa frente aos processos históricos reais e sobre a 
imediaticidade das demandas do fazer profissional.

Quadro 6 – Unidades de Ensino e perfil profissional que se quer formar
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ANEXO – VII

Matéria Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

UE 1

Fundamentos     do     Pensamento     Sociológico   
Unidade I: Construção de uma ciência da vida social: A sociologia como 
disciplina; construção do olhar sociológico; Indivíduo e sociedade; sociedade 
e natureza.
Unidade II: O pensar sociologicamente. Abordando os aspectos: conflito; 
estigma; comunidade; comunidade versus Sociedade.
Unidade III: Surgimento da sociologia; Comte e o Positivismo; explicação 
causal e explicação do sentido; teorias da evolução e revolução; ruptura e 
continuidade. Se dividindo em: Origem da sociologia; O pensamento 
sociológico no século XVIII; Teorias do progresso, desenvolvimento e 
evolução; Conservadorismo; Augusto Comte em Sociologia: Conceitos gerais 
e surgimento; Estática social; Dinâmica social.

UE 2

Teoria     Sociológica     
Unidade I: As condições sócio-históricas da modernização capitalista e sua 
contemporaneidade:
- A transição feudal-capitalista e a passagem da sociedade tradicional para a 
sociedade moderna;
- A emergência do conhecimento científico: o trabalho do conceito e da 
reflexidade sociológica;
- Os pressupostos da ideologia neoliberal e da globalização autoritária e os 
impasses políticos atuais.
Unidade II: O processo de autonomização científica do conhecimento social: a 
construção do objeto sociológico:
- Karl Marx e o materialismo histórico: a alienação e as contradições 
intrínsecas do capitalismo;
- Émile Durkheim e o positivismo funcionalista: a anomia e os problemas da 
integração social;
- Max Weber e a sociología hermenêutica: a razão instrumental e a 
burocratização da vida social.
Unidade III: A questão do método e a metodologia sociológica: o “objeto” 
humano e os requisitos da cientificidade:
- Karl Marx: o trabalho objetivante, o critério da práxis e o materialismo 
dialético;
- Émile Durkheim: a instituição objetivada, o critério naturalista e a causação 
funcional-indutiva;
- Max Weber: o relativismo histórico, o critério hermenêutico-causal e os 
constructos típico-ideais.
Unidade IV: Heranças duais, superações construtivistas na sociologia do 
século XX:
- Pierre Bourdieu e a teoria dos campos sociais ou o construtivismo 
estruturalista;
- A reflexão sobre o legado da tradição sociológica;
- A proposição bourdiesiana da mediação praxiológica;
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Matéria Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

- A marca de Bourdieu na modernidade: “A miséria do mundo”.

UE 3

Teorias     Sociológicas     I     
Unidade I: A natureza do conhecimento sociológico:
A formação do conhecimento social
O contexto histórico do aparecimento da Sociologia
A Sociologia como ciência: aspectos teóricos e metodológicos 
Unidade II: Os paradigmas sociológicos clássicos.
Análise funcionalista
Análise marxista
A sociologia compreensiva e o interacionismo simbólico.
Individualismo versus coletivismo metodológicos.
Unidade III: Processos sociais fundamentais: indivíduo, organizações e 
classes sociais
Indivíduo e sociedade: a interação social, os grupos sociais, status e papéis 
sociais.
A questão da ordem social: cultura, socialização, controle social, normas, 
instituições e processos sociais.
A questão da mudança social e formas históricas de sociedade: poder, 
sociedade e Estado, estamento, classes sociais e mobilidade, mudança sócio 
cultural.

Teorias     Sociológicas     II   
A contemporaneidade da sociologia e seus paradigmas clássicos.
O desenvolvimento da sociologia no século XX.
A formação e o desenvolvimento da sociologia no Brasil.
A sociologia, a sociedade brasileira e o exercício profissional em serviço 
social.

UE 4

Sociologia 
1º Eixo complementar: Processo de constituição das idéias e pressupostos 
filosóficos que corroboraram para a instauração do pensamento sociológico, 
assim como a emergência e institucionalização da sociologia como ciência.
-Evidenciar os contextos políticos, intelectuais e econômicos nos quais se 
teceram as reflexões, os métodos e as teorias sociológicas clássicas;
-Uma análise sociológica do nascimento da sociologia.
2º Eixo complementar: O pensamento de Émile Durkheim.
-Seu projeto intelectual;
-Impacto da filosofia positivista na sua obra;
-As mudanças teóricas ocorridas em sua trajetória intelectual e analítica;
-Sua influência no âmbito da sociologia francesa e mundial;
-As especificidades dos objetos e temas que ele analisou e pesquisou.
3º Eixo complementar: A obra do sociólogo Max Weber.
-O projeto intelectual de Max Weber;
-A discussão epistemológica acerca das ciências da cultura;
-A influência de autores e filósofos alemães, como Georg Simmel e Wilheim 
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Matéria Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

Dilthey;
-A conformação da teoria da ação e da sociologia compreensiva;
-O desenvolvimento do método ideal típico;
-A realização e os desdobramentos dos estudos empíricos da religião;
-Impactos da sua obra para o desenvolvimento da sociologia atual.
4º Eixo complementar: São apresentados alguns pressupostos da teoria de 
Karl Marx enfatizando aspectos de sua teoria materialista e alguns de seus 
desdobramentos na esfera de uma economia política do capitalismo.
5º Eixo complementar: Apresenta brevemente a discussão contemporânea da 
sociologia no pensamento de autores como Pierre Bourdieu acerca da noção 
de poder simbólico e habitus e Nobert Elias acerca do seu conceito de 
figuração e indivíduo em ciências sociais. 
6ºEixo complementar: Analisa alguns estudos recentes, assim como as ações 
políticas de diferentes movimentos têm apontado para a necessidade de 
compreensão do hibridismo e da ambivalência, que constituem as identidades 
e relações interculturais.

UE 5

Introdução     à     Sociologia      
Unidade I: As bases do pensamento sociológico.
1.1. As transformações sociais e a origem de um saber científico;
1.2. Gêneses: o pensamento tradicionalista, o darwinismo e o socialismo 
utópico;
1.3 A sociologia na França;
Unidade II: Teoria, objetos e métodos. 
2.1. Positivismo, Comte e Sociologia;
2.2. Durkheim: consciência coletiva e o fato social;
2.3. Marx: economia e classes sociais;
2.4. Weber: compreensão e ação social.
Unidade III: Temas da sociologia.
3.1. Socialização e educação;
3.2. Indivíduo e sociedade;
3.3. Instituições sociais;
3.4. Estratificação e movimentos sociais;
3.5. Estado e Sociedade;
3.6 Conflitos Sociais;
3.7. Interação Social;
3.8. Cultural. 

Quadro 7 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos de disciplinas relacionadas à 
matéria Sociologia.
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ANEXO – VIII

Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

UE 1

Teoria     política      
-Ação política e o “contrato social”: 
-A gênese de uma teoria;
-A construção teórica da representatividade;
-As engrenagens da democracia representativa e o pensamento 
contemporâneo;
-Representação, participação e os dilemas da ação coletiva.

UE 2

Teoria     Política  
Unidade I: A vida política: paradoxos, vocabulário, exercício do poder 

(despótico - invenção da política). 
Os Clássicos e sua importância para a compreensão da contemporaneidade: 
Nicolau Maquiavel: “a verdade efetiva das coisas”  –  natureza humana e 
história, virtù - fortuna, teoria dos principados.  Estado como promotor da 
estabilidade e do progresso da nação. 
O príncipe eletrônico. Uma abordagem contemporânea da obra de Maquiavel. 
Octavio Ianni (ANPOCS, 2010).
O pensamento contratualista (jusnaturalismo)
Thomas Hobbes: concepção de homem e sociedade. O Estado como 
instrumento de segurança.
John Locke: o individualismo liberal. O Estado como instrumento de garantia 
da propriedade e das liberdades individuais.
Unidade II: O pensamento político de Jean Jacques Rousseau. O Estado 
como instrumento de liberdade e de igualdade.
Marxismo. Existe uma teoria política em Karl Marx? Marx: política e 
revolução. Emancipação social e emancipação política. O Estado e a 
transição para o socialismo: um debate controverso.
Antonio Gramsci: Bloco histórico e hegemonia. Ideologia. Sociedade Civil. 
Sociedade Política.
Algumas considerações teóricas sobre ideologia.
Unidade III: Estado Governo, Sociedade. 
O conceito de sociedade civil.
Evolução histórico-sociológica dos partidos políticos no Brasil
Os partidos políticos no Brasil e a democracia representativa
Sociedade Civil, Espaços Públicos e a construção democrática no Brasil: 
limites e possibilidades.
Unidade IV: Democracia representativa, democracia direta;
A democracia participativa na gestão pública brasileira
Democratizar a democracia. Para ampliar o cânone democrático: a 
concepção hegemônica da democracia na segunda metade do século xx, as 
vulnerabilidades e ambiguidades da participação.
A cultura dos direitos: os desafios atuais dos direitos humanos;
Releituras contemporâneas: experiências de participação democrática na 
atualidade.
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Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

UE 3

Teoria     Política     1     
Teoria política clássica: dos gregos aos pensadores políticos clássicos 
(jusnaturalistas, contratualistas e liberais)
Teoria política contemporânea: principais temas discutidos na atualidade 
tendo como foco principal a política brasileira
Teoria     Política     2   
Unidade I
- O pensamento liberal;
- O pensamento socialista.
Unidade II
- A social-democracia;
- Neoliberalismo

UE 4

Teoria     Política   
-Caracterização da sociedade gentílica enquanto regime social da época 
primitiva, anterior à formação do Estado.
-A constituição do Estado antigo em detrimento das ruínas da organização 
gentílica: os casos do processo de dissolução, respectivamente, das gens 
ateniense, romana e germânica.
-Discussão sobre as duas principais características do Estado antigo, 
segundo Engels: divisão territorial e instituição de uma força pública que não 
se identifica com o povo em armas.
-Gênese do processo de formação do Estado moderno, ocorrida na 2ª metade 
do século XV, e análise dos seus principais aspectos, dados, sobretudo pela 
autonomia e pela diferenciação com a sociedade civil.
-Análise da formulação elaborada por N. Maquiavel sobre o Estado moderno 
em “O Príncipe”: a verdade efetiva das coisas, natureza humana e história, 
anarquia versus principado, virtú versus fortuna.
-A concepção de Estado moderno segundo os principais representantes da 
teoria jusnaturalista: T, Hobbes e o direito à vida, J. Locke e o direito à 
propriedade, J. J. Rousseau e o direito à liberdade.
-A consagração dos fundamentos históricos dos direitos humanos 
materializada nos processos de independência das colônias norte-americanas 
(1778) e na Rev. Francesa (1789)
-Contextualização dos processos de consolidação do Estado liberal; do 
desenvolvimento das forças produtivas burguesas, no contexto do século XIX; 
e da formação da nova classe social (a classe operária).
-Problematização do posicionamento de Karl Marx: crítica às concepções 
burguesas de Estado (a liberal e a democrática), reflexão sobre a relação 
entre emancipação política e emancipação humana, proposição de uma 
concepção negativa de Estado (entendendo-o como um comitê para gerir os 
assuntos burgueses), contraposição entre os direitos do homem e os direitos 
do cidadão e a defesa da revolução socialista.
-O desenvolvimento da concepção de Karl Marx sobre o estado nos marxistas 
clássicos:
F. Engels: O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das 
contradições de classe.
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Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

V. Lenin: O Estado é a organização especial da força; é a organização da 
violência para a repressão de uma classe qualquer.
A. Gramsci: O Estado é igual a sociedade política mais a sociedade civil, isto 
é, hegemonia revestida de coerção.
-Recuperação dos fundamentos econômicos sociais e políticos do processo 
de formação socialdemocrata.
-Resgate histórico dos determinantes econômicos, políticos e ideológicos do 
Estado neoliberal, operante nos países  cêntricos e periféricos, em comum a 
sua proposição de Estado mínimo.

UE 5

Teoria     Política     1   
1º Unidade: Tratados sobre a natureza humana: A política em Maquiavel e 
Hobbes.
A análise dos bastidores da política e a situação da Itália no século XV: O 
príncipe e os fundamentos realistas e individuais do exercício do poder.
O Estado como fundamento do social: A conflitualidade humana e a garantia 
da liberdade e da existência física e biológica em Hobbes.
2º Unidade: A política e a defesa das liberdades: a filosofia política dos 
séculos XVII e XVIII.
Locke e os fundamentos liberais do Estado Moderno: a relação entre 
liberdade e propriedade.
Montesquieu e a busca pelo governo: A tese dos três poderes e o 
reconhecimento do cenário sócio-político.
Rousseau e os efeitos da desigualdade material: o estudo da liberdade e a 
constituição de um novo contrato social.
3º Unidade: A política e o Estado de classes: Marx e sua crítica ao liberalismo, 
no século XIX. 
O Estado Moderno e a luta de classes.
Liberdade e Revolução: O socialismo e a missão histórica do proletário.

Quadro 8 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos de disciplinas relacionadas à 
matéria Ciência Política. 
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ANEXO – IX

Matéria: Economia Política
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

UE 1

Fundamentos     Econômicos     da     Política     Social     
UNIDADE I: Da origem da Economia Política Clássica
 Introdução à economia política clássica;
O estado da arte da ciência econômica;
Adam Smith;
David Ricardo
Unidade II: Para a crítica da Economia Política.
-A crítica de Marx à economia da política clássica;
-Categorias da crítica da Economia política: comunidade primitiva e o 
excedente econômico; forças produtivas, relações de produção e modos de 
produção. O modo de produção capitalista: gênese, desenvolvimento e 
características. Acumulação, valorização e concentração/centralização do 
capital. A relação capital/trabalho. Processo de trabalho e controle da força de 
trabalho. A lei geral de acumulação capitalista.
Unidade III: Tendências da Economia política contemporânea.
-O capitalismo contemporâneo;
-Os anos dourados da economia capitalista.

UE 2

Economia     Política     
Unidade temática – I
Definição de Economia. Relação com outras ciências. Relação com o Curso 
de Serviço Social. Introdução ao pensamento econômico (a evolução 
histórica, o surgimento e a configuração da Ciência Econômica). A transição 
do Feudalismo para Capitalismo e o mercantilismo. Os Fisiocratas e os 
clássicos. Teoria do valor – trabalho.
Unidade temática - II 
 A teoria de David Ricardo. A distribuição do produto. A teoria da renda da 
terra e do lucro. Ricardo e a economia moderna. Princípios de economia 
política e tributação. Karl Marx. A crítica de Marx aos economistas clássicos. 
Mercadoria, valor, valor de uso e valor de troca. Produção simples de 
mercadoria. 
Unidade temática – III
 Produção capitalista de mercadoria. Capital industrial. Força de trabalho e 
seu valor. Mais – valia. Acumulação de capital. Crises econômicas. Alienação 
e miséria crescente da classe trabalhadora. 
Unidade temática – IV
Crises da economia capitalista e a insuficiência da análise neoclássica. John 
Maynard Keynes e a sua interpretação teórica das crises. Fundamentos da 
teoria Keynesiana. O Estado de Bem –  Estar –  Social. A crise do 
Keynesianismo. Neoliberalismo. Globalização e leis de mercado. 
Perspectivas dos países em desenvolvimento num mundo globalizado, em 
particular, o Brasil. 

UE 3 História     do     Pensamento     Econômico   
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Matéria: Economia Política
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

Unidade I
- Introdução ao pensamento econômico e sua origem;
- Os mercantilistas;
- Os fisiocratas;
- Economia política clássica
Unidade II
- O socialismo utópico;
- O pensamento marxista.

UE 4

Economia     Política      
Unidade I : A comunidade primitiva e o modo de produção escravista.
- A comunidade primitiva;
- O surgimento do excedente econômico, da propriedade privada e da 
exploração do homem pelo homem;
- O modo de produção escravista;
- A crise do escravismo.
Unidade II: A passagem do feudalismo para o capitalismo.
-O feudalismo;
-O desenvolvimento do comércio e a transformação dos trabalhadores 
independentes em assalariados;
-A crise do feudalismo e a estruturação do modo de produção capitalista.
UNIDADE III: A acumulação primitiva, a consolidação do modo de produção 
capitalista e o surgimento da economia política clássica.
-A chamada “acumulação primitiva” (Marx);
-As características essenciais do modo de produção capitalista;
-O surgimento da economia política;
-O liberalismo e o pensamento de Adam Smith.
UNIDADE IV: A teoria de valor de Marx.
-A determinação do valor das mercadorias e do valor da força de   trabalho;
-O trabalho como fonte de valor;
-A exploração do trabalho assalariado;
-A produção da mais valia na sociedade capitalista.

UE 5

Trabalho     e     Relações     Sociais     I   
Unidade I: A categoria trabalho: uma análise das suas dimensões 
constitutivas e do seu significado na constituição do ser social.
O trabalho como categoria ontológica. 
As determinações do trabalho e da mercadoria na sociabilidade do capital.
Unidade II: Forma capitalista da produção de mercadorias: a centralidade da 
produção de mais-valia no processo de trabalho.
Alienação e fetichismo.
Elementos componentes do processo de produção.
Processo de trabalho e processo de valorização do capital.
Unidade III: A sociabilidade capitalista e as relações sociais fundadas na 
exploração do trabalho.
A relação capital constante e capital variável e o lugar da exploração dos(as) 
trabalhadores(as) na obtenção do lucro capitalista. 
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Matéria: Economia Política
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

As formas de extração da mais-valia.
Crises e contradições.

Trabalho     e     Relações     Sociais     II   
Unidade I: Acumulação capitalista e controle do processo de trabalho.
1.1 A produção capitalista e a reprodução das relações sociais.
1.2 Acumulação capitalista e a exploração do trabalho.
1.3 Trabalho produtivo e trabalho improdutivo.
Unidade II: Capitalismo contemporâneo e as mudanças no mundo do 
trabalho.
1.1 O neoliberalismo e a configuração do capitalismo contemporâneo. 
1.2 A reestruturação produtiva e as transformações ao mundo do trabalho
1.3 O setor de serviços e sua relação com o processo de acumulação 
capitalista.
Unidade III: As novas formas de subordinação do trabalho e as alternativas 
ao trabalho assalariado.
3.1 Os mecanismos contemporâneos de gestão da força de trabalho e 
subordinação da classe trabalhadora.
3.2 Precarização do trabalho e a saúde dos trabalhadores.
3.3 Precarização do trabalho e as alternativas ao trabalho assalariado. 

Quadro 9 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relativos à matéria Economia 
Política
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ANEXO – X

Matéria: Filosofia
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

UE 1 Introdução à Filosofia e Filosofia Social - Programas das disciplinas não 
enviados pela UE.          

UE 2

Filosofia     
Unidade I
Compreensão da abordagem filosófica por meio da discussão de um 
problema milenar da filosofia: o problema da mente/corpo;
O problema da mente/corpo em Platão;
Desenvolvimento do problema em Descartes.
Unidade II
O problema mente/corpo na contemporaneidade. Fim do desenvolvimento 
histórico do problema filosófico;
Explanação sobre o caráter crítico da filosofia e sua importância para o 
desenvolvimento da sociedade;
Discussão da aplicação do caráter crítico da filosofia nas relações sociais;
Debates sobre a relevância da filosofia para o serviço social.
Unidade III
A filosofia de Tomás de Aquino e os fundamentos do Serviço Social;
A ética de Tomás de Aquino e a relevância da prudência;
A ética tomista e seu fundamento para o Serviço Social.
Unidade IV
A mudança no pensamento ético e os novos fundamentos da ideologia 
marxista;
A ontologia fenomenalista;
Humanismo

UE 3

Introdução     à     Filosofia     I   
1. As várias conceituações da filosofia.
1.1 O que tem sido a filosofia no ocidente
1.2 Mitos e logos: respostas novas e perguntas antigas
1.3 A filosofia como investigação e compreensão racional da natureza: pré-
socráticos
1.4 A filosofia como pesquisa antropológica: Sócrates
1.5 A filosofia como orientação ética: período do helenismo
1.6 A filosofia como auxiliar da teologia: escolástica
1.7 A filosofia como crítica ao conhecimento: Kant
1.8 A filosofia como interpretação e transformação do mundo
1.9 Correntes contemporâneas
2. Filosofia hoje: ainda há lugar para ela?
2.1 As referências à filosofia: quem tem medo da filosofia e por que?
2.2 A função existencial
2.3 A função social
3. O problema lógico e metodológico
3.1 Doxa X episteme de um saber ingênuo ao senso crítico
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Matéria: Filosofia
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

3.2 Os métodos da pesquisa filosófica
3.3 A lógica e suas tentativas de determinar as estruturas do nosso 
pensamento e as normas corretas de funcionamento
3.4 A metodologia científica e suas tentativas de determinar condições e 
limites dos processos de investigação e dos instrumentos linguísticos do 
saber científico
4. O problema antropológico
4.1 As várias tentativas históricas do homem compreender-se e definir-se 
como ser natural, como ser social, político, cultural e como ser transcendente
4.2 O homem na interpretação de Marx: de ser alienado ao humanismo pleno 
e universal
4.3 A interpretação da fenomenologia: o homem, ser-no-mundo
4.4 O humanismo existencialista: o homem como projeto
4.5 A concepção psicanalista: o homem como desejo. O problema do 
consciente e inconsciente
4.6 A contribuição de outros pensadores, especialmente os brasileiros e 
latino-americanos, para uma compreensão do homem e da história latino-
americana. 

UE 4

Filosofia     
 I – O que é filosofia
1. Origem, natureza e função social da filosofia
2. Filosofia, ciência e senso comum
II – História da Humanidade: panorama geral
1. A comunidade primitiva
2. A sociedade de classes
3. A sociedade atual
III – Concepção de mundo
1. A concepção grega
2. A concepção metafísico-cristã
3. A concepção racionalista-liberal
4. A concepção marxiana
IV – Filosofia e Serviço Social
1. A perspectiva metafísico-tomista e o Serviço Social
2. Positivismo e Serviço Social
3. A perspectiva fenomenológico-existencial e o Serviço Social
4. Marxismo e Serviço Social

UE 5

Fundamentos     da     Filosofia     
Unidade I: Considerações introdutórias.
1. O nascimento da reflexão filosófica. 
2. Campos de atuação da filosofia.
3. A origem do conhecimento.
4.Ceticismo, razão e experiência.
Unidade II: Principais períodos da filosofia.
1. A Filosofia no período antigo - O pensamento filosófico na Grécia.
2. A Filosofia no período medieval - do declínio da cultura pagã clássica ao 
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Matéria: Filosofia
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

renascimento.
3. A Filosofia no período moderno - o humanismo e a ascensão da ciência.
4. A filosofia no período contemporâneo - o mundo da técnica e da 
pluralidade cultural.
Unidade III: As correntes filosóficas. 
1. Idealismo, Positivismo e Marxismo.
2. Pragmatismo, Fenomenologia e Existencialismo.

Quadro 10 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos de disciplinas relacionadas 
à matéria Filosofia
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ANEXO – XI

Matéria: Formação Sócio-Histórica do Brasil 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

UE 1

História     da     Sociedade     Brasileira   
- Caracterização da sociedade brasileira;
- O papel do Estado;
- As instituições políticas;
- Os movimentos sociais;
- A democracia e participação social;
- A teoria social.

UE 2

Formação     Sócio-Histórica     do     Brasil     
I Unidade: 
Gênese da sociedade brasileira;
A organização socioeconômica das sociedades indígenas;
A sociedade ocidental européia, especialmente a portuguesa e a expansão 
comercial;
O escravismo colonial e a resistência dos índios e afrodescendentes;
Desenvolvimento e crise do pacto colonial. O processo de independência.
II Unidade:
A monarquia e a organização do Estado brasileiro;
Formação e consolidação da república;
O Estado populista, contradições e conflitos;
Os movimentos sociais populares no Brasil.

UE 3

Formação     Social     do     Brasil     -     Vias Interpretativas
(Relacionada no PP como eletiva)
- A formação e o sentido do Brasil: da conquista de Pindorama à formação do 
mundo colonial luso-brasileiro;
- O processo de formação do estado Nacional: a burguesia entre a monarquia 
e a república.
- A construção da identidade nacional: matrizes étnicas e os diferentes brasis.
- Modernização sem mudanças: estruturas persistentes e regionalismo no 
Brasil.

UE 4

Formação     Sócio-Histórica     do     Brasil     
-Transição para o Capitalismo e a formação dos Estados Soberanos.
-A sociedade do escravismo colonial: a agro manufatura do açúcar e a 
colonização nos séculos XVI e XVII.
-A atividade mineradora e as relações com a metrópole e a Inglaterra no 
século XVIII.
-A crise do colonialismo;
-Ascensão e predomínio da economia cafeeira;
-Crise do escravismo, crise da monarquia;
-A república velha e a emergência das lutas sociais.
-Vargas e as mudanças no Estado brasileiro;
-O golpe na democracia e a ditadura;
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Matéria: Formação Sócio-Histórica do Brasil 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

-A transição e a normatização democrática das últimas duas décadas.

UE 5

Formação     Econômica,     Social     e     Política     do     Brasil     
Unidade I: Determinantes históricos da formação econômica, social e política 
do Brasil.
1.1. Categorias de análise do modo de produção capitalista.
1.2. O caráter capitalista da colonização brasileira.
1.2.1. A transição do feudalismo ao capitalismo: breves considerações.
1.3. A formação social como particularidade histórica.
1.4. A constituição do Estado nacional brasileiro. 
Unidade II: A formação do povo brasileiro.
2.1. A Formação e a Constituição do Povo Brasileiro.
2.2. Raças e Etnias Brasileiras.
2.3. Culturas Regionais do Brasil.
Unidade III: O Brasil no contexto capitalista.
3.1. A inserção brasileira no capitalismo;
3.2. O modelo de desenvolvimento nacional associado e dependente 1964-
1984.  

Quadro 11 –  Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relativos à matéria 
Formação Sócio-histórica do Brasil
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ANEXO – XII

Matéria: Política Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

UE 1

Política     Social     I     
-Método e política social;
-Fundação do Estado-nação, questão social e política social; 
-Primeiras expressões da proteção social; 
-Liberalismo, lutas de classes e a origem das políticas sociais; 
-A grande crise do capital e a condição da política social; 
-Fundamentos sócio-históricos dos ‘anos de ouro’; 
-As políticas sociais e a experiência do Welfare State; desestruturação-
reestruturação dos Estados de Bem-Estar Social; 
-O Brasil e as características das políticas sociais; 
-Reestruturação produtiva; contrarreforma neoliberal e a política social 
Política     Social     II     
Unidade I: As determinações sócio-históricas da sociedade brasileira, 
constituição da questão social e da política social no Brasil.
-A herança histórica da dominação colonial e as particularidades da formação 
econômica, política e cultural da sociedade brasileira;
-A “questão social”  na república velha como caso de polícia e de filantropia. 
Anos 30 e consolidação da burguesia industrial;
-Modelo desenvolvimentista pós-guerra, criação de novas instituições no 
campo da proteção social;
-Anos 60, politização da questão social ,desmoronamento do populismo e 
reação burguesa.
UNIDADE II: A modernização conservadora e a expansão da proteção social: 
autoritarismo, centralização e tecnocracia constituindo o padrão seletivo 
brasileiro.
-Modernização conservadora em 64, o padrão monopolista no Brasil, 
repressão dos espaços democráticos da sociedade civil.
-A questão social na fase monopolista, seu enfrentamento com base na 
repressão e na ampliação dos programas assistenciais para o trabalho rural 
de forma seletiva.
-A consolidação do padrão brasileiro de proteção social com o fortalecimento 
da técnico-burocracia.
-A crise econômica mundial no final de 70 e os impactos sobre a economia 
brasileira, em relação à questão social e a rearticulação da sociedade civil
-A questão social na Nova República e o cenário político e econômico da 
constituinte de 1988.
Unidade III: A política de seguridade social brasileira e as políticas setoriais: 
tensão entre os princípios da constituição de 1988 e o projeto neoliberal.
-Avanços da Constituição de 1988 no tocante aos direitos sociais.
-A reestruturação produtiva, mudanças no mundo do trabalho e seus impactos 
para os sistemas de proteção social dos países periféricos.
-Hegemonia do paradigma neoliberal e o processo de retração do Estado no 
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Matéria: Política Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

tocante às políticas sociais.
-Aumento do desemprego e da pobreza e o fenômeno da exclusão social. As 
ações do governo Fernando Henrique Cardoso e as respostas à questão 
social.
-As tendências do governo Lula: Avanços e retrocessos relativos às políticas 
sociais.

UE 2

Política     Social     
1ª Unidade temática: Origens e Desenvolvimento das Políticas Sociais:
-A questão social como pressuposto para o surgimento das políticas sociais e 
do  Estado intervencionista;
-Concepções teóricas acerca da Política Social, Direitos, Cidadania e 
Democracia;
2ª Unidade temática: A particularidade do Padrão de Proteção Social 
Brasileiro:
-A particularidade da Formação Social e econômica da sociedade brasileira
-Constituição e desenvolvimento do Padrão de Proteção Social brasileiro
-Anos 80: o processo de redemocratização e a reestruturação das políticas 
sociais.
3ª Unidade Temática: Crise capitalista,  neoliberalismo e políticas sociais:
A crise estrutural da acumulação capitalista e a ofensiva neoliberal
-Expressões contemporâneas da Questão Social
-O rebatimento da ofensiva neoliberal nos padrões de proteção social e a 
particularidade brasileira
-Propostas neoliberais para as políticas sociais: privatização, 
descentralização e focalização.
4ª Unidade Temática: As políticas públicas setoriais no contexto  brasileiro 
pós-Constituição de 1988:
-Marco legal, conceitos, objetivos, gestão e  financiamento.
-Tendências atuais das Políticas Sociais. 

UE 3

Política     Social     I     
Unidade 1: Introdução à política social
-Teoria política e política social
-Concepções teóricas da política social
-Modelos de Proteção social (Bismarck, Beveridge, Welfare State)
-O modelo Neoliberal      
Unidade 2: Organização das políticas sociais no Brasil pós-1988 e os efeitos 
do neoliberalismo.
 -Gestão democrática
-Descentralização político-administrativa
-Reforma do Estado
-Financiamento.
Política     Social     II     
Unidade I: Políticas setoriais no Brasil: abordagem histórica.
-O processo de constituição e operacionalização das políticas sociais no 
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Matéria: Política Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

Brasil nos respectivos períodos históricos. 
-A política social anterior a 1930 - período laissefariano
-A política social de 1930 a 1964 - período populista/desenvolvimentista
-A política social de 1964 a 1985 - período tecnocrático-militar
-A política social de 1985 a 1989 - período de transição democrática ou Nova 
República.
-A política social no neoliberalismo: governos Collor (1989-1992), Itamar 
Franco (1992-1994), Fernando Henrique (1994-2002) e Lula (2003 até a 
atualidade). 
Unidade II: Políticas setoriais no Brasil a partir da Constituição de 1988: 
legislação e estratégias de intervenção do Serviço Social. 
-A Constituição de 1988: inovações e realizações no campo específico de 
intervenção do Serviço Social. 
-A Lei Orgânica da Assistência Social –  LOAS e o Sistema Único da 
Assistência Social - SUAS. 
-O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
-A Política de Seguridade Social. 
-O Sistema Único de Saúde - SUS. 
-A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 
-O Programa de Renda Mínima no Brasil e os programas nacionais de 
transferência de renda. 
-Avaliação de políticas sociais como estratégia de intervenção e reafirmação 
dos direitos. 
-As novas demandas para a política social no contexto da globalização. 

UE 4

Política     Social   
UNIDADE I: Passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo 
monopolista.
-As principais características do capitalismo concorrencial;
-As condições econômicas, políticas e sociais que determinaram a transição 
do capitalismo concorrencial para o monopolista;
-A organização do capitalismo monopolista.
UNIDADE II: O processo de constituição das políticas sociais.
-A função das políticas sociais na sociedade capitalista;
-A importância das políticas sociais para os monopólios;
-A legitimação do Estado por meio das políticas sociais;
UNIDADE III: A introdução do projeto neoliberal no mundo e no Brasil.
-O surgimento da crise estrutural do capital e a gênese do ideário neoliberal;
-A introdução desse projeto no cenário mundial;
-A adoção do projeto neoliberal no Brasil e o início da contrarreforma do 
Estado.
UNIDADE IV: A afirmação e consolidação do projeto neoliberal no Brasil.
-Governo Collor(início da contrarreforma);
-Governo Fernando Henrique Cardoso, a reforma gerencial da administração 
e a constituição do setor público não estatal;
- Governo Lula, a diluição das fronteiras entre o público e o privado;
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Matéria: Política Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

-A configuração das políticas sociais no contexto do projeto neoliberal.
UE 5 Política     Social     I     

O programa não foi enviado pela UE
Política     Social     II  
Unidade I- Direitos e Seguridade Social: uma análise crítica.
1.1 Uma reflexão acerca dos limites e possibilidades da cidadania e dos 
direitos sociais;
1.2 Seguridade Social: Os caminhos e avanços da inscrição constitucional e 
os descaminhos da materialização.
Unidade II- A Condição geral das políticas de previdência e saúde no contexto 
da ofensiva neoliberal.
2.1. A configuração da política previdenciária brasileira: determinação legal;
2.1.1. O giro regressivo das reformas da previdência social e as implicações 
para a classe trabalhadora;
2.2. A política de saúde no Brasil: pressupostos legislativos;
2.2.1. As perspectivas da conjuntura privatista e a organização política em 
defesa do SUS.
Unidade III- Assistência social e políticas setoriais.
3.1. Assistência social na perspectiva do direito e o paradoxo da 
refilantropização;
3.1.1. Constituição legal da assistência social;
3.1.2 A complexa expansão da política de assistência social no contexto de 
perda de direitos;
3.2. As políticas setoriais no âmbito da proteção social brasileira;
3.2.1 Proteção social à criança e ao adolescente (ECA-Lei nº 8069/90);
3.2.2 Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso (Lei nº 8.842/94 e Lei nº 
10. 741/2003);
3.2.3. Política Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(Lei nº 7853/89);
3.2.4. Política Nacional de Educação (LDB- Lei nº 9394/96);
3.2.5. Plano Nacional de Políticas Para Mulheres;
3.2.6 Estatuto da Igualdade Racial.

Quadro 12 –  Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relacionados à matéria 
Política Social
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ANEXO – XIII

Matéria: Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais
Unidade 
de Ensino Conteúdo Programático

UE 1

Questão     Social   
Unidade I: 
Concepção da questão social; 
Mundialização da economia, 
Capital financeiro e questão social; 
A questão social no Brasil; 
A questão social no Brasil contemporâneo; 
Serviço Social e as respostas político-institucionais à questão social.
Unidade II: 
Dimensões da crise estrutural do capital (crise do fordismo e do taylorismo); 
Neoliberalismo, reestruturação produtiva e reforma do Estado; 
Aspectos econômicos, políticos e culturais e seus desdobramentos no quadro 
da (pobreza) e exclusão social contemporânea.
Unidade III: 
Novas configurações da pobreza e da exclusão social; 
O chamado “Terceiro Setor” diante das novas expressões da questão social; 
o voluntariado diante da questão social.

UE 2

Desenvolvimento     Capitalista     e     Questão     Social  
I Unidade Temática:
A Constituição do ser social
Gênese e desenvolvimento do capitalismo
A inserção do 3º Mundo no capitalismo mundial
O capitalismo no Brasil e suas especificidades.
II Unidade Temática:
Desenvolvimento da sociedade capitalista e o surgimento da Questão Social
As particularidades regionais brasileiras e o enfrentamento da Questão 
Social.
A Questão Social nos contexto rural e urbano.
III Unidade Temática:
O capitalismo na contemporaneidade: crise, enfrentamentos e rebatimentos
Reestruturação produtiva: toyotismo
Globalização
Neoliberalismo.
IV Unidade: 
A questão social na contemporaneidade e suas formas de enfrentamento.
O debate contemporâneo sobre a questão social
Pobreza e exclusão social
Novas expressões da questão social
Configurações históricas da Questão Social no Brasil: desigualdades sociais 
de classe, gênero e étnico-raciais.
As configurações da questão social no Nordeste. 

Classes     e     Movimentos     Sociais  
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Matéria: Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais
Unidade 
de Ensino Conteúdo Programático

1ª Unidade Temática:
Classes sociais na sociedade burguesa e sujeitos políticos coletivos.
A estrutura de classes na sociedade brasileira: classes trabalhadoras: 
condições de vida, trabalho sócio cultural e organização política.
Movimentos sociais e suas relações de classe para além da dicotomia 
urbano/rural. 
2ª Unidade Temática:
Teoria e História dos Movimentos Sociais 
Pressupostos teórico-metodológicos de análise dos movimentos sociais: 
linhas sociológica e antropologia
Os Movimentos Sociais nas conjunturas das décadas de 70/80.
Movimentos Sociais e Serviço Social: a Política e a prática profissional. 
3ª Unidade Temática: 
Subjetividade, relações de gênero e étnico raciais na constituição de 
Movimentos Sociais.
Configuração e Importância do Terceiro Setor e ONG’s (Organização não-
Governamental na atual conjuntura).
4ª Unidade Temática:
Categorias de análise fundantes dos Movimentos Sociais: Democracia 
(interna e externamente), Identidade Social, Autonomia e Sujeito Social. 
(Atividade prática; conhecimento de alguns movimentos).

UE 3

Questão     Social     no     Brasil   
-Questão Social e suas dimensões.
-Dimensões da Questão Social – Gênese, Expressões e enfrentamento.
-Gênese da Questão Social na Europa. 
-Coleta de dados sobre as expressões da Questão Social região –  “X”, 
agenda pública/ artigos.
-Questão Social como caso de política.
-As raízes Coloniais/Escravistas da Questão Social no Brasil.
-Questão Social: afinal do que se trata?
-Coleta de dados sobre expressões da Questão Social região “X”, agenda 
pública/ artigos.
-A Fome como expressão da Questão Social, agenda pública de combate à 
fome, segurança alimentar.
-Violência como expressão da questão social, agenda pública.
-Condições de Habitabilidade e questão social, a agenda pública.
-Questão Social: afinal do que se trata? – revisão.
-Teorias da pobreza.
-Trabalho Infantil como expressão da questão social.
-Condições de Trabalho Infantil + desemprego como expressão da questão 
social.
-Leitura Dirigida sobre os autores que tratam da questão Social: Rosanvallon, 
Castel, Wanderley.
-Questão Social conforme a matriz francesa.
-Analfabetismo como expressão da questão social/ agenda pública. 
-Exclusão e Morador de Rua como Expressão da Questão Social.
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Matéria: Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais
Unidade 
de Ensino Conteúdo Programático

-Moradores de Rua e Pobreza como Expressão da Questão Social.
-Dependência Química como expressão da questão social/ agenda pública 
de “X” com presença da Assistente Social L.S.
-Pobreza e Discriminação como expressões da questão social/ agenda 
pública.
-Concepções e interpretações conceituais da Questão Social e do Serviço 
Social.
-A globalização como contexto da Questão Social.
- Revisão: Concepções e interpretações conceituais da Questão Social e do 
Serviço Social.

UE 4

Classes     e     Movimentos     Sociais  
Unidade I: Classes sociais.
-A teoria das classes sociais em Marx;
-Classes e categorias de análise em Weber;
-Classe subalterna e suas condições de vida, trabalho, manifestações ídeo-
políticas e sócio culturais.
-A formação e reprodução da classe operária no Brasil.
Unidade II: Educação popular.
-Contextualização histórica da educação popular no Brasil; objetivos e 
características principais;
-Cultura popular e movimentos sociais;
-As relações entre educação popular, cultura popular, movimentos sociais e 
ONG’S.
Unidade III: Direitos sociais.
-A construção da cidadania brasileira ao longo do tempo;
-A cidadania individual e coletiva;
-As demandas populares aos direitos sociais.
Unidade IV: Movimentos sociais e terceiro setor.
-Tendências estruturais e conjunturais na emergência dos movimentos 
sociais.
-Principais abordagens teóricas dos movimentos sociais.
-Identidade e subjetividade na formação dos movimentos sociais.
-Redes e movimentos sociais; perspectivas dos anos 90;
-A origem e expansão do terceiro setor.
Desenvolvimento     Capitalista     e     Questão     Social     
Unidade I: 
-Caracterização sócio-histórica da passagem do feudalismo para o 
capitalismo;
-Determinação dos elementos ontológicos fundamentais do sistema 
capitalista;
-Fases do desenvolvimento capitalista: o capitalismo concorrencial e a 
questão social.
Unidade II:
-O capitalismo monopolista e questão social;
-O fordismo e o toyotismo;
-A globalização;
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Matéria: Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais
Unidade 
de Ensino Conteúdo Programático

-A predominância da produção destrutiva no capitalismo mundializado e o 
acirramento da questão social.

UE 5 Classes e Movimentos Sociais - Programa não enviado pela UE.
Questão     Social     
Unidade I: Questão social: concepção, determinantes e a particularidade 
brasileira.
1. Concepção da Questão Social;
2. Determinantes históricos, econômicos e políticos da questão Social;
3. Questão Social no Brasil.
Unidade II: Questão Social na contemporaneidade.
1.Metamorfose da Questão Social;
2.Configurações da Questão Social na contemporaneidade: pobreza, 
desigualdade e exclusão social;
3. Debate sobre a Questão Social na contemporaneidade;
3.1 Debate francês;
3.2 Debate brasileiro.
Não veio no programa a III UNIDADE.

Quadro 13 –  Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relacionados à matéria 
Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais
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ANEXO – XIV

Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

UE 1

Introdução     ao     Serviço     Social   
I unidade:
-Modo de produção capitalista;
-Produção e reprodução social;
-Pobreza e Questão Social;
-Reprodução social e políticas sociais;
 II unidade: 
-Formação social do Brasil contemporâneo; 
-origens do Serviço Social;
-Relações sociais e Serviço Social;
 III unidade: 
-os espaços sócios profissionais e demandas postas pelas novas relações 
entre Estado e Sociedade civil.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     I     
Unidade I: A questão social nos anos 20 e 30 e as bases de implantação do 
Serviço Social.
-A questão social na Primeira República;
-A reação católica;
-O movimento político-militar de 1930 e a implantação do corporativismo.
-Relações igreja e Estado no Brasil.
Unidade II: Os pressupostos filosóficos do Neotomismo e as protoformas do 
Serviço Social.
-A filosofia neotomista e sua influência no Serviço Social Brasileiro;
-Grupos pioneiros e as primeiras escolas de Serviço Social;
-Campos de prática dos primeiros assistentes sociais;
-Elementos do discurso do Serviço Social;
-Modernos agentes da justiça e da caridade (a presença norte americana no 
Serviço Social brasileiro).
Unidade III: A intervenção estatal e a consolidação do Serviço Social nos 
anos 40.
-O Estado Novo e o desenvolvimento das grandes instituições sociais (LBA, 
SENAI E SESI)
-A institucionalização da prática profissional dos assistentes sociais.
-A adoção da racionalidade técnica na profissão.
-O caráter sincrético da profissão: a presença cristã e os postulados de caso, 
grupo e comunidade.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     II   
Unidade I: O desenvolvimento e a consolidação do capital monopolista e 
suas transmutações.
-Estado e questão social no capitalismo dos monopólios;
-Expansão da profissão e ideologia desenvolvimentista
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

Unidade II: Do processo de “erosão”  do Serviço Social tradicional ao 
movimento de renovação do Serviço Social no Brasil.
-O movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil;
-Conservadorismo e o Serviço Social Tradicional.
-Institucionalização da prática profissional dos assistentes sociais.
Unidade III: A perspectiva modernizadora Araxá e Teresópolis. Identificação 
nessa démarche entre sociedade e Estado, das incidências da concepção 
teórico-metodológica no Serviço Social.
-A perspectiva modernizadora seminário de Araxá (1967) e Seminário de 
Teresópolis (1970)
-Introdução: A perspectiva de reatualização do conservadorismo.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     III     
Unidade I: Concepções teóricas metodológicas do pensamento social que 
embasaram o Serviço Social.
-O pensamento conservador e o Serviço Social.
-Pressupostos do pensamento positivista e o Serviço Social.
-Concepção fenomenológica.
Unidade II: O contexto da ditadura militar e a renovação do Serviço Social: 
Intenção de ruptura.
-Erosão do Serviço Social tradicional e a perspectiva modernizadora do 
Serviço Social.
-Via psicossocial na perspectiva da fenomenologia.
-Intenção de ruptura (momentos constitutivos)
Unidade III: A tradição marxista.
-Pensamento marxista.
-Projeto ético político do Serviço Social e os desafios ao assistente social.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     IV   
Unidade I: O contexto sócio histórico e político brasileiro de construção do 
projeto profissional de ruptura do Serviço Social com o conservadorismo.
-O processo de transição democrática e a construção da Nova República;
-O debate teórico político nacional, o pensamento marxista no Serviço Social 
(a perspectiva estruturalista e vulgar e a retomada ao marxismo clássico).
-O movimento de tentativa de ruptura com o conservadorismo.
Unidade II: O debate do pensamento marxista no Serviço Social como 
referência orientadora na construção do projeto profissional do Serviço 
Social.
-Definições teóricas do paradigma marxista;
-As categorias do pensamento de Marx tomadas pelo Serviço Social para 
compreender a sociedade: a categoria totalidade, trabalho;
-As categorias teóricas desenvolvida por Gramsci: Estado ampliado, 
hegemonia/contra hegemonia; Os intelectuais, a construção da cultura e a 
relação com a produção;
-Lukács e as categorias trabalho e sociabilidade e alienação.
Unidade III: O contexto social contemporâneo, limites e possibilidades do 
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

Serviço Social :
-O caráter contraditório do Serviço Social e o significado social da profissão;
-Princípios e diretrizes do projeto ético político do Serviço Social, seus 
desafios na atualidade.
-Crise do capital, reestruturação produtiva e o novo cenário que se põe diante 
do Serviço Social.

UE 2

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     I  
Unidade temática I:
-O Capitalismo e a emergência da Questão Social;
-A racionalização da assistência e a gênese do Serviço Social;
-A fundação das primeiras escolas de Serviço Social e suas especificidades 
nos contextos da Europa, América do Norte e América Latina
Unidade temática II: 
-O capitalismo no Brasil: a falência do modelo agro-exportador, o processo de 
industrialização e o aparecimento do trabalhador urbano;
-O contexto de 1930: a Questão Social e o surgimento do Serviço Social no 
Brasil;
-A influência da Igreja e do Estado no ensino de Serviço Social: fundação das 
primeiras escolas de Serviço Social e a Filosofia Cristã, como norteadora da 
formação dos(as) assistentes sociais brasileiros(as);
-A institucionalização e profissionalização do Serviço Social no Brasil.
Unidade temática III:
-O conservadorismo: conceito, origem e características; A influência do 
pensamento europeu na formação profissional do(a) assistente social no 
Brasil: o neotomismo como pressuposto filosófico e a Doutrina Social da 
Igreja;
-O Positivismo e o Serviço Social.
Unidade temática IV:
-A influência norte-americana na formação profissional do(a) assistente social 
brasileiro(a): o contexto pós II Guerra Mundial e o desenvolvimentismo;
-O Funcionalismo e o Serviço Social. Entre os fundamentos filosóficos 
cristãos e os fundamentos metodológicos norte-americanos: aproximação às 
técnicas de Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social 
de Comunidade.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     II     
Unidade Temática I
- A contestação do Serviço Social Tradicional – Erosão;
-O Movimento de Reconceituação: erosão internacional do Serviço Social 
Tradicional;
- O golpe de 1964 e o processo de renovação do Serviço Social no Brasil;
- A modernização conservadora: primeira perspectiva da renovação do 
Serviço Social no Brasil
Unidade Temática II
-A insatisfação teórico-metodológica e a alternativa da fenomenologia: 
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

reatualização do conservadorismo;
- A ênfase psicossocial nas relações profissionais;
- A valorização da subjetividade na relação assistente social – “cliente”;
- A reorientação do processo modernizador no Serviço Social: Sumaré e Alto 
da Boa Vista.
Unidade Temática III
-O terceiro momento da renovação do Serviço Social no Brasil: a intenção de 
ruptura e a adoção do referencial marxista;
-Os momentos constitutivos da perspectiva da intenção de ruptura: emersão, 
consolidação acadêmica e espraiamento;
- A aproximação enviesada do Serviço Social ao pensamento marxiano;
-A superação dos equívocos e o resgate da inspiração marxiana no debate 
teórico-metodológico do Serviço Social.
Unidade Temática IV
- Serviço Social e Marxismo: continuidade da interlocução;
- O pensador italiano Antônio Gramsci: principais ideias;
- A incorporação de Gramsci pelo Serviço Social brasileiro.
Fundamentos     Históricos     e     Teórico-Metodológicos     do     Serviço     Social     III     
Unidade I - A atual discussão teórico-metodológica no Serviço Social:
-A crise de paradigmas na década de 90;
-A pós-modernidade; 
-O pluralismo no debate profissional;
-Atualidade do marxismo;
-O marxismo como pressuposto teórico-metodológico do Serviço Social. 
Unidade II – A formação profissional hoje e a consolidação do projeto ético-
político do Serviço Social:
-A formação profissional e as diretrizes curriculares do Serviço Social na 
contemporaneidade;
-Construção do Projeto Ético-político profissional: desafios e limites a sua 
implementação.
Unidade III – Contemporaneidade, questão social e Serviço Social:
-Desafios contemporâneos para o assistente social;
-O redimensionamento da profissão: mercado, condições de trabalho, 
demandas e respostas profissionais.
Unidade IV – A metodologia do serviço social e a atuação no cenário atual:
-As transformações societárias e seus rebatimentos no Serviço Social: 
espaços sócio-ocupacionais;
-O Serviço Social e o redimensionamento de suas funções sociais. 

UE 3

Introdução     ao     Serviço     Social  
Unidade I
-O modo de produção capitalista: uma incessante produção e reprodução da 
“questão social”:
-Estrutura e gênese da sociedade do capital;
-A Divisão do trabalho na sociedade capitalista;
-Relações sociais e “questão social”.
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

Unidade II
O Serviço Social e a reprodução das relações sociais:
-Serviço Social: bases históricas e conceituais;
-As dimensões da profissão;
-Perfil Profissional dos Assistentes Sociais no Brasil;
-Formas de organização política e cultural da categoria.
           
Serviço     Social     I     
1ª Unidade:
-A conjuntura sócio-econômica e política das décadas de 1930 e 1940;
-A natureza do Serviço Social: gênese e reprodução;
-A solução cristã para um mundo em crise – o Neotomismo.
2ª Unidade:
-Políticas sociais nas décadas de 1930 e 1940.

-Serviço     Social     II   - Unidade 1: A questão social e a consolidação do Serviço 
Social na realidade brasileira.
Temas: 
-A questão social no capitalismo monopolista
-As expressões da questão social no Brasil na conjuntura do pós II guerra e 
guerra fria
-Campos de ação e prática do Serviço Social na conjuntura do pós II guerra e 
guerra fria.
Unidade 2: O Serviço Social brasileiro na conjuntura do pós II guerra e guerra 
fria.
Temas: 
- A influência cultural norte-americana no Brasil
-Demandas postas ao Serviço Social brasileiro na conjuntura do pós II guerra 
e guerra fria
-Elementos do discurso do Assistente Social –  perspectiva de adaptação, 
ajustamento e integração social
-As propostas do Serviço Social: trabalho com indivíduos, grupos e 
comunidades
Serviço     Social     III     
I Unidade
- Os cenários e os desdobramentos dos anos 60: econômico, político, social, 
ambiental e cultural. O movimento do Serviço Social neste contexto.
- Os anos 70 e as principais tendências do Serviço Social, seus projetos, 
fundamentos e práticas.
II Unidade
- A configuração teórico-prática do Serviço Social nos anos 80.

Serviço     Social     IV   
Unidade I
- O balanço teórico-metodológico do Serviço Social nos anos 80: a 
incorporação da teoria social crítica como tendência hegemônica no processo 
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

de produção de conhecimento e na prática profissional.
- Capitalismo contemporâneo, crise e novas configurações da questão social.
Unidade II
- As exigências profissionais aos assistentes sociais: as competências 
teóricas, técnico-operativas e ético-políticas em face das mudanças na 
sociedade nos anos 90.
-O enfrentamento da questão social e seus dilemas com a razão moderna: 
entre o sincretismo profissional e a dimensão totalizadora da vida social.
- A organização dos assistentes sociais e sua contribuição ao debate crítico 
da profissão.

Debate     Contemporâneo     do     Serviço     Social     
Unidade I 
-Serviço Social e o debate teórico-metodológico contemporâneo: a discussão 
sobre a unidade dialética teoria-prática;
-Relação teoria/método – prática e Serviço Social
-Mediação e Serviço Social: a contribuição desta categoria para a intervenção 
profissional;
-A dimensão pedagógica do Serviço Social e suas particularidades históricas 
e conceituais na sociedade brasileira;
-O debate modernidade x Pós-modernidade e suas inflexões no Serviço 
Social;
-A interdisciplinaridade como questão: para onde ir?
Unidade II
-O Serviço Social em tempos de financeirização e crise mundial: novas 
mediações e práticas sociais;  
-A conjuntura internacional e brasileira, o debate sobre a agenda 
contemporânea da profissão, tendências do mercado de trabalho, formação 
profissional; 
-A crise do projeto profissional crítico e os desafios para o Serviço Social: 
tendências da prática profissional;
-A discussão sobre os espaços profissionais e as principais questões do 
debate contemporâneo da profissão.

UE 4

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     I      
Unidade I: Contextualização histórica da ascensão do capitalismo, da 
questão social, dos antecedentes da prática da assistência, e da 
institucionalização do Serviço Social
-Introdução à história do Serviço Social e seu significado para a formação 
discente: a relação de continuidade e de transversalidade entre as disciplinas 
curriculares.
-Construção conceitual sobre o Serviço Social: debate a partir da 
compreensão inicial dos alunos sobre a profissão.
Unidade II: As bases teórico-sociais sobre as quais se assenta a gênese do 
Serviço Social
-Idade média e os aspectos de caridade;
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

-Igreja, relações de produção capitalistas e o período de gênese do Serviço 
Social – as Encíclicas papais.
-As bases positivas nas ciências sociais e as influências na ação profissional;
-A função social e o perfil profissional legitimado.
Unidade III: Os referenciais teóricos que fundamentavam o Serviço Social no 
período de institucionalização.
-Finalidades, objetivos e objeto profissional;
-Introdução ao debate sobre o Serviço Social na América Latina.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     II:   o 
documento enviado pela Escola apresenta a nomenclatura de Fundamentos 
II, porém ementa, objetivos, conteúdo e bibliografia se articulam a outra 
disciplina,     direcionada     a     leitura     e     produção     de     textos     acadêmicos.  

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     III      
Unidade I: Natureza do Serviço Social 
-As origens do Serviço Social no Brasil.
-O Serviço Social e as relações sociais no Brasil nas décadas de 1920 – 
1930: a questão social.
-As protoformas do Serviço Social e sua crítica
Unidade II: Desenvolvimento no Brasil e o processo de industrialização. A 
institucionalização do Serviço Social como profissão.
-O perfil educativo e a prática pedagógica do Serviço Social e seus 
fundamentos.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     IV      
Unidade I:
-A influência do desenvolvimento de comunidade norte americano na 
configuração do desenvolvimento de comunidade brasileiro;
Unidade II:
-Processo de renovação do Serviço Social e o movimento de reconceituação 
na América Latina e no Brasil 
–O Serviço Social crítico, alternativo, radical e seus fundamentos.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     V     
Unidade I: Determinantes históricos do processo de renovação do Serviço 
Social no Brasil.
-Contexto da realidade brasileira dos anos 1960 
-1980(instauração da crise do Estado autoritário), traços gerais e significado 
das tendências da renovação do Serviço Social, perspectiva modernizadora e 
de reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura.
-Renovação do Serviço Social no Brasil; perspectiva modernizadora; marco 
profissional; movimento de reconceituação do Serviço Social; Crise do 
Serviço Social de “enfoque tradicional”; pressupostos teóricos; estrutural 
funcionalismo; textos representativos; documento Araxá e de Teresópolis.
Unidade II: Tendências da renovação do Serviço Social no Brasil.
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

-Perspectiva de reatualização do conservadorismo;
-Aproximação do Serviço Social da fenomenologia;
-A proposta de autores da profissão – o recurso à cientificidade (documento 
de Sumaré), a metodologia do “diálogo” de Anna Augusta Almeida.
-Crítica à apropriação dos pressupostos fenomenológicos pelo Serviço Social 
–  reatualização dos postulados e valores profissionais baseados no ideário 
do humano – cristão.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     VI      
Unidade I:
-Assimilação da tradição marxista pelo Serviço Social
-Condições histórico-metodológicas que definiram a aproximação ao 
marxismo;
-Fundamentos teóricos: a tradição marxista e a teoria social de Marx.
Unidade II:
Produção teórico-metodológica representativa: textos de Serviço Social (a 
experiência do método BH); 
-Saber profissional e poder institucional de Vicente de Paula Faleiros e o 
resgate de inspiração marxiana (produção de Marilda Iamamato e de José 
Paulo Netto);
-Análise e crítica à influência conservadora na profissão.

UE 5 Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social I: O 
programa não foi enviado pela UE 
Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social II: O 
programa não foi enviado pela UE 
Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     III      
Unidade I: O Serviço Social no contexto desenvolvimentista e a metodologia 
tradicional.
1.1. O cenário brasileiro na década de 1950 (aspectos econômicos, sociais, 
políticos e culturais);
1.2. O Serviço Social e a metodologia tradicional (caso, grupo e comunidade).
Unidade II: Movimento de Reconceituação.
2.1.O Serviço Social em busca de atualização.
2.1.1.As influências teórico-metodológicas: O Positivismo, O Funcionalismo e 
a Fenomenologia;
2.2.O movimento de reconceituação no Brasil e na América Latina.
Unidade III: O Serviço Social e a aproximação com o marxismo.
3.1. O processo de abertura política no Brasil e o enfrentamento da Questão 
Social no Serviço Social; 
3.2. O Serviço Social e a inspiração marxiana: intenção de ruptura.

Fundamentos     Históricos     e     Teórico-metodológicos     do     Serviço     Social     IV      
Unidade I – Transformações capitalistas no Brasil e no mundo pós 1980.
1.1. Redefinições do Capital: Reestruturação Produtiva e transformações no 
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Matéria: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 
Unidade 

de Ensino
Conteúdo Programático

mundo do trabalho;
1.2 Globalização e neoliberalismo: redefinições do Estado e da Questão 
Social;
1.3 O contexto brasileiro a partir das transformações contemporâneas.
Unidade II –  O Serviço Social na cena contemporânea: novas exigências e 
espaços ocupacionais.
2.1 Os fundamentos do Serviço Social na atualidade;
2.2 Materialismo Histórico e Dialético e sua contribuição para o Serviço 
Social; 
2.3 Mediação e Instrumentalidade: categorias fundamentais ao trabalho do/a 
Assistente Social;
2.4 Mercados de trabalho: novas exigências e demandas profissionais.
Unidade III – Desafios atuais da profissão.
3.1 O trabalho profissional em debate: polêmicas e perspectivas;
3.2 A defesa da formação profissional de qualidade;
3.3 As lutas em defesa do projeto ético-político do Serviço Social.

Quadro 14 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos de disciplinas vinculadas à 
matéria Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social
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ANEXO – XV

Matéria: Processos de Trabalho e Serviço Social
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

UE 1

Serviço     Social     e      Processo     de     Trabalho     (  Disciplina aparece como optativa no 
PP)
Unidade I: A categoria trabalho.
-Trabalho e processo de trabalho em Marx;
Unidade II: Uma discussão entre a centralidade do trabalho para o ser social 
e as dimensões da crise da “sociedade do trabalho”
-A centralidade ontológica do trabalho para o ser social;
-As dimensões da crise da “sociedade do trabalho”
Unidade III: O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo.
-A inserção do Serviço Social  na divisão social e técnica do trabalho;
-O Serviço Social como processo de trabalho?
-A questão do trabalho produtivo e improdutivo;
-A objetivação do trabalho do assistente social em processos de trabalho.
Unidade IV: Uma discussão em torno das atuais demandas postas ao Serviço 
Social na contemporaneidade
-As novas dimensões da realidade social na contemporaneidade e as atuais 
demandas postas à profissão no âmbito governamental, não governamental e 
privado.
-As novas formas de enfrentamento às requisições postas ao Serviço Social 
na contemporaneidade

UE 2

Trabalho     e     sociabilidade  : Esta disciplina consta no PP, porém até o presente 
momento, nunca foi implementada. Não existe programa para ela.
Serviço     Social     e     processo     de     trabalho  
1ª Unidade Temática: trabalho e sociabilidade
A centralidade do trabalho no mundo dos homens;
O trabalho na sociedade capitalista;
O trabalho humano como força de trabalho;
O processo de trabalho e o processo de produzir mais-valia;
A divisão social do trabalho;
O trabalho produtivo e o trabalho improdutivo.
2ª Unidade Temática: O trabalho na sociedade contemporânea
As  transformações no mundo do trabalho;
O redimensionamento do trabalho na contemporaneidade;
Reestruturação produtiva e flexibilidade: seus impactos sobre o trabalho.
3ª Unidade Temática: O  debate sobre a categoria trabalho nas ciências 
sociais
As concepções de André Gorz/ Claus Offe/ Habermas
4ª Unidade Temática: Trabalho e Serviço Social
O Serviço Social na divisão sócio técnica do Trabalho;
O mercado de trabalho do assistente social;
Os espaços sócio-ocupacionais e implicações no exercício profissional.

UE 3 Serviço     Social     e     Processo     de     Trabalho      
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Matéria: Processos de Trabalho e Serviço Social
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

I) Condições e relações da inserção do assistente social na sociedade 
brasileira:
1.1. Reestruturação capitalista e reforma do Estado.
1.2. A inserção do Assistente Social em processos coletivos de trabalho.
-Trabalho e Processo de Trabalho
-Produção e Reprodução Social / Trabalho produtivo e Trabalho Improdutivo
-Serviço Social e trabalho
1.3. Os processos coletivos de trabalho: projeto ético-político, atribuições 
privativas, necessidades e demandas profissionais.
II) A particularidade da ação profissional em diferentes espaços sócio-
ocupacionais: demandas, significado, organização, impactos e o alcance 
desse trabalho.
2.1. O trabalho do/a Assistente Social na esfera estatal:
- Previdência
- Saúde
- Assistência Social
- Sócio-Jurídico
- Habitacional
2.2. O trabalho do/a Assistente Social nas organizações privadas não 
lucrativas (ONG’s, programas de economia solidária, cooperativas e 
filantropia)
2.3. O trabalho do/a Assistente Social nas empresas capitalistas
2.4. O trabalho do/a Assistente Social nas instâncias públicas de controle 
democrático: Conselhos de políticas e de direitos.

Trabalho     e     Sociabilidade     I   
I - Trabalho e sociabilidade humana. 
1. Sociedade e Indivíduo.
2. Trabalho: homem x natureza
II – Trabalho e Sociedade
1.  Formações econômicas pré-capitalistas e capitalistas
III –  Trabalho–  produção e reprodução das relações sociais na sociedade 
capitalista
1. Trabalho e Mercadoria – produção e reprodução
2. Trabalho assalariado e divisão social do trabalho
3. Valor de uso e valor de troca
4. Trabalho necessário e trabalho excedente
5. Trabalho concreto e trabalho abstrato
6. Trabalho produtivo e trabalho improdutivo
7. Exploração e alienação do trabalho
8. Processos e organização do trabalho 
IV - Trabalho e sociabilidade no contexto da reestruturação capitalista
1. Novas configurações no padrão de acumulação e regulação social
2. Crise do capital, novas formas de organização do trabalho e da 
sociabilidade.

UE 4 Serviço     Social     e     Processo     de     Trabalho     I     
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Matéria: Processos de Trabalho e Serviço Social
Unidade 

de Ensino Conteúdo Programático

Unidade I: Relação Teoria/ Prática: 
-Realidade social e abordagens conservadora e crítica.
-Processo dialético na ação profissional: ação-reflexão-ação; -Movimento da 
Razão: abstrato-concreto-concreto pensado; -Relação entre Singularidade-
Particularidade-Universalidade(Totalidade); -Mediação; 
Unidade II:
Conhecimento para o agir profissional:
-análise de conjuntura 
–definição, categorias utilizadas, como se faz; 
-análise institucional definição; diagnóstico institucional  importância, 
elementos fundamentais.
Serviço     Social     e     Processo     de     Trabalho     II     
Unidade I: 
-Revisão da compreensão de profissão; 
-Serviço Social e Processos de Trabalho; 
-Dimensão valorativa do PEP/SS; 
-Objetivos da Intervenção Profissional; -Objetivos institucionais e 
profissionais; 
-Ações profissionais; 
Unidade II:
-A questão do Método; 
-Dimensões investigativa, estratégica e avaliativa da prática profissional; 
-Conhecimento sistematizado da realidade, 
-construção de indicadores sociais, estabelecimento de prioridades e 
categorias teóricas; 
-Definição de estratégias e táticas; 
-Monitoramento e avaliação da prática desenvolvida.

Trabalho     e     Sociabilidade     
Unidade I: A forma de ser do trabalho na sociedade Capitalista.
-Trabalho e trabalho abstrato: alienação e estranhamento;
-Proletariado e trabalhadores;
-A crise do trabalho: o primeiro e o segundo Adeus ao proletariado.
Unidade II: Trabalho e serviço social.
-Serviço social como trabalho;
-Serviço social não é trabalho.

UE 5 Serviço Social e Instrumentalidade - Programa não enviado pela UE.
Quadro 15 –  Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relacionados à matéria 
Processos de Trabalho do Serviço Social
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ANEXO – XVI

Matéria: Pesquisa em Serviço Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

UE 1

Fundamentos     da     Pesquisa     Social     
I – Construção do conhecimento:
Ciência/observação/saber; Tipos de conhecimento
II – Ciência e método:
-O método científico;
-Particularidades das ciências humanas e sociais; Objetividade e 
neutralidade.
III – Positivismo e o método:
-Empirismo; objetividade; experimentação.
-Método Durkheim.
IV – Dialética e método:
-Dialética; dialética marxista.
-Leis e teorias: natureza, objetivos e funções das leis de teoria.
-O caráter hipotético das teorias.
V – Introdução à pesquisa:
-Produção de conhecimento social

Pesquisa     em     Serviço     Social     
I- Os Conhecimentos e sua produção:
-As diversas modalidades de conhecimento; 
-O conhecimento nas ciências sociais e humanas; 
-A produção científica e suas modalidades; 
-Considerações éticas na pesquisa com seres humanos.
II-Os tipos de pesquisa:
-A pesquisa bibliográfica e documental; 
-A pesquisa na internet; 
-A pesquisa empírica.
III-O planejamento da pesquisa:
-A estruturação de um projeto de pesquisa; 
-O tema e a justificativa; 
-O referencial teórico e o problema; 
-Os procedimentos de coleta; 
-O cronograma e o orçamento.
IV-A coleta de dados:
-O campo de pesquisa; 
-A observação e o diário de campo; 
-A pesquisa-ação e participante; 
-O formulário e o questionário; 
-O estudo de caso; 
-A história oral e de vida.
V-A apuração e análise de dados:
-Preparação e descrição do material bruto; 
-A redução de dados; 
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Matéria: Pesquisa em Serviço Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

-Escolha e aplicação do modo de apresentação e análise de dados.
VI-Apresentação de resultados e organização do texto:
-As citações; 
-As referências; o relatório técnico-científico; 
-As monografias.

UE 2

Pesquisa     em     Serviço     Social     I     
1ª Unidade Temática: Atitude investigativa, pesquisa e formação profissional:
-Atitude investigativa na formação profissional;
-A construção dos saberes e o conhecimento científico: filosofia, ciência, 
religião e senso comum;
-A pesquisa em Serviço Social: particularidade história, utilidade e relação 
entre investigação e intervenção.
2ª Unidade Temática: Os principais enfoques Teórico-metodológicos nas 
ciências sociais: 
-O enfoque positivista;
-O enfoque fenomenológico;
-O enfoque crítico-dialético.

Pesquisa     em     Serviço     Social     II     
I  Unidade Temática –Alternativas metodológicas da pesquisa: 
-Conceito de Ciência – método – pesquisa;
-Métodos de abordagem e métodos de procedimentos;
-Tipos de pesquisa;
-Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa;       
-Pesquisa participante/Pesquisa-ação/Pesquisa etnográfica/Estudo de caso;
-A definição do objeto: implicação de sujeito/objeto Técnicas e tipos de dados 
II Unidade Temática –A pesquisa e o Serviço Social:
-Pesquisa e Serviço Social: dos determinantes históricos às questões 
contemporâneas;
-A pesquisa qualitativa no Serviço Social;
-Reflexão sobre a dimensão ética na pesquisa.
III Unidade Temática –  Planejamento da pesquisa, coleta, tratamento e 
análise de dados:
-As etapas do Projeto de Pesquisa e seus elementos constitutivos;
-Tema e problema
-Tipos de investigação 
-Objetivos, Justificativa, Metodologia e Cronograma
-A fase exploratória da pesquisa
-Os parâmetros da situação de campo
-A coleta de dados e as diferentes técnicas/instrumentos na fase de coleta
-Amostra de pesquisa
-Relatório de Pesquisa 
-O Tratamento e a análise dos dados: distintas abordagens 
IV Unidade Temática –  Construção do projeto de pesquisa (oficinas e 
orientações individuais):
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Matéria: Pesquisa em Serviço Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

-Definição de tema e problema
-Levantamento e revisão bibliográfica sobre o tema da pesquisa 
-Elaboração da Justificativa
-Construção do Objeto de Estudo e referencial teórico 
-Formulação dos Objetivos 
-Construção de hipóteses 
-Definição dos Procedimentos metodológicos da Pesquisa (tipo de estudo, 
universo, amostragem, instrumentos de coleta de dados).

UE 3

Pesquisa     em     Serviço     Social     I     
Unidade Introdutória: A Ciência numa Perspectiva Histórica
Temas:
- a ciência como expressão das relações e atividades reais dos homens.
- a construção da ciência moderna nos séculos XVII, XVIII, XIX
Unidade I: As bases da ciência
Temas:
- Senso comum e ciência
- a construção de teorias científicas
- a questão do método
- conhecimento científico e método científico: tendências
Unidade II: Perspectivas teórico-metodológicas em ciências sociais
Temas:
-O neopositivismo e o método hipotético-dedutivo
- o marxismo e o método dialético
- abordagens qualitativas e quantitativas em pesquisa
Unidade III: O planejamento da pesquisa
Temas:
- A dimensão investigativa no exercício profissional
- A pesquisa e a construção do conhecimento em Serviço Social
Pesquisa     em     Serviço     Social     II     
Unidade I - Processo da Pesquisa
1. O Projeto de Pesquisa.
1.1 Revisão do tema da pesquisa – possibilidades, limitações e implicações.
1.2 O problema de pesquisa – escolha e definição.
1.3 A problematização, a construção do Objeto de Pesquisa: seleção, revisão 
e complementação da bibliografia.
1.4 Hipóteses, questões norteadoras, variáveis e objetivos.
1.5 Tempo da pesquisa –  organização e possibilidade operacionais, os 
recursos – disponibilidade e limites.  
Unidade II – Método, Metodologia 
1. Métodos de pesquisa, metodologia quantitativa e qualitativa e seu uso no 
processo da pesquisa.
1.1 A escolha da metodologia e a definição dos instrumentos de coleta de 
dados
2. Elementos de Estatística – a utilização da amostra
2.1 Tipos e alternativas de definição da amostra.
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Matéria: Pesquisa em Serviço Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

3.2 Análise e formas de apresentação dos resultados.
3.3 Quadros estatísticos, Gráficos, Tabelas.
Unidade III - O Trabalho de Campo: Coleta de Dados
1. A entrada em campo.
2. Necessidades, implicações e descobertas.
3. Coletando dados e informações.
Unidade IV - Análise e Interpretação dos Dados
1.Interpretação de dados – relação com a escolha teórico-metodológica.
2.Tratamento de dados quantitativos – organização, classificação.
3.Análise das informações qualitativas e formas de apresentação.
4.Os achados de campo: análise das informações.
5.Relatório de Pesquisa – conteúdo, forma e a criatividade do pesquisador.

UE 4

Pesquisa     em     Serviço     Social     I     
Unidade I: Introdução ao debate epistemológico na produção do 
conhecimento científico.
-O conhecimento e os 1ºs filósofos;
-A atitude científica: o senso comum; as diferenças entre ciência antiga e 
moderna;
-Conhecimento e método científico: as ciências humanas;
-Pesquisa e produção do conhecimento no Serviço Social.
Unidade II: O debate metodológico.
-O planejamento do processo de pesquisa(as fases; a formulação do 
problema/objeto de estudo; a construção de hipóteses e variáveis);
-Abordagens quantitativas e qualitativas na pesquisa social;
-Roteiro de um projeto de pesquisa;
-Tipos de pesquisa e instrumentos mais utilizados na área de Serviço Social.
-O “olhar”, os “interesses” e as contribuições do Serviço Social na produção 
do conhecimento;
-Modernidade e pós-modernidade: seus rebatimentos no Serviço Social.
Pesquisa     em     Serviço     Social     II   - 1-Instrumentos e técnicas de pesquisa.
-observação;
-entrevista;
-questionário/formulário
2-Processo de pesquisa.
-planejamento – O projeto;
-execução da pesquisa;
-relatório.

UE 5 Pesquisa em Serviço Social - O programa não foi enviado pela UE.
Pesquisa     em     Serviço     Social     II     
Unidade I: Projetos de Pesquisa: construção e análise crítica.
1.1.Rediscussão e análise dos projetos de pesquisa elaborados na disciplina 
Pesquisa em Serviço Social I;
1.2.Metodologia da pesquisa: instrumentos de produção de dados;
1.2.1.Observação, questionários e entrevistas;
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Matéria: Pesquisa em Serviço Social 
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

1.2.2.Diário de campo, história oral e história de vida;
1.2.3.Oficinas e grupos focais.
1.3.1.A análise dos dados na pesquisa social: interpretando e analisando 
dados quantitativos e qualitativos;
1.3.2.Elaboração dos instrumentos de produção de dados- Oficina I.
Unidade II: Aproximação e imersão: o trabalho de campo.
2.1. Socialização das experiências no pré-teste dos instrumentos: vantagens 
e limites dos instrumentos- Oficina II;
2.2. Socialização das experiências no campo- Oficina III.
Unidade III: Análise dos dados na pesquisa social.
3.1. Categorização e análise dos dados produzidos- Oficina IV;
3.2. A construção do relatório final- Oficina V;
3.3. Socialização do relatório final.

Quadro 16 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relativos à matéria Pesquisa 
em Serviço Social
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ANEXO – XVII

Matéria: Ética Profissional
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

UE 1

Ética     em     Serviço     Social     
Conceituação básica de ética, moral e valor;
-A trajetória das doutrinas éticas, no mundo grego, moderno e 
contemporâneo;
-As transformações sociais, a institucionalização do Serviço Social; 
-A organização do Serviço Social na nova configuração do Estado; 
-A ética e o Serviço Social
-Os princípios e os componentes dos códigos de ética do Serviço Social de 
1948 – 1993;
-Código de ética de 1993, o projeto coletivo de profissão;
-A ética profissional na sociedade do século XXI, a questão social: cidadania, 
meio – ambiente e gênero.

UE 2

Ética     Profissional     em     Serviço     Social     
I Unidade: Ética, vida social e projetos sócio-históricos
-Ética, moral e valor: conceituação básica;
-A capacidade ética do ser social;
-Dimensão ético-política dos projetos sócio-históricos;
-A natureza da ética profissional.
II Unidade: A trajetória ético-política do Serviço Social brasileiro
-As configurações da ética tradicional (Códigos de Ética de 1964, 1965, 
1975);
-O processo de ruptura com a ética conservadora: a construção do projeto 
ético-político do Serviço Social;
-O código de ética de 1993 e o compromisso com valores emancipatórios;
-A Lei de Regulamentação da profissão;
-Desafios para a consolidação do projeto ético-político do Serviço Social.

UE 3

Ética     Profissional     
Unidade I – Dimensão ontológica da ética
-O que ética
-Ética teleológica: ética de virtudes
-Ética deontológica
-Aristóteles – ética a Nicômaco
-O espaço da ética na relação indivíduo e sociedade
-Bases filosóficas para uma reflexão sobre a ética e Serviço Social
Unidade II- Serviço Social e a ética
-A construção do projeto ético político do serviço social frente à crise 
contemporânea.
-Projeto ético político do serviço social
-Formação do Assistente Social e a consolidação do projeto ético político 
-O debate contemporâneo do Serviço Social e a ética profissional
Unidade III – Código de ética do Assistente Social
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Matéria: Ética Profissional
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

-Considerações sobre o código de ética dos Assistentes Sociais
-O código de ética de 1993
-Propostas para uma ação pautadas nos princípios éticos e políticos.

UE 4

Ética     em     Serviço     Social     
Unidade I: Ética, sociedade e profissão: fundamentos sócio-históricos e 
teórico-filosóficos.
-Introdução à ética profissional.
Ética profissional 
Legislação profissional
Mercado de trabalho profissional.
-Fundamentos da ética.
Ética e filosofia
Ética e moral
A moral na história
Sujeito ético moral e a liberdade
Ética e direitos
Bioética.
-Ética e competência profissional.
Unidade II: Ética e exercício profissional do Assistente Social.
-Serviço Social, conservadorismo e ética profissional.
-Positivismo, funcionalismo e neotomismo: a construção ética do Serviço 
Social.
-O documento de 1947.
-Os códigos de Ética de 1965 e de 1975.
-A atualidade ética do Serviço Social
-O processo de construção de um novo universo ético.
-O código de ética de 1986 e de 1993.
-O projeto ético político do Serviço Social
-A lei de regulamentação da profissão do Serviço Social
 -O conjunto CFESS/CRESS
-Perspectivas éticas e desafios atuais que se deslocam à profissão.

UE 5 Ética     I     
Unidade I: O que é Ética.
4.1.1. Fundamentos filosóficos;
4.1.2. Subjetivismo e objetivismo axiológicos;
4.1.3. Liberdade e determinismo;
4.1.4. Elementos do ato moral;
4.1.5. Avaliação ética e julgamento moral.
Unidade II: Ser ético.
4.2.1. Ética do Animal Político;
4.2.2. Virtudes e paixões;
4.2.3. Dimensão ética da política;
4.2.4. Dimensão política da ética. 
Unidade III: Ética prática: Cultura e globalização.
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Matéria: Ética Profissional
Unidade 

de 
Ensino

Conteúdo Programático

4.3.1. Ética Profissional;
4.3.2. Bioética;
4.3.3. Problemas sociais e suas implicações éticas.
Ética em Serviço Social - O programa não foi enviado pela UE.

Quadro 17 – Unidades de Ensino e conteúdos programáticos relacionados à matéria Ética 
Profissional
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ANEXO – XVIII

Matéria: Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

UE 1

ARON, R. (1997) As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins 
Fontes.

BAUMAN, Z. & MAY, T. (2010) Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar.

BERGER P. (1999) Perspectiva sociológica. Uma visão humanística. 
Petrópolis: Vozes.

ELIAS, N. & SCOTSON, J.L.(2000) Os estabelecidos e os outsiders. 
Sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar.

ELIAS, N.(1994) O processo civilizador. Vol. 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

ELIAS, N.(2001) A solidão dos moribundos & Envelhecer e Morrer. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar.

GOFFMAN, E. (1988) Estigmas: Notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Rio de Janeiro: Editora Guanabara.

HAWTHORN, G. (1982) Iluminismo e Desespero. Uma história da Sociologia. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra.

MORAES E FILHO, E (1989) (ORG) Comte. Coleção Grandes Cientistas 
Sociais. São Paulo: Ática.

SIMMEL, G.(2006) Questões Fundamentais da Sociologia. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar.

UE 2

BEAUD, Michel. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. São Paulo: 
Brasiliense, 1987.

BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lições sobre a sociologia de P. Bourdieu. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2003.

BOTTOMORE, Tom; NISBET, Robert. (Orgs.). História da análise sociológica. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1980.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas/SP: 
Papirus, 1996.

____. O poder simbólico. 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
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Matéria: Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-
Claude. A profissão de sociólogo: preliminares epistemológicas. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 1999. 

COHN, Gabriel. (Org.). Weber. 2. São Paulo: Ática, 1982. Col. Grandes 
Cientistas Sociais, v. 13.

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 9. São Paulo: Nacional, 
1978.
____. A divisão do trabalho social. 9. Lisboa: Presença, 1977. 2 v.

ELIAS, Norbert. Envolvimento e alienação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998.

____. Introdução à sociologia. Lisboa: Edições 70, 2005.

GALLIANO, Guilherme. Introdução à sociologia. São Paulo: Harbra, 1981.

GIDDENS, Anthony. Capitalismo e moderna teoria social. 3. Lisboa: Presença, 
1990.

HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990.

____. Teoría de la acción comunicativa. 4. Madri: Taurus, 2003. 2 v.

____. Sociologia. 4. Porto Alegre: Artmed, 2005.

IANNI, Octavio. (Org.). Marx. 6. São Paulo: Ática, 1988. Col. Grandes 
Cientistas Sociais, v. 10.

LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o barão de Münchhausen. 
São Paulo: Busca Vida, 1987.

MARTINS, C. Benedito. O que é sociologia. 22. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
Col. Primeiros Passos, v. 57.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas. São Paulo: Alfa-Ômega, 
s/d. 3 v.

MARX,Carlos. El capital. 2. México: Fondo de Cultura, 1959. 3 v.

ORTIZ, Renato. (Org.). Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983. Col. Grandes 
Cientistas Sociais, v. 39.
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Matéria: Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

RODRIGUES, J. Albertino. (Org.). Durkheim. 3. São Paulo: Ática, 1984. Col. 
Grandes Cientistas Sociais, v. 1.

WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: UnB, 1991. v. 1.

____. Metodologia das ciências sociais. São Paulo: Cortez, 1992. 2 v. 

UE 3

ARON, Raymond, 1905-1983. As etapas do pensamento sociológico. 2 ed. – 
São Paulo: Martins Fontes; Brasília: UnB, 1987.

DURKHEIM, Emile, 1858-1917.. As regras do método sociológico. 9 ed. – São 
Paulo: Comp. Ed. Nacional, 1978.

GOLDMANN, Lucien, 1913-1970.. Ciências humanas e filosofia que e a 
sociologia?. 12 ed.- Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993.

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5 ed. – Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1982.

BOTTOMORE, T. e WOUTHWAITE, L. Dicionário do pensamento social do 
século XX.

COSTA, Cristina. Introdução à ciência da sociedade. 2° edição. – São Paulo, 
Editora Moderna. 1997.

GIDENS, Anthony e TURNER, J. Teoria social hoje.

UE 4

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade (introdução). SP. 
Unesp , 1992.

DIAS, Edmundo e CASTRO, Anna Mª. Introdução ao pensamento sociológico 
(cap. 2) SP. Martins Fontes, 2002.

ARON,Raymond. As etapas do pensamento sociológico (introdução), RJ. 
1981.

RODRIGUES, José Albertino. DURKHEIM. (Introdução, objeto e método) , In: 
Coleção grandes cientistas sociais. SP. Editora Ática, 2008.

ELIAS, Nobert. A sociedade dos indivíduos. In: a sociedade dos indivíduos. 
RJ., Jorge Zahar, 1994.

____. Introdução. Ensaio teórico acerca das relações estabelecidas/outsiders. 
In ELIAS, Nobert & SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders: 
sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. RJ, 
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Matéria: Sociologia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

Zahar, 2000.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. RJ, DP&A,1997.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio. Racismo e antirracismo no Brasil. SP, Editora 
34, 1999.[parte I (cap. 1 e 2 ) & parte III (cap. 6 )].

PISCITELLI, Adriana. MELO, Hildete. MALUF, Sônia, VEA, Puga. Olhares 
feministas. Ministério da Educação, Brasília, 2009.

PAIS, José Machado. Ganchos, tachos e biscates. Lisboa. Editora Âmbar, 
2005. Cap. 4 e 7.

UE 5

CUIN, Charles-Henry e GRESLE, François. História da Sociologia. São Paulo: 
Ensaio, 1994.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

IANNI, Octávio. A Sociologia e o mundo moderno. S/D. Tempo Social; Rev. 
Social. USP, S. Paulo, VOLUME 1 (1).

LALLEMENTE, Michel. História das ideias Sociológicas: das origens a Marx 
Weber. 4. Ed. Petrólis: Vozes, 2008. V.I.

QUINTANEIRO, Tânia, OLIVEIRA, Maria Lígia. GARDÊNIA, Márcia. Um toque 
de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber.

SCURO, Pedro. Sociologia Ativa e Didática: um convite ao estudo da ciência 
do mundo moderno. São Paulo: Saraiva, 2004.

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. São Paulo: Atlas.
Quadro 18 – Unidades de Ensino e referências bibliográficas de disciplinas relacionadas à 
matéria Sociologia
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ANEXO – XIX

Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

UE 1

BOBBIO, Norberto (1991), “O modelo jusnaturalista”. In: BOBBIO, N., Thomas 
Hobbes. Rio de Janeiro

DAHL, Robert A.(1997), Poliarquia. São Paulo. Ed. Edusp. Caps 1 e 2

DOWNS, Anthony (1999), Uma teoria econômica da democracia. São Paulo. 
Ed. Edusp. Cap. 2.

LIJPHART, Arend (2003) Modelos de democracia: desempenho e padrões de 
governo em 36 países. Rio de Janeiro. Ed. Civilização Brasileira. Caps. 
2;3;7;10

MAQUIAVEL, Nicolau(2000). O Príncipe. Série Os pensadores. São Paulo. 
Ed. Nova Cultural.

MACPHERSON, C.B. (1979) A teoria política do individualismo possessivo – 
De Hobbes a Locke. Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra. Cap. VI.

MONTESQUIEU, (2000), O espírito das leis. Série Os pensadores, Vols I e II. 
São Paulo. Ed. Nova Cultural .

O FEDERALISTA, (2003). São Paulo. Ed. Líder. Textos 1;2;9;10;51

OLSON, Mancur (1999). A lógica da ação coletiva. São Paulo. Ed.Edusp. 
Cap.6.

PUTNAM, Robert D. (1996) Comunidade e democracia: A experiência da Itália 
moderna. Rio de Janeiro. Ed. FGV. Cap. 6

SANTOS, Fabiano(1998)”A política como ciência ou busca do contingente 
perdido”. In: RUA, M. G.& CARVALHO, M.I.V. (orgs), O estudo da política. 
Brasília. Ed. Paralelo 15. Pp 11-22.

TOCQUEVILLE, Aléxis de (2001), A democracia na América. São Paulo. Ed. 
Martins Fontes. Vols I e II.

UE 2

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio 
Nogueira. São Paulo; Paz e Terra, 2000. 207p. (Pensamento crítico, 63).

____. Estado, governo e sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro: Graasl, 1994.

DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São 
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Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

Paulo: Paz e Terra, 2002. 364p.

FERREIRA, Ruth Vasconcelos Lopes. Reflexões sobre o Estado na 
modernidade. Maceió: EDUFAL, 2000. 70p..

GIDDENS, Anthony. Tradução de Raul Fiker. As conseqüências da 
modernidade. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista,1991. 
(Biblioteca básica)

LYRA, Rubens Pinto (Org.) Estado e cidadania de Maquiavel à democracia 
participativa. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2006.

SOUSA SANTOS, Boaventura. Democratizar a democracia: os caminhos da 
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 678p

STACCONE, Giuseppe. Gramsci: bloco histórico e hegemonia.  Recife: 
Gráfica da CNBB – NE II, 1982. 113p.

WEFFORT, Francisco C.  (org.). Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”. 2. ed. São Paulo: Ática, 
1991. Vol. 1, 287p.

______. Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, 
Marx. 2. ed. São Paulo: Ática, 2002. Vol. 2, 287p. 

UE 3

BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade para uma teoria geral da 
política. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987

CHEVALLIER, Jean-Jacques, 1900-. As grandes obras políticas de Maquiavel 
a nossos dias. 3a Ed., 5a tir. – Rio de Janeiro: Agir, 1986

COUTINHO, Carlos Nelson, 1943 -. Marxismo e política a dualidade de 
poderes e outros ensaios. SãoPaulo: Cortez, 1994.

SANDER, Emir. Estado e política em Marx. 2 ed. São Paulo

WEFFORT, Francisco C. (Francisco Correa).. Os Clássicos da política. São 
Paulo: Ática, 1989

LOSURDO, Domenico. Hegel, Marx e a tradição liberal. São Paulo: Unesp, 
1998

WEFFORT, Francisco. Qual Democracia? São Paulo: Cia das Letras, 1994
PRZERWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo. Cia das 
Letras, 1989.

UE 4 BOBBIO, Norberto. O futuro de democracia: uma defesa das regras do jogo, 
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Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

3ªed. RJ, Paz e Terra, 1986.

___.A era dos direitos. RJ: Campus, 1992.

___. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política, 4ª ed.RJ, 
Paz e Terra, 1995.

BOBBIO, N & MATTEUCCI, N. dicionário, V. 1 e 2, 8ª ed. Brasília. Editora 
Universidade de Brasília, 1995.

BORON, Atílio. A coruja de minerva: mercado contra democracia no 
capitalismo contemporâneo. Petrópolis-RJ, Vozes, 2001.

___. Filosofia política marxista. SP: Cortez, Buenos Aires; CLACSO, 2003.
COUTINHO, Carlos N. Democracia e socialismo. SP: Cortez, 1992 (coleção 
polêmicas do nosso tempo, v. 51)

___. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios, 2ªed.SP: 
Cortez, 1996.

BUSSINGER, Vanda V. Fundamentos dos direitos humanos. Serviço social & 
sociedade. São Paulo: Cortez, ano XVIII, nº53, p.9-45, 1997.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
In: Obras.

GRAMSCI, Antônio. Maquiavel , a política eo Estado moderno. RJ: Civilização 
Brasileira, 1976.

HAYEK, Friedrich. O caminho da servidão, 5ª ed. RJ: Instituto Liberal, 1990.

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem, 21ª ed. RJ: LTC S.A., 1986.

LÊNIN, Vladimir. O Estado e a revolução: a doutrina do marxismo sobre o 
Estado e as tarefas do proletariado na revolução. In: obras escolhidas de V. 
Lênin, v.2 SP: Alfa Omega, s/d, p. 219-305. 

MACLELLAN, David. As ideias de Marx. SP, Ed. Cultrix Ltda, 1975.

___. As ideias de Engels. SP, Ed. Cultrix Ltda, 1975.

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe : comentário de Napoleão Bonaparte, 
14ªed., Editora Curitiba: Hemus, 2002.

MARX, Karl. A questão judaica. SP: Editora Moraes, s/d.
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Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

___. O 18 Brumário e cartas a Kugelmann, 6ªed.RJ: Paz e Terra, 1997.
MARX, K & ENGELS, F. manifesto comunista (prólogo de José Paulo Netto.) 
SP: Cortez, 1998.

NETTO, José Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das ideias 
marxistas. SP: Cortez, 2004.

NOGUEIRA, M. Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e 
políticos da gestão democrática. SP: Cortez, 2004.

ODALIA, Nilo. Revolução francesa: a liberdade como meta coletiva. In: 
PINSKY, Jaime & PINSKY, Carla (org.). História da cidadania. SP: Contexto, 
2003, p. 159-169.

PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco histórico. RJ: Paz e Terra, 1977.

ROUSSEAU, Jean J. o contrato social e outros escritos. SP: Cultrix, s/d.

SADER, Emir (org.). pós neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 
democrático. RJ: Paz e Terra, 1995.

SADER, E. & GENTILI, P. (org.). pós neoliberalismo II: que estado para que 
democracia? 2ªed. RJ: Editora: Vozes, 1999.

SIMIONATTO, Ivete. Gramsci : sua teoria, incidência no Brasil, influência no 
S.S. Florianópolis: Ed. Da UFSC; SP: Cortez, 1995.

TEIXEIRA, Francisco (org.). neoliberalismo e reestruturação produtiva. 2ªed. 
SP Cortez: Fortaleza: UEC, 1998. 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política, v. 1 e 2. 11ª edição. SP: 
Editora Ática, 1999.

UE 5

GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel: As concepções de Estado 
em Marx, Engels, Lênin e Gramsci. Porto Alegre: L&PM, 1998.

HOBBES, Thomas. Capítulos VI, X, XI, XII, XIV, XVII, XVIII, XXI, XXVI, XXIX. 
In. O leviatã (Ou, Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil). 
São Paulo: Abril Cultural, 1978. Coleção dos Pensadores.

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Martin Claret, 
2005.

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Abril Cultural, 1978, Coleção 
Os Pensadores.
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Matéria: Ciência Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Editora Centauro. 
2004.

MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. São 
Paulo: Martin Claret, 2004.

MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2004.

ROUSSEAU, Jeans Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Martin Claret, 
2004

______ A Origem da Desigualdade entre os Homens. São Paulo: Martin 
Claret, 2005.

Quadro 19 –  Unidade de Ensino e referências bibliográficas de disciplinas relativas à 
matéria Ciência Política
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ANEXO – XX

Matéria: Economia Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

UE 1

HUBERMAM, Leo. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1986.

NETTO, J. P. & BRAZ M. Economia Política: Uma introdução crítica. 2ªed.. 
São Paulo: Cortez, 2007. (Biblioteca Básica de Serviço Social; v. I)

NAPOLEONI. Cláudio. Smith, Ricardo, Marx: Considerações sobre a história 
do pensamento econômico. Trad. José Fernandes Dias. 3ºed. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1983.

TEXEIRA, Francisco J. S. Trabalho e valor: Contribuição para a crítica da 
razão econômica. São Paulo: Cortez, 2004.

MARX, Karl, Crítica da economia política: O processo de produção do capital. 
Livro primeiro –  Tomo I. Trad. Regis Barbosa et ali. 3ºed. São Paulo, Nova 
Cultural, 1988, p. 45 a 49.

___.Contribuição à crítica da economia política. Trad. Maria Helena B. Alves. 
2ªed. São Paulo, Martins Fontes,1983.

NETTO, J. P. & BRAZ M. Economia Política: Uma introdução crítica. 2ªed.. 
São Paulo: Cortez, 2007. (Biblioteca Básica de Serviço Social; v. I)

MANDEL, Ernest. Introdução ao Marxismo. Trad. Mariano Soares. Porto 
Alegre,RS:Ed. Movimento, 1978.

BEHRING, Elaine & BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos e 
história. 3ªed. São Paulo: Cortez, 2007.(Biblioteca básica do serviço social; 
v.2)

NETO, Benedito R. Moraes. Marx, Taylor e Ford: As forças produtivas em 
discussão. 7ªed. São Paulo, Brasiliense, 2001.

NETTO, J. P. & BRAZ M. Economia Política: Uma introdução crítica. 2ªed.. 
São Paulo: Cortez, 2007. (Biblioteca Básica de Serviço Social; v. I)

NETTO, J. P. Cinco notas a propósito da questão social. Temporális. Ano 2, 
nº3, p.45, 2001. 

UE 2

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de Economia Política. 17ª Edição. São 
Paulo: Saraiva, 1999.

HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico. Rio de Janeiro: Campos, 
1989. 
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Matéria: Economia Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

MARX, Karl. O Capital. O processo de produção do capital. Livro I, volumes I 
e II. 6ª edição. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 1991.

ROSSETI, Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 1998. 

SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo; Nova Cultural, 1985.

UE 3

SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo, Vozes, 1998.

LUXEMBURGO, Rosa. Acumulação do Capital. São Paulo, Anticrítica, 1984.
ENGELS, F. Do  socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo, 
Centauro, 1984.

OSER, Jacob & BLANCHTIELD, Willian C. História do pensamento 
econômico. São Paulo, Ed. Atlas, 1998.

UE 4

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da prop. Privada e do Estado.RJ, 
Civilização Brasileira, 1977.

HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. RJ, Zahar editores, 1985.
LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. Introdução à filosofia de Marx, SP, Expressão 
Popular, 2008.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Vol. 1, tomo 2. SP, Abril 
Cultural, 1984. (Série os economistas).

___. O capital: crítica da economia política. Vol. 1, tomo 1. SP, Abril Cultural, 
1988. (Série os economistas).

___. Salário, preço e lucro. SP, Abril Cultural, 1978. (série os pensadores).

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução 
crítica. SP: Cortez 2007.(biblioteca básica do S.S. vol. 1).

UE 5

CASTELO, Rodrigo. Maldições e fetiches na crítica da Economia Política: a 
teoria da alienação de Karl Marx.

LESSA, Sérgio e TONET, Ivo. Introdução à filosofia de Marx. Disponível em: 
http://www.ivotonete.xpg.com.br/.

MARX, Karl. O Capital. Livro 1, vol.1 e 2. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1980.

NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução 
crítica. São Paulo: Cortez, 2008 (Coleção Biblioteca Básica do Serviço 
Social).

http://www.ivotonete.xpg.com.br/
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Matéria: Economia Política
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

TEIXEIRA, Francisco. Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada do 
capital. São Paulo: Ensaio, 1995.

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho. 12 ed. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP, 2007. (cap. 1 e 2).

BARBOSA, Rosangela Nair de C. A economia solidária como política publica: 
uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 
São Paulo: Cortez, 2007. (cap.14 e 2).

GRANEMANN, Sara. O processo de produção e reprodução social: trabalho 
e sociabilidade. In Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009, p. 223-255.

MOTA, Ana Elizabete (org.). A nova fábrica de consensos. São Paulo: Cortez, 
1998. (cap. 4 e 7).

NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução 
crítica. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2007. (cap. 4 e 9).

TAVARES, Maria Augusta. Os fios invisíveis da produção capitalista: 
informalidade e precarização do trabalho. São Paulo: Cortez, 2004. (cap.3)

Quadro 20 – Unidade de Ensino e referências bibliográficas básicas – matéria Economia 
Política
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ANEXO – XXI

Matéria: Filosofia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

UE 1 Programas das disciplinas não enviados pela UE.          

UE 2

AQUINO, Tomás. A prudência: A virtude da decisão certa. Tradução: Jean 
Lauand. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

ARANHA, Maria Lúcia. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. 
Ed. Revista e ampliada. São Paulo: Moderna, 2006.

CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? Tradução: Raul Filker. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1993.

DESCARTES, René. Discurso do Método: Regras para a direção do espírito. 
São Paulo: Martin Claret, 2002.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Terra e Paz, 2009.
GETTIER, Edmund L. Is justified belief knowledge? Analysis 23: p 121-123, 
1963.  

HEIL, John. Filosofia da Mente: uma Introdução Contemporânea. Tradução de 
Desidério Murcho. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

LUKÁCS, Gyorgy. Ontologia do ser social: os princípios ontológicos 
fundamentais de Marx. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Editora 
Ciências Humanas, 1979.

PLATÃO. Fédon: diálogo sobre a alma e morte de Sócrates. São Paulo: 
Martin Claret, 2002.

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987.

UE 3

BUZZI, Arcangelo R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a 
linguagem. 31.ed. Petrópolis: Vozes, 2004

CARRAHER, David William. Senso critico do dia-a-dia as ciências humanas. 
São Paulo: Liv. Pioneira Ed., 1983

CASSIRER, Ernst. Antropologia filosófica ensaio sobre o homem: introdução a 
uma filosofia de cultura humana. São Paulo: Mestre Jou, 1972

GARCIA MORENTE, Manuel, 1886-1942. Fundamentos de filosofia: lições 
preliminares. 8.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1980
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Matéria: Filosofia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

NOGARE, Pedro Dalle. Humanismo e anti-humanismos introdução a 
antropologia filosófica. 11. Ed. Ver. e ampl. -. Petrópolis: Vozes, 1988

UE 4

ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1984.

ENGELS, F. Dialética da natureza. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1976. 
(Apêndice: A humanização do macaco pelo trabalho).

HOBBES, Th. O Leviatã. São Paulo: Victor Civita, 1983 (Col. Os Pensadores).

LOCKE, J. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. São Paulo: Victor Civita, 
1983. (Col. Os Pensadores).

ROUSSEAU, J.J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens. São Paulo: Victor Civita, 1983. (Col. Os Pensadores).

MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martín Claret, 2001.
____. Glosas críticas ao artigo “O rei da Prússica e a reforma Social.” De um 
prussiano. Belo Horizonte: Projeto Joaquim de Oliveira, 1983.

MARX, K. e ENGELS, F. A Ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1986.
COMTE, A. Curso de Filosofia Positiva. São Paulo: Victor Civita, 1983. 
(Coleção: Os Pensadores).

HUBERMANN, L. História da Riqueza e do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 
1970.

FORTES, L.R.S. O Iluminismo e os Reis Filósofos. São Paulo: Brasiliense, 
1981.

KANT, I. Resposta à pergunta: Que é “esclarecimento”? In: “ Fundamentação 
da Metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2002.

PAULO NETTO, J. e BRAZ, M. Economia política –  uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2007.

UE 5

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 4ª Ed. São Paulo: Ática, 1994.

FERRY, Luc. Vencer os medos: a filosofia como amor à sabedoria. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008.

HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 
1999.

LAW, Stephen. Guia ilustrado Zahar: Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
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Matéria: Filosofia
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

2008.

MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia: dos pré-socráticos a 
Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de Filosofia: das origens à idade 
moderna. São Paulo, 2005.

Quadro 21 – Unidades de Ensino e indicações bibliográficas de disciplinas relacionadas à 
matéria Filosofia
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ANEXO – XXII

Matéria: Formação Sócio-histórica do Brasil 
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

UE 1

DAGNINO, Evelina. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova 
noção de cidadania, In:Dagnino Evelina (org), Anos 90. Política e sociedade 
no Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1994, pp. 103-115.

DINIZ, Eli, Crise, reforma do Estado e governabilidade, Rio de Janeiro, Ed. 
Fundação Getúlio Vargas, 1997.

DOWBOR, Ladislau, A reprodução social. Propostas para uma gestão 
descentralizada, Ed. Vozes, Petrópolis, 1998.

FARAH, Marta Ferreira dos Santos.Inovação e governo local no Brasil 
contemporâneo, In:Fedozzi, Luciano. Orçamento participativo. Reflexões 
sobre a experiência de Porto Alegre. Porto Alegre: Tomo Editorial, 
RJ:UFRJ/IPPUR, 3ª ed., 2001.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora Universidade de São 
Paulo, 1995.

___.Boris(sob a direção) História geral da civilização brasileira III – O Brasil 
republicano: sociedade e política(1930-1964). São Paulo; Difel, 1983.

GOHN, Maria da Glória. Os conselhos municipais e a gestão urbana, In 
Júnior, Orlando Alves dos Santos, RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, 
AZEVEDO, Sérgio de (orgs). Governança democrática e poder local.RJ: 
Revan Fase, 2004, pp. 57-93.

MOISÉS, José Álvaro. Os brasileiros e a democracia. Bases sócio-políticas 
da legitimidade democrática. São Paulo, Ed. Ática, 1995.

NOGUEIRA, Marco Aurélio. As possibilidades da política. São Paulo, Paz e 
Terra, 1998.

PERREIRA, Luiz Carlos Bresser, GRAU, Nuria Cunill (orgs), O político não 
Estatal na reforma do Estado, RJ, Ed. Fund. Getúlio Vargas, 1999.

SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. RJ: Jorge Zahar ed.,2001.

SIVA, Gustavo Tavares da. Gestão pública e transformação social no Brasil, 
In: Hermans, Klaus (org) Participação cidadã. Novos conceitos e 
metodologias. Fortaleza: Expressão gráfica e editora, 2004, pp.61-86.

TELLES, Vera da Silva. Sociedade civil e a construção de espaços públicos, 
In:Dagnino Evelina (org), Anos90. Política e sociedade no Brasil, São Paulo, 
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Matéria: Formação Sócio-histórica do Brasil 
Unidade 

de Ensino Referências Bibliográficas Básicas

Brasiliense, 1994, pp. 91-102.
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econômicos, sociais e políticos. In: Bernardo Teresinha& Resende Paulo 
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político. Retratos do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos. O breve século XX, 1914-1991. SP, 
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contemporâneo. RJ, Campus, 1989.
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Cap. IV. São Paulo: Cortez, 1984.
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CBCISS. Teorização do Serviço Social / documentos RJ Agir, 1986.
CARVALHO, Anésia. Metodologia da entrevista. uma abordagem 
fenomenológica. RJ, ED. Agir, 1986.

DARTIGUES, André. O que é fenomenologia? SP, ED. Moraes, 1982.

NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social uma análise do S.S.  no Brasil 
pós 64, SP, Cortez, 1991.

___. Capitalismo monopolista e Serviço Social SP, 1982.

SILVA, Mª Ozanira da S. (org.) O Serviço Social e o popular. Resgate teórico 
metodológico do projeto profissional de ruptura. SP, Cortez, 1995

FALEIROS, Vicente de P. Metodologia e ideologia do Serviço Social SP: 
Cortez, 1986.

IAMAMOTO,Marilda V. Renovação e conservadorismo no S.S. SP: Cortez, 
1992.
___. & CARVALHO Raul. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço 
de uma interpretação históricas metodológica. SP: Cortez, 1985.

MARX, Karl. O método da economia política. Contribuição à crítica da 
economia política. SP: Martins Fontes, 1993.

NETTO, José Paulo. Ditadura  e Serviço Social Uma análise do S.S. No 
Brasil pós64. SP: Cortez, 1991.

___. capitalismo monopolista e Serviço Social SP, 1982.

___. O S.S. e a tradição marxista. In: Social Social e sociedade nº30 SP, 
Cortez,1989.

SANTOS, Leila. Textos de S.S. São paulo: Cortez, 1985.

SILVA, Mª Ozanira da S. (coord.) O Serviço Social E o popular: resgaste 
teórico-metodológico do projeto profissional de ruptura. SP: Cortez, 1985.

UE 5

O programa não foi enviado pela UE.
O programa não foi enviado pela UE.
AGUIAR, Antônio Geraldo de. Serviço Social e desenvolvimentismo. In: 
Serviço Social e Filosofia: das origens a Araxá. Ed. Cortez, São Paulo, 1985.

BRUM, Argemiro J. O desenvolvimentismo juscelinista: “cinqüenta anos em 
cinco”. In. O desenvolvimento econômico brasileiro. 20 ed. Ijuí/RS: ed. 
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UNIJUÍ, 1999.

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo, 
Cortez, 1997.

IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. S ao Paulo: Cortez, 1999.

NETTO, José Paulo. O Movimento de Reconceituação: 40 anos depois. In: 
Revista Serviço Social e Sociedade. nº 84. Cortez, São Paulo, 2005.

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: Pós-neoliberalismo: As 
políticas sociais e o Estado democrático de Direito. Rio de Janeiro. Paz e 
Terra, 1995. p. 7-38.

ANTUNES, Ricardo. Crise capitalista Contemporânea e transformações no 
mundo do trabalho. In: Programa de capacitação continuada para assistentes 
sociais. Módulo I. Brasília: UNB, 1999.
BEHRING, Elaine Rossetti. Expressões políticas da crise e as novas 
configurações do Estado e da sociedade civil. IN: Serviço Social: Direitos 
Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

COUTINHO, Carlos Nelson. Pluralismo: dimensões teóricas e políticas. In: 
Cadernos ABESS nº 04. São Paulo: Cortez, 2004.

GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade no trabalho do Assistente Social. In: 
Programa de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais, Módulo IV. 
Brasília: UNB, 2000.

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na cena contemporânea. In: Serviço 
Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 2009.p. 15 -50.

KOIKE, Maria Marieta. Formação profissional em Serviço Social: exigências 
atuais. In: Serviço Social: Direitos sociais e competências profissionais. 
Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.p. 201 - 222. MOTA, Ana Elisabete. Crise 
contemporânea e as transformações na produção capitalista. IN: Serviço 
Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 2009. p. 51-67.

NETTO, J. P. A Conjuntura Brasileira: O Serviço Social posta à prova In: 
Revista Serviço Social e Sociedade nº 79, São Paulo: Cortez, 2004

PONTES, Reinado. Mediação: categoria fundamental para o trabalho do 
assistente social. In: Programa de Capacitação Continuada para Assistentes 
Sociais, Módulo IV. Brasília: UNB, 2000.
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SARMENTO, Helder Boska. Serviço Social, das tradicionais formas de 
regulação sociopolítica ao redimensionamento de suas funções sociais. In: 
Programa de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais, Módulo IV. 
Brasília: UNB, 2000.

SIMIONATO, Ivete. As expressões ideoculturais da crise capitalista na 
atualidade e sua influência teórico-prática. In: Serviço Social: Direitos Sociais 
e Competências Profissionais. Brasília: UNB, 2009. p.87-106.

TEIXEIRA, Joaquina Barata e BRAZ, Marcelo. O projeto ético-político do 
Serviço Social. In: Serviço Social: Direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.p. 185- 200.

TONET, Ivo. Expressões socioculturais da crise capitalista na atualidade. In: 
Serviço Social: Direitos sociais e competências profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 2009.p. 107 – 124.

YAZBEK, M. Carmelita.  Fundamentos Históricos e Teórico Metodológicos do 
Serviço Social. In: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 
Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.p. 143-163.

Porque o conjunto CFESS/CRESS defende 30 horas de jornada semanal 
para Assistentes Social. Disponível em: www.Cfess.org.br. Gestão 2008-2011 
- Atitude crítica para avançar na luta.
Esclarecimento sobre a implantação da jornada de 30 horas para assistentes 
sociais sem redução salarial. Disponível em: www.Cfess.org.br. Gestão 2008-
2011 - Atitude crítica para avançar na luta.

Quadro 25 –  Unidades de Ensino e bibliografias de disciplinas relacionadas à matéria 
Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social
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UE 1

ABEPSS. Serviço social e trabalho: do que se trata: In: Temporalis –  vol 1, 
nº2 Brasília: ABEPSS, 2000.

ABEPSS/CEDEPSS. Diretrizes gerais para o curso de S.S. In: caderno 
ABESS nº7, SP: Cortez, 1997, pp 58 – 76.

___. Proposta básica para o projeto de formação profissional. In: S.S. E 
sociedade, nº50, SP:Cortez, 1996. pp 143 – 171.

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e 
negação do trabalho. 2ªed. SP: Boitempo, 2000. 259p.

ARAÚJO, Nailsa Mª de Souza. S.S. E Revisão curricular dos anos 90. 
(Dissertação de mestrado) Recife: DSS/UFPE, 2000. 173p.

CANTALICE, Luciana Batista de Oliveira. As atuais demandas postas ao ass. 
Social: entre as transformações do mundo do trabalho e as novas expressões 
da questão social.(Dissertação de mestrado) . João Pessoa: UFPB, 2000. 
223p.

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do 
salário. Petrópolis: Vozes, 1995. 611p. ISBN 85.326.1954 -1

COSTA, Gilmaisa Macedo da costa. Trabalho  e S.S: Debate sobre a 
concepção de S.S. Como processo de trabalho com base na ontologia de 
George Lukács(Dissertação de mestrado). Recife : PPGSS/UFPE, 1999.

COSTA, Mª Dalva H. O elo invisível dos processos de trabalho no sistema 
único de saúde em Natal(RN) –  Um estudo sobre as particularidades do 
trabalho dos ass. Sociais na área da saúde pública nos anos 90.(Dissertação 
de mestrado). Recife : PPGSS/UFPE, dezembro de 1998.

GORZ, André. Adeus ao proletariado – para além do socialismo. RJ: Forense 
Universitária, 1987.

HARVEY. David. Condição pós – moderna. SP: Loyola, 1994. 349 p.

IAMAMOTO, Marilda Vilella. O S.S. Na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 4ªed. SP: Cortez, 2001. 326p. ISBN 85-249-0693-6

LESSA, Sérgio. A ontologia do ser social. Maceió :EDUFAL, 2007. 251 p.
___. A centralidade ontológica do trabalho em Lukács. In: S.S. E sociedade. 
Nº52. SP: Cortez, 1996.175p.
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MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro 1 trad. Reginaldo 
Sant'anna. RJ, Brasiliense, 1998. 966p.

MOTA, Ana Elizabete. (org.) A nova fábrica de consensos. SP, Cortez, 1998. 
215p.

NETTO, Paulo José & BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução. 
SP: Cortez, 2006. (Biblioteca básica do S.S., vol. 1)258p.

OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado: transformações contemporâneas 
do trabalho e da política. SP, Brasiliense, 1995.

PAIVA, Nara Rúbia Barreto. Os impactos da “nova centralidade da sociedade 
civil”  no S.S: a reemersão do trato privatizante da questão social. João 
Pessoa: PPGSS/UFPB, 2003.

RAMOS, Mª Helena Rauta; GOMES, M.F.C.  Trabalho produtivo e trabalho 
improdutivo: uma contribuição para pensar a natureza do S.S. Enquanto 
prática profissional. In: Temporalis/ ABEPSS –  vol.1, nº2 ABEPSS: Brasília, 
2000.

UE 2

ALVES, Giovanni. O novo (precário) mundo do trabalho: reestruturação 
produtiva e crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 

ANTUNES,  Ricardo. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: 
Boitempo, 2006.

____. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000.

____. O desenho multifacetado do trabalho hoje e sua nova morfologia. 
Revista Serviço Social e sociedade, n. 69, São Paulo: Cortez,  2002.

____. Adeus ao trabalho: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1998

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Trabalhar pra quê? In: KUPSTAS, Marcia. 
Trabalho em debate. São Paulo: Moderna, 1992.

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e força de trabalho. Trabalho e capital 
monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1987.

HOLANDA, Maria N. A. B. O trabalho em sentido ontológico para Marx e 
Lukács: algumas considerações sobre trabalho e Serviço Social. Revista 
Serviço Social e sociedade, n. 69, São Paulo: Cortez,  2002.
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IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 6.ed. São Paulo: 2003.

LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. Introdução à filosofia de Marx. São Paulo: 
Expressão Popular, 2008.

TEIXEIRA, Francisco. FREDERICO, Celso. Marx no século XXI. São Paulo: 
Cortez, 2009.

TEIXEIRA, Francisco. Pensando com Marx. São Paulo: Editora Ensaio, 1995.

UE 3

BERINGH, Elaine. Expressões políticas da crise e as novas configurações do 
Estado e da sociedade civil. In: CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos e 
competências profissionais. Brasília, 2009. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. A sociabilidade na órbita do capital: a 
invisibilidade do trabalho e radicalização da alienação. (Capítulo I) In: Serviço 
Social em Tempo de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e questão 
social. São Paulo, Cortez, 2007.

IAMAMOTO, Marilda Villela. O significado do trabalho do assistente social 
nos distintos espaços sócio-ocupacionais. In: CFESS/ABEPSS. Serviço 
Social: direitos e competências profissionais. Brasília, 2009. 

IANNI, Octávio. O mundo do trabalho. In: FREITAS, Marcos Cezar (org.). A 
reinvenção do futuro: trabalho, educação, política na globalização do 
capitalismo. São Paulo, Cortez, Bragança Paulista, SP, USF-IFAN, 1996.

MARX, Karl. O capital – O processo de produção do capital. Livro I, Vol I e II. 
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1988.

ANTUNES, Ricardo (org.). “Sobre o papel do trabalho na transformação do 
macaco em homem”. In: A dialética do trabalho: escritos de Marx e Engels. 
São Paulo, Expressão Popular, 2004. (1)

ANTUNES, Ricardo (org.). A dialética do trabalho: escritos de Marx e Engels. 
São Paulo, Expressão Popular, 2004. (Textos 2, 3, 5 e 6) (4)

ANTUNES, Ricardo. Fordismo, Toyotismo e acumulação flexível. In: Adeus ao 
Trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e centralidade do mundo do 
trabalho. 2ª edição. São Paulo, Cortez, 1985. (6)
ANTUNES, Ricardo. O caráter polissêmico e multifacetado do mundo do 
trabalho. In: O caracol e sua concha –  ensaios sobre a morfologia do 
trabalho. São Paulo, Boitempo, 2005. (8)

FRIGOTTO, Gaudêncio. Natureza, especificidade e custos humanos da crise 
dos anos 70/90. In: Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo, 
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Cortez, 1995. (7)

LESSA, Sérgio. “O trabalho em O Capital”. In: Trabalho e Proletariado no 
capitalismo contemporâneo. São Paulo, Cortez, 2007. (2)

LESSA, Sérgio. O processo de produção/reprodução social: trabalho e 
sociabilidade. In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 2, 
Brasília: CEAD, 1999. (5)

MARX, Karl. Formações Econômicas Pré-Capitalistas. In: Formações 
Econômicas Pré-Capitalistas. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981. (3)

Filmografia:
A guerra do fogo. Alemanha/Canadá. 1981. Direção: Jean-Jacques Annaud. 
Duração: 97 min.
Tempos Modernos. Estados Unidos. 1936. Direção: Charles Chaplin. 
Duração: 87 min.
Segunda-feira ao sol. Espanha. 2002. Direção: Fernando Leon de Aranoa. 
Duração: 113 min.

UE 4

ABREU, M.M. S.S. E organização da cultura: perfis pedagógicos da prática 
profissional. SP, Cortez, 2002.

ALESSANDRINI, Margarete. Diagnóstico institucional. In: capacitação 
profissional em S.S. Porto Alegre. CRESS 10ª Região, 1999.

BORGIANNI, E. & MONTAÑO C. (org.) Metodologia y S.S: hoy em debate. 
SP, Cortez, 2000.

DEMO, P. Pobreza da pobreza, RJ: Vozes, 2003.

FALEIROS, V. De P. Saber profissional e poder institucional. SP, Cortez, 
1991.

IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social SP, 
Cortez, 1992.

MACEDO, M. De A. Necessidades humanas e mínimos sociais: uma reflexão 
crítica. In:Revista o social em questão nº4, RJ: PUC, 1999.
MARTINELLI, M.L. Notas sobre mediações: alguns elementos para 
sistematização sobre o tema: in: Revista S.S. E sociedade nº43, SP: Cortez, 
1993.

MUNHOZ, Divanir E.N. A natureza do conhecimento orientador da prática dos 
assistentes sociais frente aos desafios do cotidiano. In:Revista Emancipação. 
Paraná : UEPG
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OLIVEIRA, J.L.G. de. Exclusão : questões conceituais e doutrinárias. In: 
Revista o social em questão, nº2. RJ: PUC, 1997.

PONTES, R.N. Mediação e S.S.. SP, Cortez, 1995.

SPOSATI, A. Mínimos sociais e seguridade social: uma revolução da 
consciência da cidadania. In: Revista S.S. E sociedade, nº68, SP, 1997.

SHONS, S.M. Assistência social entre a ordem e a dês ordem . SP, Cortez, 
1999.

VASQUEZ, A.S. Filosofia da práxis. 2ªed. RJ, Paz E Terra, 1977.

DEMO, P. Pobreza da pobreza, RJ: Vozes, 2003.

___. Pobreza política: a pobreza mais intensa da pobreza brasileira. 5ªed. 
Campinas, SP Autores associados, 2006.

___. Solidariedade com efeito de poder. Instituto  Paulo Freire. Cortez, SP, 
2002.

___. Cidadania pequena: fragilidades e desafios do associativismo no Brasil. 
Campinas. SP. Autores Associados, 2006.

DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, 
Estado e futuro do capitalismo. 2ªed. SP Paz e Terra, 1999.

FALEIROS, V. P. Estratégias em S.S. SP, Cortez, 1997.

FAUSTINI, M.S. A prática do S.S: desafios da construção. Porto Alegre. 
EDPURCS, 1995.

IAMAMOTO, M. V. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital 
financeiro, trabalho e questão social. SP, Cortez, 2007.

LIRA, F. J. de. Formação da riqueza e da pobreza de Alagoas. Maceió . 
EDUFAL, 2007.

YASBECK M.C. Pobreza e exclusão: expressões da questão social no Brasil. 
In: Temporalis nª3. Brasília: ABEPSS. Grafline, 2001.

NICOLAU, M.C.C. Fazer profissional do ass. Social: um aprender 
multifacetado. In: desafios sociais –  Revista de pós graduação em S.S. Da 
UFRN/CCSA, Ano 1, nº1, 2001.

SPOSATI, A. Regulação social tardia: características das políticas latino 
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americanas na passagem entre o 2º e o 3º milênio. Caderno ideação, 
políticas sociais para um novo mundo necessário e possível. II Fórum 
mundial. Porto Alegre. Rio Grande do sul, 2002.

SAWAIA, B.(ORG.) As artimanhas da exclusão social: análise psicossocial e 
ética da desigualdade social. 2ªed. Petrópolis,RJ, Ed. Vozes, 1999.

TEIXEIRA, E. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 
SP, Cortez. Recife  EQUIP: Salvador. UFBA, 2001.

ANTUNES, Ricardo. Dimensões da crise e as metamorfoses do mundo do 
trabalho.in: Revista S.S. & sociedade. SP: Cortez, nº50, ano XVII, Abril de 
1996.

HEGEL, F. Fenomenologia do espírito. Trad. Paulo Meneses. Petrópolis : 
vozes, 1992.

GORZ, André. Crítica da divisão social do trabalho. Trad. Estela dos Santos 
Abreu. SP: Martins Fontes, 1989.

LESSA, Sérgio. Para compreender a ontologia de Lukács. 3ºed. Ijuí: Unijui, 
2007.

LESSA, Sérgio. Trabalho e proletariado no cap. Contemporâneo. SP, Cortez, 
2007.

LESSA, Sérgio. Serviço social e trabalho: porque o serviço social não é 
trabalho. Maceió: EDUFAL, 2007.

LESSA, Sérgio. Sociabilidade e individualização. Maceió: EDUFAL. 1995.

LUKÁCS, G. O jovem Marx e outros escritos de filosofia. Trad. Carlos Nelson 
Coutinho e José Paulo Netto.

LUKÁCS, G. Ontologia do ser social. A falsa e a verdadeira ontologia de 
Hegel. Trad. Carlos Nelson Coutinho. SP, Ciências Humanas, 1979.

LUKÁCS, G. História e consciência de classe: estudos da dialética marxista. 
Trad. Telma Costa. Lisboa : Publicações Escorpião, 1974.

MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. Trad. Artur Morão. Lisboa 
: Edições 70, 1975.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I Trad. Reginaldo 
Sant'anna. RJ: Civilização Brasileira, 2006.
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MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. 
Trad. Paulo Cezar Castanheira, Sérgio Lessa. SP, Boitempo, 2006. 

OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado: transformações do trabalho e da 
política. Trad. Wanda Caldeira Brant. SP: Brasiliense, 1995.

UE 5 Programa não enviado pela UE.
Quadro 26 – Unidades de Ensino e referências bibliográficas de disciplinas relacionadas à 
matéria Processos de Trabalho do Serviço Social
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UE 1

Caderno ABESS, nº5. A produção do conhecimento e o Serviço Social. São 
Paulo, cortez, 1992.

Caderno ABESS, nº6. Produção científica e formação profissional. São Paulo, 
Cortez, 1993.

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da Ciência. São Paulo, Editora Atlas. 
1987

GALLIANO, A. Guilherme. O método Científico: teoria e prática. São Paulo, 
HARBA, 1996.

KÖCHE, J. Carlos. Fundamentos da metodologia científica: Teoria da ciência 
e prática da pesquisa. 24 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

KONDER, Leandro. O que é dialética. São Paulo. Brasiliense, 1981.

LAVILLE, Christian A & DIONNE, Jean. A construção do saber. Porto Alegre, 
ARTMED, 1999.

PEREIRA, Potyara  A .P. Abordagem da Pesquisa em Serviço Social IN: 
Serviço Social e Sociedade, nº21 São Paulo, Cortez, 1986.

PINTO, João Bosco. A pesquisa e a construção da teoria do Serviço Social IN: 
Serviço Social e sociedade, nº21 São Paulo, Cortez, 1986.

RIBEIRO, Jr. João, O que é o positivismo? São Paulo. Brasiliense, 1982.
RICHARDSON, Roberto Jarry e colaboradores. Pesquisa social: Métodos e 
técnicas. São Paulo, Atlas, 1999.

SETUBAL, Aglair Alencar. Pesquisa em Serviço Social: Utopia e realidade. 
São Paulo, Cortez, 1985. Revista Katályses, vol. 10, nº especial.

ABREU, Marina Maciel. A situação da pesquisa em serviço social no Brasil: 
1990-1996. In ABESS, nº7. Formação profissional: trajetórias e desafios. São 
Paulo: Cortez, 1997, 168p.

BARROS, Aidil de Jesus P. de B.; LEHFELD, Neide Aparecida de S. Projeto 
de Pesquisa: Propostas metodológicas. 15º ed. Petrópolis. RJ: Vozes, 1990, 
127p.

BEKER, Howards.Métodos de pesquisa em ciências sociais.(tradução de 
Marco Estevão e Renato Aguiar) 4º ed. São Paulo: Huitec, 1999, 178p.
BOUDON, Raymond; HERMAN, Jacques; SCHOUTHEETE. Os métodos em 
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sociologia. 3ºed. São Paulo: Ática. S.A. 1989, 251P.

BRYNE, Paul. Dinâmica da pesquisa em ciências: Os polos da prática 
metodológica. 3º edição(traduçãode Ruth Joffly). Rio de Janeiro: F. Alves,sd, 
252p
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BONETTI, Dilsea Adeodata e outros autores (org.) Serviço Social  e ética : 
uma nova práxis. SP, CFESS/ Editora Cortez, 1996.

BUSSINGER, Vanda Valadão. Fundamentos dos direitos humanos. Revista 
S.S e sociedade, nº53. SP, Cortez Editora, 1997.

Código de ética profissional do ass. Social e o projeto de lei que regulamenta 
a profissão.MONTAÑO, Carlos Eduardo e outros autores (org.) S.S. Crítico. 
SP, Cortez Editora, 2003.

UE 2

SUNG, Jung MO; SILVA, Josué Cândido da. O porquê da ética. Conversando 
sobre ética e sociedade. RJ, Vozes, 1995.
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NETTO, J.P. A construção do projeto ético político do Serviço Social Frente 
aos desafios contemporâneos. In: Crise contemporânea, questão social e 
serviço social. Módulo 1, curso de capacitação em S.S. E política social. 



Bibliografias 122

Matéria: Ética Profissional
Unidade 

de 
Ensino

Referências Bibliográficas Básicas

Brasília CFESS/ABEPSS/CEAD/UnB, p.93 – 110, 1999.

PAIVA, Beatriz; SALES, Mione. A nova ética profissional: práxis e princípios. 
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UE 5 BONETTI, Adeodata Dilséa [et. al.] (orgs.) Serviço Social e ética: convite a 

uma nova práxis. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2005.
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