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RESUMO 

 

A presença do Ecletismo no Serviço Social não é recente. Ele está intimamente 

ligado à particularidade sincrética da intervenção profissional. O sincretismo 

prático gera Ecletismo teórico-metodológico. Sendo o objeto dessa tese a 

influência do Ecletismo na produção teórica do Serviço Social na 

contemporaneidade, nosso objetivo foi demonstrar os desdobramentos ideo-

políticos desta posição filosófica na produção teórica profissional. Nossa tese 

reside no fato de que é marcante a presença do Ecletismo no processo de 

desenvolvimento profissional, desde as suas origens à contemporaneidade, como 

um reforço aos posicionamentos teórico-metodológicos e ideo-políticos 

conservadores. Posicionamentos estes que vinculam a intervenção profissional 

aos interesses de manutenção da ordem capitalista e das suas formas de 

exploração do trabalho. Isto implica em uma intervenção profissional que não 

ultrapassa a imediaticidade aparente da realidade e que, em outras palavras, 

reproduz as suas contradições de classes. Buscamos demonstrar nossa tese 

através de uma pesquisa bibliográfica nos artigos da Revista Serviço Social e 

Sociedade, no período de 1996 a 2002. Neste mergulho sobre a trajetória sócio-

histórica do Serviço Social e da presença marcante do Ecletismo, constatamos a 

necessidade de identificar as raízes e a funcionalidade deste posicionamento 

eclético no campo da Filosofia e da sociedade burguesa. Um segundo momento 

foi o de buscar os vínculos existentes entre a profissão e o posicionamento 

eclético. Visualizamos que em cada momento da história profissional, o Ecletismo 

assume uma característica particular a depender das formas pelas quais a 

profissão atua sobre as demandas e necessidades sociais, como também pelas 

teorias e metodologias que utiliza e, ainda, pelos interesses de classes aos quais 

responde.  

PALAVRAS CHAVES: SERVIÇO SOCIAL, ECLETISMO, PRODUÇÃO TEÓRICA. 
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ABSTRACT 
 
 
The Eclecticism presence in the Social Work is not recent. It is intimately tied to 

syncretism particularity of the professional intervention. Practical syncretism 

generates Eclecticism theoretician-methodological. The object of this thesis is the 

Eclecticism influence in the Social Work theoretical production in the 

contemporaneousness. Our objective was demonstrating the ideological-political 

unfoldings of the Eclecticism in the professional theoretical production. Our thesis 

resides in the fact of what it is striking the Eclecticism presence in the process of 

professional development, since their origins to the contemporaneousness as 

reinforcement to theoretician-methodological and conservative ideological-political 

positionings. Positionings that entail the professional intervention to the 

maintenance from the interests of capitalist order and from their work exploration 

forms. This implies in a professional intervention that doesn't overtake the apparent 

immediate part of the reality and that, in other words, reproduces their class 

contradictions. We seek to demonstrate our thesis through a bibliographical 

research in the articles of Revista Serviço Social e Sociedade issues, in the period 

of 1996 to 2002. In this dive on the Social Work trajectory social-historical and 

striking presence of the Eclecticism, we verify the need to identify the roots and the 

functionality of this eclectic positioning in the Philosophy field and of the bourgeois 

society. In a second moment was searching the existing links between career and 

the eclectic positioning. We visualize that in each moment of professional history, 

the Eclecticism assumes a particular characteristic to depend on the forms which 

ones the career acts over the demands and social needs, as well as by the 

theories and methodologies they use. And by the class interests that these 

answers.   

KEYWORDS: SOCIAL SERVICE, ECLECTICISM, THEORETICAL PRODUCTION. 
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Esta tese tem como objeto a influência do Ecletismo na produção teórica do 

Serviço Social na contemporaneidade. Nosso objetivo é demonstrar a influência 

ideo-política do Ecletismo, desde as origens da profissão à contemporaneidade, 

como um reforço ao conservadorismo no Serviço Social. Enquadramos esta tese 

na linha de pesquisa "Estado, Políticas Sociais e Ação do Serviço Social" e na 

área temática "Serviço Social, Trabalho e Questão Social" do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social, nível Doutorado, da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Diante da agudização dos embates entre as várias correntes teóricas e 

metodológicas nos anos 80/90, este estudo sobre o Ecletismo está inscrito no 

centro do debate ideo-político que perpassa a profissão frente aos desafios, 

demandas e necessidades sociais postas pela contemporaneidade.   

As diversas e antagônicas perspectivas de interpretar e agir sobre a 

realidade social que permeiam a intervenção profissional são, basicamente: o 

funcional-positivismo, com a sua teoria sistêmica e estruturalista; a tradição 

marxiana, principalmente nas suas variantes gramscianas e lukácianas; e as 

correntes irracionalistas e psicológicas, tal como a fenomenologia e o 

interacionismo simbólico. E, perpassando todas elas, o Ecletismo.  

Essas vertentes vêm constituindo um intenso debate em torno dos 

posicionamentos éticos, políticos e ideológicos dos profissionais. Esse debate tem 

profundas vinculações com as demandas e necessidades sociais que norteiam a 

intervenção profissional na atualidade. Tal como projetava Netto (1996b, p. 119), 

há alguns anos: 



 11 

a curto prazo o principal embate no terreno do Serviço Social terá 

um conteúdo nitidamente ideo-político, mas embutido na polêmica 

teórico-epistemológica e operativa - entretanto, sem qualquer 

similitude com o "debate sobre a teoria e metodologia" travado 

nos anos 80: nestes próximos anos ele será dirigido notadamente 

para as demandas profissionais imediatas.  

 

 
Neste embate, o Ecletismo nas produções acadêmicas é um dos alvos de 

críticas no enfrentamento das demandas e necessidades sociais colocadas ao 

Serviço Social na contemporaneidade. Daí podemos justificar a importância de 

uma discussão mais aprofundada sobre a influência do Ecletismo na profissão.  

Não podemos tratar esse objeto sem considerarmos as recentes 

transformações societárias no mundo do trabalho. Segundo Antunes (1996), o 

capitalismo passa por metamorfoses que têm consequências diretas sobre as 

classes-que-vivem-do-trabalho em sua objetividade/subjetividade1. Dessa 

maneira, as mutações do capital, através da reestruturação produtiva pautada em 

um ideário neoliberal, assim como, a derrocada da experiência socialista do Leste 

Europeu aparecem como elementos indicadores de uma crise societária que 

atinge tanto os capitalistas, como as classes trabalhadoras. 

Concordando com Iamamoto (1998, p. 174), estamos presenciando na 

contemporaneidade uma transformação significativa dos “padrões de produção e 

de acumulação”, com “profundas alterações na dinâmica internacional do capital, 

da concorrência intercapitalista, implicando uma reestruturação dos Estados 

                                                 
1 Conforme Antunes (op. cit), a crise do mundo do trabalho atingiu a materialidade, a objetividade da classe 
trabalhadora acarretando metamorfoses intensas ao processo de produção do capital, mas também, à 
subjetividade do trabalho, processos intimamente vinculados, mas com características particulares. 
 



 12 

nacionais em suas relações com as classes sociais". Esse processo, expresso na 

reestruturação industrial e das políticas de cunho neoliberal, matrizadas pela crise 

do modelo fordista/ keynesiano de regulação da economia internacional, tem 

apresentado refrações nos processos de trabalho, no controle e gestão da força 

de trabalho, assim como, no mercado de trabalho.  

Hoje, a crise que presenciamos tem suas origens nas transformações 

operadas na dinâmica internacional nos anos de 1965 a 1973, eclodindo no pós - 

73. Subjacente a este processo está a queda de rentabilidade do grande capital, 

expressão empírica da tendência de queda da taxa de lucros, o que se encontra, 

segundo a perspectiva marxiana, na origem das crises inerentes ao capitalismo, 

uma vez que essas não se reduzem a meros desequilíbrios de curto prazo. 

Essas crises cíclicas, contradições inerentes ao capitalismo, são apreendidas 

em sua superficialidade, conforme Harvey (1998), como decorrentes da rigidez do 

capital fixo dos mercados, do controle do capital, dos investimentos do Estado - 

esses denunciados pela crise fiscal e de legitimação nos países centrais. 

A busca para reversão desses processos conduz a um período de 

racionalização da produção industrial, de sua reestruturação e de intensificação do 

controle do trabalho, questionando a produção em massa para o consumo de 

massa, dada pelo padrão fordista. As mudanças tecnológicas, a introdução de 

novas linhas de produtos de mercados, a mobilidade geográfica do capital para 

áreas de mais fácil controle da força de trabalho, as fusões de capital e as 

medidas voltadas para acelerar a sua rotatividade são mecanismos engendrados 

com o título de acumulação flexível. 
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É, então, que para o enfrentamento da crise que assola o mundo capitalista, 

as grandes empresas monopolistas desenvolvem estratégias defensivas para 

alteração das bases tecnológicas e das formas de gestão e controle da força de 

trabalho. Essas estratégias, portanto, consistem em produzir a elevação dos níveis 

de produtividade, em aperfeiçoar a qualidade dos produtos, tendo em vista a 

concorrência internacional. 

Segundo Iamamoto (1998, p. 177), o “modelo” a seguir é o da indústria 

"enxuta" que cria “redes” de “pequenas e médias empresas fornecedoras de 

peças, insumos e serviços”. Transformam-se grandes empresas em simples 

"montadoras", gerando o fenômeno da “terceirização”. “Esse vem implicando na 

expulsão de mão-de-obra, especialmente a não qualificada, com a consequente 

precarização da força de trabalho; a crescente perda de direitos sociais, o 

aumento do trabalho temporário e os altos índices de desemprego estrutural”.   

Nesse contexto, são reduzidas as garantias de Seguridade Social e, com 

isso, há o crescimento das estratégias de refilantropização da Política de 

Assistência Social, de ampliação do voluntarismo social, do chamado terceiro 

setor e da filantropia empresarial. Diante dessa situação, a classe trabalhadora é 

fragilizada objetivamente nas suas formas de sobrevivência, mas também, 

subjetivamente, através de discursos consensuais que a impedem de reivindicar 

as possibilidades de eversão dessa realidade social. 

Diante desses impactos no mundo do trabalho, o processo de reestruturação 

produtiva vem afetando a capacidade combativa do movimento sindical, ao 

transformar objetivamente a luta de classes - sobretudo após a derrocada da 

experiência socialista do Leste Europeu. Segundo Mota e Amaral (1998, p. 29),  
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estas mudanças produtivas - em termos de ajustes, seja em 

termos de reestruturação industrial - determinam novas formas de 

domínio do capital sobre o trabalho, realizando uma reforma 

intelectual e moral, visando à construção de outra cultura do 

trabalho e de uma nova racionalidade política e ética compatível 

com a sociabilidade requerida pelo atual projeto do capital. 

 

Seguindo esse raciocínio, as autoras afirmam que, para a burguesia, estas 

“novas formas de domínio do capital sobre o trabalho” se concretizam na “defesa 

de um ‘pensamento único’ que invoca a modernidade das mudanças e a 

irreversibilidade dos processos de ajustes amparados no neoliberalismo, no 

pragmatismo econômico e político e no progresso técnico como motor da 

reestruturação produtiva” (MOTA; AMARAL, 1998, p. 30). Por outro lado, para os 

trabalhadores,  

 

além dos impactos objetivos da crise, especialmente em função 

do desemprego, da precarização do trabalho, dos salários e dos 

sistemas de produção social, observa-se a construção de outras 

formas de sociabilidade marcadas por iniciativas pragmáticas de 

enfrentamento da crise, fraturando as suas formas históricas de 

organização e esgarçando uma cultura política que comporta 

alternativas à ordem do capital. (MOTA; AMARAL, 1998, p. 30) 

 

É possível reafirmar, então, que segundo análises de Amaral e Mota (op. Cit. 

, p. 36), “trata-se não apenas de destruir os processos de organização dos 

trabalhadores, mas também de inflexionar os objetos das suas reivindicações 

dotando-as de outros significados que originários do projeto do capital, devem ser 

assumidos como seus”. 
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A esse processo as autoras denominam de “transformismo” aos projetos 

sociais contrários à ordem do capital. O objetivo do transformismo é: 

 

formar uma determinada cultura do trabalho que incorporando as 

necessidades do processo de acumulação, apresente-se como 

alternativa de enfrentamento da crise econômica e social. Essa 

cultura difunde o conservadorismo das saídas possíveis do 

sacrifício de todos, estimulando a "indiferenciação" de projetos 

políticos como modo privilegiado de administração das 

desigualdades sociais. (MOTA; AMARAL, 1998, p. 36) 

 

Nessa ótica, a classe burguesa busca eliminar os antagonismos entre os 

projetos de classe antagônicos, no intuito de construir um consenso ativo entre as 

mesmas. Tal situação gera uma cultura de passividade e de conformismo, 

atingindo diretamente o cotidiano das classes trabalhadoras, reforçando o 

corporativismo e as ações particularistas, em detrimento de projetos de natureza 

coletiva. Ocorre, desta forma, uma desqualificação das práticas dessas classes, 

tanto dos pontos de vista social e político, quanto econômico. (c.f. MOTA; 

AMARAL, 1998) 

Diante destas transformações do capitalismo contemporâneo é que são 

erigidas as pilastras do discurso da pós-modernidade. Este discurso político-

ideológico pós-moderno “anuncia o desaparecimento das grandes oposições no 

campo da política, do social, da filosofia, da arte, para ceder lugar à emergência 

de categorias mais locais e operativas e, com certeza, mais efêmeras”. 

(CARRILHO APUD SIMIONATO,1999, p. 83) 
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Simionato (1999, p. 83) afirma que este discurso pós-moderno trata, portanto, 

de “abarcar a vida social de forma fragmentada, como se fosse possível deslocar 

a esfera da cultura das esferas econômicas e políticas”.  

E dessa forma, mais do que em qualquer outra fase da ordem burguesa, a 

lógica capitalista passa a invadir a “vida íntima dos indivíduos, seja sob a forma 

acentuada de mercantilização da satisfação de necessidades, seja sob a forma de 

controle de comportamentos”. (SIMIONATO, 1999, p. 84) 

A produção do conhecimento, no campo social, desloca-se para a 

valorização exagerada das práticas discursivas e, conseqüentemente, das 

verdades individuais, do subjetivismo. Essa valorização do sujeito nas ciências 

sociais é considerada como uma nova abordagem teórica que toma a realidade 

social como um caleidoscópio de micro-objetos incapazes de ser estudados por 

perspectivas teóricas “totalizantes”.  

É nesse contexto em que se debate a crise das ciências sociais. A grande 

polêmica dirige-se contra a tradição marxista. Esta tradição passa a ser entendida 

de maneira pejorativa como modelo determinista ou dogmático de saber que 

exclui a subjetividade, a cultura, as expressões do simbólico, do imaginário e do 

cotidiano, e onde o tratamento economicista da sociedade é predominante.  

Nesse campo, desencadeiam-se polêmicas metodológicas buscando 

convencer que as abordagens individualistas e culturalistas permitem uma 

aproximação maior com a realidade dos sujeitos sociais. Prioriza-se a esfera da 

cultura como chave das análises dos fenômenos contemporâneos. Essa 

perspectiva culturalista focaliza o debate da crise de paradigmas em torno de uma 

falsa polêmica da dissociação entre objetividade/subjetividade e da incapacidade 
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dos modelos “clássicos de ciência” (dentre eles, o alvo mais atacado é a tradição 

marxista, como foi dito) em compreenderem a complexificação do mundo.  

A pós-modernidade representa um reflexo da hegemonia ideológica  

burguesa neste estágio do capital flexibilizado. Ideologia esta que é fundada nas 

teorias do fragmentário, do efêmero, do descontínuo, que fortalecem a alienação e 

a reificação do presente, fazendo-nos perder de vista os nexos ontológicos que 

compõem a realidade distanciando-nos cada vez mais da composição totalizante 

da vida social. Tornando-se um terreno fértil para discursos que fortalecem as 

perspectivas localistas, que deságuam no individualismo, ou seja, na supremacia 

do indivíduo sobre a sociedade, e que acabam por não responder aos problemas 

colocados pela modernidade em suas atuais configurações. 

Dessa forma, essa equivocada “crise” do pensamento social contemporâneo 

tem aberto uma onda de reforço às tendências teóricas ecléticas. Vale salientar 

que o Ecletismo enquanto posicionamento teórico-metodológico e ideo-político 

busca estabelecer o consenso entre as diferentes matrizes de conhecimento 

social. O que propõe, também, o discurso da pós-modernidade diante dos 

rebatimentos da crise de sociabilidade do capital e do trabalho no âmbito do 

conhecimento. 

Tal situação permeia os desafios, limites e possibilidades da profissão postos 

na contemporaneidade, não apenas nas dimensões da pesquisa e da intervenção, 

mas consequentemente, para o ensino e a formação profissional, estando inserida 

no debate ideo-político que vem ponderando as várias perspectivas do pensar/agir 

profissionais e os compromissos ético-políticos assumidos nas décadas de 80 e 

90. Compromissos estes firmados no Código de Ética Profissional de 1993. Este 
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Código resulta em um processo de defesa da categoria aos valores éticos 

emancipatórios inspirados na ontologia do ser social em Marx. Segundo Netto 

(1999, p. 105), 

 

Esquematicamente, este projeto ético-político tem em seu núcleo 

o reconhecimento da liberdade como valor central – a liberdade 

concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com autonomia, a 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 

Conseqüentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto 

societário que propõe a construção de uma nova ordem social, 

sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero. A 

partir destas escolhas que o fundam, o projeto afirma a defesa 

intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e dos 

preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo – tanto na 

sociedade como no exercício profissional.  

 

Este processo de defesa de valores éticos emancipatórios inspirados na 

tradição marxista expressos no Código de 1993, não foi realizado de forma 

passiva e homogênea entre os profissionais. Decorreu da luta interna da profissão 

para ruptura aos valores tradicionalistas nas variadas esferas do Serviço Social – 

formativa, interventiva, técnico-operacional, teórico-metodológica e ético-política - 

nos anos 80/90.  

O Código de Ética Profissional de 1993 é resultante desta luta ideo-política. 

Sendo assim, os entraves entre os direcionamentos conservadores, neo-

conservadores e a tradição marxista no Serviço Social implicam, ainda, em 

grandes discussões sobre a legitimidade de um posicionamento efetivamente 

marxiano (e, portanto, radicalmente revolucionário) da categoria frente ao Código 
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de Ética Profissional. Não desconsiderando esta complexidade ideo-política 

quanto à posição crítica da categoria frente ao Código de Ética profissional, 

discussão ainda inacabada, nos posicionamos, neste momento, a partir das 

colocações de Netto (1999) e de Barroco (2001) sobre o tema.  

Mas, sobre essa discussão sugerimos o trabalho de Araújo (2000). Tratando 

da revisão curricular e da tensão entre projetos profissionais conservadores e 

críticos, a autora levanta, com base na teoria social de Marx, pontos controversos 

sobre os discursos e os posicionamentos ético-políticos da profissão na 

contemporaneidade. 

Ampliando a discussão, o ponto central dessa luta pela hegemonia ideo-

política são os debates sobre o pluralismo e o Ecletismo instaurados na arena 

profissional. As indagações que vêm emergindo apontam para a questão fulcral de 

como manter um debate aberto de posicionamentos ideo-políticos opostos, o que 

defendemos como pluralismo no Serviço Social, sem resvalar para as implicações 

derivadas do Ecletismo. Sobre esta questão Netto (1999, p.96)2 afirma: 

 

toda a categoria profissional é um campo de tensões e de lutas. A 

afirmação, no seu interior, de um projeto profissional não suprime 

as divergências e contradições. Tal afirmação deve fazer-se pelo 

debate, pela discussão, pela persuasão – enfim, pelo confronto de 

idéias e não por mecanismos excludentes. Mas sempre existirão 

segmentos profissionais que proporão projetos alternativos; por 

consequência, mesmo um projeto que conquiste a hegemonia não 

será exclusivo. (...) Por isto mesmo, a elaboração e afirmação (ou, 

se se quiser, a construção) de um projeto profissional deve dar-se 

                                                 
2 Netto, J. P. A construção do projeto ético-político do Serviço Social frente à crise contemporânea. 
Capacitação em Serviço Social e política social: Módulo 1: Questão Social e serviço Social – Brasília: 
CEAD, 1999.   
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com a nítida consciência de que o pluralismo é um elemento 

factual da vida social e da profissão mesma, cabendo o máximo 

de respeito a ele, respeito, aliás, que é um princípio democrático. 

Mas o respeito ao pluralismo, que não pode ser confundido com o 

Ecletismo e com o liberalismo, não impede a luta de idéias. 

 

Concordando com os posicionamentos de Netto (1999) quanto à questão do 

pluralismo, defendemos aqui o confronto político-ideológico aberto entre as 

diversas correntes teórico-metodológicas. Confronto inerente à luta de classes no 

interior da categoria. Um dos traços do Ecletismo é a intolerância silenciosa entre 

as várias correntes teórico-metodológicas e ideo-políticas no seio do Serviço 

Social. Essa intolerância silenciosa verte-se de um aparente consenso entre os 

profissionais favorecendo a mistura eclética e o reforço ao conservadorismo.  

É a partir desta discussão que se radica a importância do estudo em torno do 

Ecletismo e da sua influência ideo-política para a profissão na 

contemporaneidade. Vale salientar que a presença do Ecletismo no Serviço Social 

não se reduz à questão da pós-modernidade e da falência das metanarrativas. A 

presença do Ecletismo no Serviço Social não é recente. Ele está intimamente 

ligado à particularidade sincrética da intervenção profissional.  O sincretismo 

prático gera Ecletismo teórico-metodológico.  

Nossa tese reside no fato de que é marcante a presença do Ecletismo no 

processo de desenvolvimento profissional, desde as suas origens à 

contemporaneidade como um reforço aos posicionamentos teórico-metodológicos 

e ideo-políticos conservadores. Tais posicionamentos vinculam a intervenção 

profissional aos interesses de manutenção da ordem capitalista e das suas formas 
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de exploração do trabalho. Neste mergulho sobre a trajetória sócio-histórica do 

Serviço Social e da presença marcante do Ecletismo, constatamos a necessidade 

de defendermos a nossa posição teórico-metodologica e ideo-política no 

tratamento da influência eclética no Serviço Social com base na teoria marxiana. 

Isso fizemos, em nosso primeiro capítulo. Posteriormente, identificamos as raízes 

e a funcionalidade deste posicionamento eclético no campo da filosofia e da 

sociedade burguesa, objetivo específico do segundo capítulo.  

A partir desses dois movimentos foi possível nos aproximar de alguns dos 

vínculos existentes entre a profissão e o posicionamento eclético. No terceiro 

capítulo, visualizamos que em cada momento da história profissional, o Ecletismo 

assume uma característica particular a depender das formas pelas quais a 

profissão atua sobre as demandas e necessidades sociais, assim como, pelas 

teorias e metodologias que utiliza e, ainda, pelos interesses de classe que 

responde. Seguindo este caminho, no quarto capítulo, desenvolvemos os 

resultados de nossa pesquisa bibliográfica na Revista Serviço Social e Sociedade 

(no período de 1996 a 2002) e analisamos as interfaces entre o Ecletismo e o 

conservadorismo profissional na produção teórica contemporânea. 
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CAPÍTULO I 

A ORIGINALIDADE ONTOLÓGICA DE MARX   
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Neste capítulo primeiro, evidenciamos a orientação teórico-metodológica 

do processo de aproximação ao objeto dessa tese. Esse posicionamento é a 

teoria social de Marx. Marx viveu exatamente à época em que, na história da 

filosofia burguesa, o Ecletismo foi utilizado como estratégia de consenso de 

classes. Na realidade, Marx gerou a sua teoria social em um momento de 

questionamentos ao pensamento filosófico burguês devido ao amadurecimento 

das condições societárias capitalistas. Este momento, vale salientar, expressou 

uma reação de dominação burguesa aos valores e princípios progressistas 

postulados a partir da Revolução Francesa.  

O pensamento marxiano se coloca frontalmente a este processo de 

abandono da razão moderna propondo a dialética materialista como alternativa 

revolucionária de racionalidade no sentido do desvelamento e da emancipação 

societária. Isso ocorre entre 1842 e 1846.  

Quando da revolução proletária de 1848, Marx já estava com seu arcabouço 

conceitual delineado. Não que, neste período, a teoria social marxiana estivesse 

totalmente maturada. Isso apenas ocorrerá nas décadas de 1850/1860, “após 

agitada participação de Marx e de Engels nos acontecimentos revolucionários que 

sacudiram a Alemanha e outros países europeus” (GORENDER, 1982, p. 10), 

com a elaboração da Crítica da Economia Política (ou Grundrisse) em 1857/58 e, 

finalmente, com a publicação do primeiro volume d’O Capital, em 1867. 

 No próximo capítulo verificaremos que o Ecletismo surge e expande-se 

como estratégia de consenso de classe entre os anos de 1830 a 1848, no solo 

francês. Qual a relação entre Marx e um estudo a respeito da influência ideo-
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política do Ecletismo na atual produção de conhecimentos do Serviço Social? A 

possibilidade de desvendamento ontológico das origens, da funcionalidade e do 

desenvolvimento histórico do Ecletismo no Serviço Social favorecida pela 

orientação onto-crítica marxiana. Desta forma, neste momento inicial, delimitamos 

os pressupostos ontológicos que permearam todo o nosso trajeto investigativo e 

explicativo: 1.1. a gênese da teoria social marxiana; 1.2. a originalidade ontológica 

da teoria social marxiana; 1.3. os direcionamentos metodológicos em busca da 

imanência do objeto de estudo – o Ecletismo na produção teórica contemporânea 

do Serviço Social. 
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1.1 - A GÊNESE DA TEORIA SOCIAL DE MARX  

 

A propositura de Marx está fundamentada na sua perspectiva ontológica de 

conhecer para transformar e, assim, superar a sociedade burguesa. O estudo do 

ser-assim-sendo da sociabilidade do capital em Marx, sua ontologia do ser social, 

encara a realidade como uma constituição concreta, rica em determinações3, 

histórica e dinâmica por ser resultado da ação de homens vivos4 e capazes de 

transformar a si mesmos e o mundo pela práxis produtiva. Vale salientar a 

importância da categoria da práxis em Marx:  

A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade, e, no 

sentido que lhe atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e 

auto-criativa, por meio da qual o homem cria (faz, produz), e 

transforma (conforma) seu modo humano e histórico e a si 

mesmo; atividade específica ao homem, que o torna basicamente 

diferente de todos os outros seres. Neste sentido, o homem pode 

ser considerado um ser da práxis, entendida a expressão como o 

conceito central do marxismo, e este como a ‘filosofia’ (ou melhor, 

‘pensamento’) da ‘práxis’. (BOTTOMORE, 2001. p. 292)  

 

Pela via do trabalho, os homens, sujeitos reais e dotados de força de 

transformação, de vontade dirigida a uma finalidade e com possibilidades de 

escolhas condicionadas objetivamente, respondem aos imperativos biológicos de 

sua sobrevivência atendendo às necessidades materiais e sociais. É pela 

atividade produtiva inerente e distinta ao ser humano, o trabalho, que as formas de 

sociabilidade tornam-se mais e mais coletivas e complexificadas.  

                                                 
3 Fundamentações de MARX  (1982,  p. 14) quando trata do método da economia política na Introdução à sua 
obra  Para Crítica da Economia Política. 
4 Tal como afirma Marx e Engels (2002, p. 10) em A Ideologia Alemã. 
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Sendo assim, conhecendo os caminhos trilhados por Marx rumo à 

constituição da sua ontologia do ser social, é possível verificar a sua oposição e 

distinção frente às influências de pensamento político-social burguesas, bem como 

o caráter eminentemente revolucionário de sua teoria social no sentido da efetiva 

constituição de uma sociabilidade emancipada dos ordenamentos do capital. Esse 

posicionamento revolucionário não pode, portanto, estar dissociado da vivência 

política de Marx junto às organizações de luta da classe operária. 

Podemos salientar que um estudo do legado marxiano implica em 

resgatar as suas produções: livros, documentos, cartas, artigos e manuscritos. 

Além disso, precisamos delimitar as influências teóricas e políticas de seus 

contemporâneos - citando apenas alguns dos mais conhecidos: Hegel, Feuerbach, 

Kant, Schelling, os Jovens Hegelianos, Adam Smith e David Ricardo. 

 A vida de Marx, sua biografia5, é uma outra fonte inesgotável de 

conhecimentos sobre a sua originalidade ontológica. É bem verdade que o 

biógrafo possui uma perspectiva da vida do Autor e, por isso, existem biografias e 

“biografias”. Estudos biográficos podem ser comparados com os estudos mais 

recentes e maturados sobre Marx, onde as contribuições de Lukács são 

fundamentais, assim como as interpretações de Chasin (1995), Teixeira (1995), 

Netto (2004b), Frederico (1995),  Tonet (1995) e (1997).  

Estes procedimentos analíticos podem levar a longos períodos de estudo. 

Mas, mesmo com as inevitáveis limitações diante da complexidade da obra 

marxiana, estes procedimentos já nos esquivam de equívocos tais como: 

                                                 
5 Podemos citar três Biografias de Marx: a de Mclellan (1990). Wheen (2001) e a de Fedosseiev (1983).  
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subdividir a produção do Marx da Juventude e a do Marx da Maturidade, como 

“fases” distintas e desconexas de sua produção.  

Não há dúvidas de que há uma linha de maturação na obra marxiana, 

entretanto, esta ocorre de forma gradativa, progressiva e formando uma unidade 

de pensamento social inovadora. O processo de maturação em Marx é único e 

dinâmico. Isto é, deriva de um movimento contraditório de acúmulos e rupturas 

entre as várias correntes de pensamento as quais ele superou e a sua atividade 

política, o que resultou em uma teoria social distinta. 

Dessa maneira, é possível evitar considerar a teoria social marxiana como 

sendo um “agregado” indiferenciado das correntes de pensamento com as quais 

ele foi contemporâneo. Como se o novo na obra marxiana fosse uma simples 

junção de variadas vertentes teóricas e político-ideológicas. Um exemplo dessa 

equivocada apreensão da teoria de Marx (vista, no final das contas, como uma 

mistura eclética!) é a tese do “amálgama originário tripartite”, difundida por 

Kautsky6. Segundo Chasin (1995, p. 342): 

 

É sob os contornos desse deplorável aparato teórico, 

escandalosamente incompatível com o pensamento de Marx, que 

Kautsky engendra a fórmula do tríplice amálgama originário da 

obra marxiana, transpondo para esta o espírito da aglutinação 

                                                 
6 De acordo com Chasin (1995, p. 341): “Por certo, das mais antigas e falsas é a versão kautskyana do tríplice 
amálgama. Estranha por inteiro ao teor e à natureza da obra marxiana, é por isto mesmo a que melhor se 
presta para acentuar, a grandes golpes, a obtusidade da própria tese em geral, mesmo porque As Três Fontes 

do Marxismo é o texto com que Kautsky, em 1908, rendeu homenagem ao transcurso do primeiro quarto de 
século da morte de Marx, e que por gerações serviu de referência ou paradigma. Inclusive para Lênin, que 
cinco anos depois publicou o breve artigo As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo, 
também para assinalar um aniversário da morte de Marx.”  
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eclética que orienta a sua própria e rústica concepção do evolver 

cumulativo da ciência em geral.  

 

Essa tese do “amálgama originário” de Kautsky, segundo Chasin (1995, p. 

338), propõe que a teoria social marxiana seja entendida como a resultante da 

aliança entre a filosofia clássica alemã, o socialismo utópico francês e a economia 

política inglesa. Devido a essa “mistura” de formas do pensamento social e 

político, Chasin (op. Cit.) descreve a parcialidade e a unilateralidade desta visão 

tripartite da teoria marxiana, onde na concepção de Kautsky: 

 

‘Se na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, era a ciência 

econômica que se encontrava mais avançada, na França era a 

ciência política; se a Inglaterra era regida pelo espírito de 

compromisso, a França era guiada pelo espírito do radicalismo; 

(...)’. E comparando, por fim, os dois países não pelas suas 

forças, mas pelos  seus limites e debilidades, Kautsky 

sintomaticamente traça uma igualização das impotências: ‘Ao 

prosaísmo britânico se opôs a embriaguez fraseológica gaulesa”. 

É o meio pelo qual transita para as fraquezas mais acentuadas do 

quadro alemão – a terceira fonte: ‘A situação da Alemanha era, 

ainda, diferente. O capitalismo era aí ainda menos desenvolvido 

do que na França /.../. Muito mais ainda do que a França, a 

Alemanha era um país pequeno burguês e, além disso, um país 

sem um forte poder político central’. Assim, duplamente inabilitado 

para os empreendimentos modernos – econômica e políticamente 

– ao alemão só ‘restava a evasão pelo pensamento puro e pela 

transfiguração da realidade através da arte, para onde se atirou 

perdidamente e onde criou grandes coisas’. De sorte que ‘O 

pensamento era a ocupação mais elevada dos grandes alemães, 

a idéia aparecia-lhes como dona do mundo, a revolução do 
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pensamento como meio de revolucionar o mundo’. Em suma, da 

Inglaterra provieram os ‘materiais’ da economia política; da 

França, os da ciência política; enquanto os alemães imaginaram 

os melhores métodos para o avanço do pensamento e da 

investigação intelectual. (CHASIN, 1995, p. 342)  

 

O que importa ressaltar aqui, a partir da crítica de Chasin (1995), são os 

grandes equívocos dessa tese de kautsky sobre a originalidade marxiana. 

Equívoco de tratá-la enquanto um “agregado” de três formas (ou “ingredientes”) do 

pensamento político e social europeu completamente distintas e opostas. 

Equívoco, ainda, de pensar que o mérito de Marx foi, simplesmente, ter posto 

cada “peça” (produzida pelos economistas clássicos, os socialistas utópicos 

franceses e os filósofos especulativos alemães) em seu devido lugar, formando 

um determinado sistema teórico.  

É desta maneira que Chasin (op. Cit.) questiona a consistência da tese do 

“amálgama tripartite” diante da inquestionável singularidade da teoria social 

marxiana:  

 

Basta uma pergunta de fundo para acenar ao verdadeiro perfil da 

elaboração marxiana: é possível retalhar, filtrar e fundir partes 

vivas de três universos teóricos essencialmente diferentes, e com 

insumos intelectuais dessa ordem implementar um novo corpus 

filosófico-científico? Ou, especificamente: é possível engendrar 

algum tipo de discurso de rigor, minimamente articulado, por meio 

da fusão de uma filosofia especulativa – que sustenta a identidade 

entre sujeito e objeto – mesmo se redutível a método, com 

porções de uma ciência vazada em termos “empiricistas ainda 

abstratos”, para a qual a história é uma coleção de fatos mortos? 
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(A Ideologia Alemã, V.1, I), e ainda combinado com emanações 

da consciência utópica, que, por natureza, reenviam à 

especulação (piedosa ou sonhadora) (...)? (CHASIN, 1995, p. 

345/346) 

 

Diante da trajetória analítica de Marx, é o caráter ontológico da sua teoria 

- o estudo do ser-em-si-mesmo (a imanência concreta) da sociedade do capital - 

que a distingue imprimindo rupturas, no seio das vertentes do pensamento social e 

político burgueses. A busca pela imanência do objeto é válida, também, para o 

estudo da obra marxiana. Chasin (1995, p. 346), então, responde ao 

questionamento acima citado: 

 

A própria indagação, padecendo de viés gnosiológico, é exterior  

ao universo teórico marxiano e alheia à investigação genética; 

donde, por si e pela indubitável resposta negativa que suscita, 

adverte para outros rumos analíticos. In limini, a subsunção ativa 

aos escritos investigados é sempre ponto de partida e passo 

fundamental no autêntico procedimento de rigor; por isso mesmo, 

não perde de vista a íntima vinculação dos textos à trama real e 

ideal dos quadros temporais a que pertencem, com a qual 

estabelecem liames complexos de confluência e ruptura, num 

amplo gradiente de complicadas variações, que em outros planos 

exige esclarecimento. É da síntese – junção e interpenetração de 

tais momentos analíticos que se perfaz a análise concreta de uma 

formação ideal.”  

 

Esta “análise concreta de uma formação ideal”, segue Chasin (op. Cit.): 

“exige a captura imanente da entificação examinada, ou seja, a reprodução 

analítica do discurso através de seus próprios elementos e preservados em sua 
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identidade, onde o respeito a essa integridade é  fundamental. (CHASIN, 1995, p. 

346) 

É assim que ratificamos a necessidade de estudarmos a obra marxiana 

na imanência de sua produção teórica e política. Difícil confundir a distinção da 

teoria social de Marx, frente aos idealismos e materialismos vulgares de sua 

época, quando nos debruçamos (sem os preconceitos epistemológicos) sobre os 

seus textos originais.  

Nesta tese, a originalidade teórica, a força e a vitalidade críticas de Marx 

são orientadoras da análise ao Ecletismo no âmbito da filosófica burguesa como 

um posicionamento político-ideológico de dominação de classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

1.2  - A ORIGINALIDADE DA TEORIA MARXIANA E AS TRÊS CRÍTICAS 

ONTOLÓGICAS 

 

Como vimos, de maneira alguma podemos entender a originalidade da 

teoria marxiana por meio da simples agregação de veios teóricos e políticos 

diversos, como se pudessem ser unidos de acordo com a “vontade e criatividade” 

do pensador. Diferente de propor uma compreensão passiva do mundo burguês, 

Marx espera transformá-lo radicalmente, reconhecendo os seus nexos causais, 

sua imanência, seu movimento histórico. 

Podemos repetir que o propósito revolucionário faz de Marx um herdeiro 

da modernidade, no sentido de manter o pressuposto progressista (esquecido 

pelos teóricos burgueses) da capacidade humana de dominar e de transformar a 

natureza. Esta capacidade tem a  força de transformar, o próprio homem e, ao 

mesmo tempo, o seu modo de existir. E esse poder de transformação não se 

encontra na especulação da realidade, mas no princípio vital da atividade 

produtiva. 

Então, a radicalidade da proposta emancipatória de Marx, a raiz de seu 

pensamento, é o próprio homem. O homem, como sujeito histórico, que produz a 

si mesmo agindo em relação dinâmica com o mundo em que vive. 

Em sua crítica à filosofia especulativa alemã, Marx (2002a, p. 94) expõe 

na Introdução a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel o centro da radicalidade da 

teoria social revolucionária: 

 As armas da crítica não podem, de fato, substituir a crítica das 

armas; a força material tem que ser deposta por força material, 
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mas a teoria também se converte em força material uma vez que 

se apossa dos homens. A teoria é capaz de prender os homens 

desde que demonstre sua verdade face ao homem, desde que se 

torne radical. Ser radical é atacar o problema em suas raízes. 

Para o homem, porém, a raiz é o próprio homem.  

 

Faz parte da originalidade do pensamento marxiano o rompimento, no 

plano da investigação da sociedade burguesa, a todas as ideologias que se 

sustentavam e se sustentam na eternização societária do capital. A negação da 

vida burguesa como único e eterno padrão de sociabilidade foi uma das grandes 

contribuições de Marx. No campo do pensamento social, ele dialoga e debate, 

rechaçando firmemente os pensadores burgueses, ao mesmo tempo em que vai 

maturando a sua concepção emancipatória de sociedade.  

Conhecer o real, a partir de Marx, implica conhecer a lógica das coisas 

em si mesmas. Ou seja, o conhecimento da realidade não parte da arbitrariedade 

do sujeito que conhece, mas da própria realidade em sua imanência concreta. O 

apropriar-se do movimento e dos nexos do real implica a relação entre o sujeito 

que conhece e a realidade - que é determinante a esse processo de 

conhecimento. No processo de conhecimento há uma relação intrínseca, orgânica, 

dialética, ontológica (pois que se realiza através da práxis) entre subjetividade e 

objetividade configurada a partir das condições materiais que lhe são postas. 

Como nos explica muito bem Tonet (1997, p. 223/224): 

 

Uma abordagem ontológica da questão do conhecimento não 

toma como ponto de partida o auto-exame da razão (...), mas 

busca a gênese e o sentido do conhecimento no ato complexo 
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que funda o próprio ser social. O ser do conhecimento só se 

revela na sua máxima profundidade na sua função ontológico-

prática. No ato fundante do ser social, que é o trabalho, descobre-

se que este – o trabalho – é constituído por dois pólos que 

perfazem uma unidade indissolúvel, o pólo da subjetividade e o da 

objetividade, sendo a práxis o momento de mediação entre um e 

outro. O ser social, um novo tipo de ser, diferente do ser natural, 

só pode vir a existir pela relação entre subjetividade e 

objetividade. Ambas com igual peso ontológico.  

 

Essa postura de racionalidade em Marx, não foi gerada por força de 

especulações sobre a realidade. Mas, pelos intrigantes questionamentos 

derivados da sua atividade política e pelo exercício da atividade jornalística. As 

inquietações de Marx debruçaram-se sobre as condições de existência material da 

classe operária. Estas inquietações e questionamentos práticos o impulsionaram a 

um desafio investigativo e político que perdurou até a sua morte. 

Sendo assim, a origem da crítica ontológica marxiana, tendo por base as 

análises de Chasin (1995)7, possui três movimentos distintos e inseparáveis de 

ruptura com o pensamento social burguês: o primeiro é o da crítica política 

verificada com a revisão da filosofia do direito de Hegel e a influência de 

Feuerbach8; Ligada a essa, a segunda ruptura é a da crítica à filosofia 

especulativa alemã. Marx rompe com a filosofia especulativa dos jovens 

hegelianos de esquerda9 e, ao mesmo tempo, explicita suas diferenças teóricas 

das concepções de Feuerbach. Apesar disso, ele ainda é influenciado por este 

                                                 
7 Também encontramos em Frederico (1995) essa mesma proposição sobre as origens do pensamento 
marxiano. 
8 Sobre as influências de Hegel e Feuerbach destacamos as análises de Frederico (1995) 
9 Sobre o debate entre Marx e os jovens hegelianos de esquerda também destacamos Frederico (1995) 
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pensador até produção das Teses ad Feuerbach (1845) e A Ideologia Alemã em 

1846, momento de constituição basilar da sua teoria social.  

Constituição da teoria é alcançada com a terceira ruptura ontológica: a 

crítica da economia política clássica. Em seus estudos econômicos, Marx define 

nas formas de produção social a base da constituição histórica da vida em 

sociedade. Desta fundamentação é maturada a sua perspectiva de revolução 

radical no sentido de uma emancipação societária pela ação da classe operária.  

Ele lança esforços, a partir desses três movimentos de ruptura, no sentido 

da maturação de sua obra; um processo que não é gerado por motivos 

diretamente “teórico-metodológicos”, como já dissemos. Marx diante da imposição 

da realidade, no contexto de sua atividade jornalística na Gazeta Renana, em 

1842, foi desafiado. Nos diz ele: 

 

Em 1842-43, sendo redator da Gazeta Renana10 vi-me pela 

primeira vez no difícil transe de ter que opinar sobre os chamados 

interesses materiais. (...) [Estes interesses] levaram-me a ocupar-

me pela primeira vez de questões econômicas. (MARX, [1953]b, 

p. 301) 

 

 Tal encontro com as contradições materiais levou Marx, em 1843, ao seu 

gabinete de estudos em Kreuznach, após movimentada atividade jornalística na 

Gazeta Renana (1842-43), momento em que ele se deparou com o desafio de 

desvendar as contradições da realidade em seus nexos causais e imanentes. Ele 

                                                 
10 “Rheinishe Zeitung – Diário radical publicado em Colônia em 1842-43. Marx foi seu redator-chefe de 15 

de outubro a 18 de março de 1843. (N. da R.)”. (MARX, [1953]b, p. 300) 
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se retirou das atividades jornalísticas para, em seu quarto de estudos, revisar as 

leituras sobre a idéia de Estado em Hegel:  

 

O meu primeiro trabalho, empreendido para resolver as dúvidas 

que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia hegeliana 

do direito, trabalho cuja introdução veio a lume em 1844, nos 

Anais Franco-Alemães11, que se publicavam em Paris. A minha 

investigação desembocava no resultado de que tanto as relações 

jurídicas como as formas de Estado não podem ser 

compreendidas por si mesmas pela chamada evolução geral do 

espírito humano, mas se baseiam, pelo contrário, nas condições 

materiais de vida cujo conjunto Hegel resume, seguindo o 

precedente dos ingleses e franceses do século XVIII, sob o nome 

de “sociedade civil” e que a anatomia da sociedade civil precisa 

ser procurada na economia política. (MARX, , [1953]b, p. 301-302) 

 

Segundo Netto (2004b), em 1843, Marx é conduzido a um “enfrentamento 

decisivo com a herança hegeliana” onde “a partir da influência de Feuerbach, 

estuda os parágrafos de 261 a 313 da Filosofia do Direito de Hegel, nos 

inconclusos Manuscritos de 1843”. Neste estudo, “o problema que Marx analisa 

não é diferente do de Hegel ou da tradição clássica da teoria política”: “as relações 

entre Estado e sociedade civil”. Porém, a sua resolução é bem diferente. (NETTO, 

2004b, p. 97) 

De acordo com Frederico (1995, p. 52) “Marx considerava a Filosofia do 

Direito de Hegel como a mais refinada expressão teórica do Estado moderno e, 

                                                 
11 “Deutsch-Franzoesische Jahbücher – Órgão da propaganda revolucionária e comunista, editado por Marx 

em Paris, no ano de 1844. (N. R.)”. (MARX, [1953]b, p. 301) 
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portanto, para o jovem publicista, criticar a obra equivalia a criticar a própria 

realidade que lhe servia de referência”.  

Ainda nos diz Frederico (op. Cit., p. 52/53): “contra a Filosofia do Direito 

de Hegel, que lhe parecia uma armação lógica mistificadora da vida social, Marx 

levantou-se com a impetuosidade de um jovem polemista recém-saído de uma 

experiência jornalística de luta contra o Estado Prussiano”. O eixo da crítica de 

Marx pode ser assim resumido por Frederico (1995, p. 59): 

 

Hegel apresenta, em sua Filosofia do direito, a separação entre a 

sociedade civil e o Estado, mas, astuciosamente, procura passar 

a idéia de que as duas esferas, em essência, estão integradas. 

Como essa pretensa integração é conseguida por um artifício 

lógico, Marx investe contra a própria dialética hegeliana, 

responsabilizando-a pela mistificação. Todo o desenrolar da 

argumentação é visto, portanto, como uma derivação, ‘uma 

parêntese em relação à lógica’. (...) Identificando Idéia e Estado, 

Marx acusa Hegel não só de praticar um logicismo mistificador, 

como também de resvalar para um finalismo: o estado, que tudo 

conduz, serve-se dos seres particulares para se desenvolver e 

poder reconhecer-se em seu momento de efetivação. Com isso, 

os seres particulares permanecem esvaziados, alienados, e só 

ganham sentido enquanto degraus de acesso ao Estado. Família 

e sociedade civil surgem assim como ‘pressupostos do Estado’, 

como um ‘obscuro fundo natural onde se acende a luz do Estado’. 

(FREDERICO, 1995, p. 59) 

 

Marx vai de encontro ao logicismo abstrato de Hegel, ou seja,  “contra o 

esvaziamento dos seres particulares  (família e sociedade civil), que só 
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conseguem atingir a sua verdade quando integrados na universalidade do 

Estado.”   

Para Marx, em Hegel, “esse logicismo”, é acusado de “embaralhar as 

relações reais existentes na vida social condenado-a a tornar-se uma mera 

exemplificação de algo determinado fora dela, conceitualmente,” no âmbito da 

“lógica” formal, da “abstração”. (FREDERICO, 1995, p. 59)  

Devido à crítica ao ‘logicismo’ da concepção de Estado em Hegel, sob a 

influência de Feuerbach, Marx, na busca da análise concreta da realidade, entra 

em um processo de definição teórica como assinalado abaixo: 

 

Preocupado em livrar-se desse logicismo para poder reter a 

verdade dos seres particulares que haviam sido transferidos para 

o Estado hegeliano, Marx, bem no espírito da filosofia 

feuerbachiana, propõe uma ontologia materialista (na verdade 

empiricista), como o caminho certo para escapar às armadilhas do 

pensamento abstrato automediador que tudo esvazia ao fazer 

passar para frente à realização do significado dos seres 

particulares. Mas, ao propor como caminho de pesquisa a 

descoberta da ‘lógica da coisa’, afasta-se de Feuerbach para 

quem a verdade é sinônimo de revelação que se descortina à 

experiência imediata. O caráter mediado da verdade – a ser 

descoberta no autodesenvolvimento da ‘coisa’ – de novo 

reaproxima Marx de Hegel e anuncia a posterior disposição de 

estender a dialética do campo abstrato do pensamento lógico 

para o coração da matéria social. (FREDERICO, 1995, p. 60) 

 

Esse é o primeiro movimento da crítica ontológica de Marx. Ele rompe 

com a idéia de Estado Racional hegeliano mesmo que influenciado pelo 



 39 

humanismo antropológico e pelo empiricismo de Feuerbach. Mas, esse primeiro 

movimento é simultâneo ao segundo: o rompimento com a filosofia clássica alemã.  

Assim, esse período é decisivo para a teoria social marxiana e, neste 

sentido, “dois passos fundamentais serão efetivados na estada de Marx em Paris 

(outubro de 1843/fevereiro de 1845), na consecução do projeto, em associação 

com Ruge, dos Anais Franco-Alemães”. No único número editado dos Anais, Marx 

publica “A Questão Judaica” e a “Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. 

Introdução”. Em “A Questão Judaica”, ele (ainda influenciado por Feuerbach) 

polemiza com Bruno Bauer patenteando o seu “divórcio” com a esquerda 

hegeliana. Isso porque “a prática política introduz-se no seu horizonte e é referida 

como tal”. (NETTO, 2004b, p. 97) 

Neste texto, o problema da emancipação política dos judeus, discutida por 

Bruno Bauer no campo religioso, torna-se, para Marx, um debate em torno da 

questão da emancipação política e da emancipação humana. Para Marx: 

 

Toda emancipação é a redução do mundo humano, das relações, 

ao próprio homem. Emancipação política é a redução do homem, 

de um lado, a membro da sociedade burguesa, a indivíduo 

egoísta e independente e, de outro, a cidadão do estado, a 

pessoa moral. Somente quando o homem individual real recupera 

em si o cidadão abstrato e se converte, como homem individual, 

em ser genérico, em seu trabalho individual e em suas relações 

individuais, somente quando o homem tenha reconhecido e 

organizado suas ‘forces propres’ como forças sociais e quando 

portanto já não separa de si a força social sob a forma de força 

política, somente então se processa a emancipação humana. 

(MARX, 2002a, p. 42) 
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A idéia de superação da sociabilidade burguesa germinava, lentamente, 

nesse momento da produção teórica de Marx. Esse pressuposto marxiano só é 

maturado quando atrelado à ação revolucionária e radical do proletariado. O início 

desse processo de maturação se encontra na Introdução a Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel (1843), onde Marx vincula a orientação da filosofia à ação do 

proletariado para superação do mundo burguês: “Assim como a filosofia encontra 

no proletariado suas armas materiais, o proletariado encontra na filosofia suas 

armas espirituais”; ou ainda: “A filosofia não pode realizar-se sem a extinção do 

proletariado nem o proletariado ser abolido sem a realização da filosofia.” (MARX , 

2002b, p. 101) 

Importa ressalvar que a intervenção do proletariado, aqui, ainda é 

conceituada de forma abstrata, pois Marx só alcançará a passagem definitiva ao 

socialismo proletário no decorrer de 1844. Para esta passagem concorrem, 

fundamentalmente, dois elementos. Em primeiro lugar, o estudo da economia 

política que já se impunha a Marx desde que, contra Hegel, insistira em que é o 

conhecimento da estrutura da sociedade civil que assegura o conhecimento da 

estrutura do Estado (há que lembrar que o interesse de Marx pela economia 

política foi estimulado pela leitura do Esboço de uma crítica da economia política, 

texto que o jovem Engels enviara para publicação nos Anais Franco-Alemães). 

(NETTO, 2004b, p. 98) 

Em segundo lugar, o seu contacto direto com a classe operária 

revolucionária: ele freqüentou círculos operários e, por volta de abril/maio de 1844, 
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travou suas primeiras relações com membros da Liga dos Justos12; ao mesmo 

tempo, estuda as análises e crônicas da tradição revolucionária francesa. Os 

índices mais claros do trânsito teórico-ideológico que Marx realiza nesta etapa 

aparecem em três textos do período.” (NETTO, 2004b, p. 98) 

O primeiro são os famosos Manuscritos de 1844, somente publicados em 

1932, e que como esclarece Netto (1994b, p. 99) “são o produto do primeiro 

encontro de Marx com a economia política”: 

Operando com uma antropologia ainda marcada por Feuerbach, 

Marx aborda o fenômeno da alienação e constata que a economia 

política não pode compreendê-lo e criticá-lo, uma vez que não 

ultrapassa as leis do trabalho alienado: a economia política não 

exprime mais que uma realidade fundada na alienação. Ora, Marx 

põe em causa justamente aquilo que a economia política não 

questiona: a propriedade privada – e nela localiza a raiz da 

alienação. Suprimir a propriedade privada para suprimir a 

alienação é instaurar o comunismo, garantia do humanismo real. 

Não se trata do comunismo vulgar, que subsume o indivíduo no 

gênero; trata-se de uma revolução radical, do comunismo como 

‘abolição positiva da propriedade privada (ela mesma alienação 

humana em si) e, conseqüentemente, a apropriação real da 

essência humana pelo homem e para o homem [...]. Este 

comunismo [...] é a verdadeira solução do antagonismo entre 

homem e natureza, o homem e o homem, a verdadeira solução 

da luta entre existência e essência, objetivação e afirmação de si, 

liberdade e necessidade, indivíduo e gênero’. (NETTO, 2004b, p. 

99) 

 

                                                 
12 Em 1848, sob a liderança de Marx e da colaboração fundamental de Engels, a Liga dos Justos é 
transformada em Liga dos Comunistas. Um marco na história da luta proletária mundial é a declaração de 
princípios da Liga Comunista no Manifesto do Partido Comunista de 1848 por elaboração de Marx e Engels. 
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 Voltando ao segundo movimento de crítica ontológica, o que vai de 

encontro à filosofia especulativa é marcada por uma outra produção marxiana 

(além da Questão Judaica e da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Introdução): 

A Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica. Contra Bruno Bauer e consortes. 

 Esse é o primeiro trabalho conjunto de Marx e Engels, publicado em 

fevereiro de 1845. Polemizando contra a “crítica” da esquerda hegeliana, que via 

na “massa” a verdadeira negação do “Espírito”, Marx e Engels defendem 

precisamente o “comunismo de massas”. Há uma “continuidade”, nesse texto, com 

a polêmica debatida na Questão Judaica, agora, porém, 

os conhecimentos de economia política entremostrados nos 

Manuscritos de 1844, mais a observação da experiência recente 

da classe operária (o livro foi escrito logo após o levante dos 

tecelões da Silésia), conduzem explícita e conscientemente à 

questão da prática política revolucionária: só as massas 

trabalhadoras poderão transformar radical e eficientemente o 

status quo. (NETTO, 2004b, p. 99) 

 

A terceira obra marxiana deste período foi a crítica frontal à filosofia 

especulativa contida na “Teses ad Feuerbach”. Escritas na primavera de 1845 e 

publicadas por Engels, cinco anos após a morte de Marx, em 1888, As Teses, foi o 

“primeiro documento em que se contém o embrião da nova concepção de mundo” 

e “atestam a ultrapassagem da antropologia feuerbachiana no pensamento de 

Marx”. Neste momento: 

Realmente avançando sobre os Manuscritos de 1844, Marx lança 

os fundamentos de uma antropologia original: o homem é 

compreendido como ser prático e social, com todas as 

conseqüências daí decorrentes nos níveis teórico, político e ético. 
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E a determinação do caráter estruturalmente histórico deste ser 

prático e social emerge, privilegiadamente, na prática política, 

focada como prática revolucionária. (NETTO, 2004b, p. 100) 

 

Ligada ao rompimento com a filosofia especulativa, a terceira das críticas 

ontológicas é a da economia política - última a integrar o programa de 

investigações de Marx e ocupando o cerne das suas investigações. Segundo 

Chasin (1995), a crítica marxiana da economia política clássica: 

 

Beneficiou-se, largamente, das duas primeiras [críticas: a política 

e a filosófica], das quais nunca se divorciou, numa potenciação 

recíproca que percorreu o conjunto da obra marxiana, 

independentemente dos montantes que cada uma delas perfez no 

conjunto dos escritos. Aqui, na adstrição ao destaque da 

importância germinal das três, só é possível consignar que elas 

não se esgotaram nessa função originária, mas permaneceram 

ativas como momentos essenciais do projeto de intelecção de 

mundo armado por Marx. É da integração das mesmas que 

redunda o teor e o caráter do novo patamar de inteligibilidade 

proporcionado pela síntese filosófico-científica engendrada pela 

reflexão marxiana. Calha bem referendar o argumento, 

arrematando a passagem, com uma límpida afirmação lukacsiana, 

conclusiva a esse respeito: ‘Enquanto crítica ontológica de todos 

os tipos de ser, a filosofia continua sendo – mesmo sem a 

pretensão de dominar e submeter os fenômenos e suas conexões 

– o princípio diretivo dessa nova cientificidade”. (CHASIN, 1995, 

p. 378) 

 

Desse modo, a crítica ontológica da economia política, na busca pela 

“anatomia da sociedade civil”, leva Marx à “raiz” que o impulsiona ao “nexo 
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intrincado das coisas”, à “analítica da totalidade”, em outras palavras, ao homem 

como produtor da vida material. Chasin (1995, p. 380) afirma que isso é expresso 

no terceiro Manuscrito Econômico-Filosófico de 1844, onde a centralidade da 

categoria trabalho é alcançada por Marx:  

 

(...) ao buscar a anatomia da sociedade civil pela crítica da 

economia política, Marx depara com o pressuposto insuprimível 

dos homens ativos, que o remete à totalidade do laço metabólico 

entre sociedade e natureza, em especial sob a forma da indústria  

moderna, donde a emergência da figura centralíssima do trabalho 

– o segredo reconhecido, positivamente, pela economia política 

ilustrada. Reconhecido, mas não desvendado; descoberto, mas 

não explicado. Por isso mesmo, concebido unilateralmente, só 

pelo seu lado positivo, “enquanto essência subjetiva da riqueza”. 

Ou, de forma crítica mais abrangente, nos próprios termos 

marxianos: “A economia política parte do trabalho como da 

verdadeira alma da produção, e, todavia, não dá nada ao trabalho 

e tudo à propriedade privada. (CHASIN, 1995, p. 382)  

 

Oposto aos postulados da economia política burguesa sobre o lado 

“positivo” do trabalho, Marx postula a concepção “negativa” de trabalho 

estranhado. Esse estranhamento é resultado do processo de expropriação 

desumana da riqueza social gerada pela via do trabalho na sociedade capitalista. 

Concepção primordial para a sua teoria revolucionária e eixo da maturação de seu 

pensamento. 

Em síntese, com as três críticas ontológicas, a obra marxiana torna-se 

única. Foi gerada a partir da ação revolucionária de Marx junto ao proletariado e 

da necessidade de apreensão da lógica imanente da realidade. Rompe, por isso, 
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as formas de pensamento social de sua época e gera uma teoria social original, 

cuja pretensão é a transformação radical das formas de sociabilidade do capital.  

A Ideologia Alemã exprime a completude da teoria social marxiana. Nesse 

texto, terminado em 1846, Marx e Engels refutam a filosofia especulativa dos 

jovens hegelianos (Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stiner) e, ao mesmo 

tempo, põem em evidência os “fatos” concretos que compõem a totalidade da vida 

em sociedade. Sendo assim, as premissas das quais de Marx e Engels partem já 

possuem o traço distintivo da teoria social marxiana: 

 

As premissas de que partimos não são bases arbitrárias, dogmas; 

são bases reais que só podemos abstrair na imaginação. São os 

indivíduos reais, sua ação e suas contradições materiais de 

existência, tanto as que eles já encontraram prontas, como 

aquelas engendradas de sua própria ação. Essas bases são, pois, 

verificáveis por via puramente empírica. A primeira condição de 

toda história humana é naturalmente, a existência de seres 

humanos vivos. A primeira situação a constatar é, portanto, a 

constituição corporal desses indivíduos e as relações que ela gera 

entre eles e o restante da natureza. (...) Toda historiografia deve 

partir dessas bases naturais e de sua transformação pela ação 

dos homens, no curso da história. (MARX; ENGELS, 2002, p. 10) 

 

Vemos que antes de pensar, é preciso viver organicamente, ou seja, é 

necessário buscar as condições materiais para subsistir. Isto é “fato”, 

empiricamente constatado em todas as sociedades humanas. Neste sentido, o 

trabalho é o processo pelo qual os homens, segundo suas finalidades e meios 

disponíveis, manipulam os recursos da natureza, transformando-os em produtos 

necessários a mantê-los vivos.  
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Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 

natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, 

medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele 

mesmo se defronta com a matéria natural como uma força 

natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à 

sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria 

vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, a 

sua própria natureza. (MARX, 1988, p. 142) 

 

A partir do processo de trabalho, os homens não só atendem às suas 

necessidades, mas acabam conhecendo a natureza para que possam dominá-la 

progressivamente. Novos conhecimentos são gerados, novos instrumentos são 

desenvolvidos, novas formas de pensar e de se comportar diante da natureza e 

entre os próprios homens são gerados.  

Não só o resultado direto do trabalho é produzido. Os homens também se 

modificam, modificando a natureza, gerando novas necessidades, tornando o 

processo de trabalho mais complexo. Sendo assim, as transformações geradas 

pelo processo de trabalho não são apenas materiais, mas também, subjetivas. É 

pela mediação do trabalho que se estabelece a relação entre subjetividade e 

objetividade no processo de conhecimento / intervenção sobre a realidade. 

Com esse aperfeiçoamento permanente das formas de produção e 

reprodução da vida, as relações sociais são também complexificadas. O avanço 

civilizatório conquistado pelo homem é gradativo, dinâmico e crescente. Marx e 

Engels constatam estes avanços na análise histórica das sociedades humanas. A 
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constatação de que a permanente transformação e superação das formas de 

produzir e de pensar das sociedades é dada pelo movimento da história.  

Uma outra constatação histórica é que em todas as formas de produção e 

reprodução precedentes à capitalista houve uma superação, um salto, um 

rompimento, o que implica dizer que nenhuma forma de sociabilidade é eterna e 

insuperável. Portanto, a sociedade capitalista, em suas contradições internas, terá 

um dia que ser superada. O aspecto revolucionário de Marx reside na descoberta 

desse fato. 

Quando Marx parte para o estudo da realidade, através dela mesma (em sua 

totalidade concreta e dinâmica) e, não mais, como fazem os idealistas, do que 

dizem ou pensam sobre ela, está lançada a chave para o estudo científico da 

sociedade capitalista. 

É aí que termina a especulação, é na vida real que começa 

portanto a ciência real, positiva, a análise da atividade prática, do 

processo, do desenvolvimento prático dos homens. Cessam 

frases ocas sobre a consciência, para que um saber real as 

substitua. Com o conhecimento da realidade, a filosofia não tem 

mais um meio para existir de maneira autônoma. Em lugar, poder-

se-á no máximo colocar uma síntese dos resultados mais gerais 

que é possível abstrair do estudo do desenvolvimento histórico 

dos homens. Essas abstrações, tomadas em si mesmas, 

desvinculadas da história real, não têm absolutamente nenhum 

valor”. (MARX; ENGELS, 2002, p. 20) 

 

Netto (2004b, p. 58) afirma que o “traço distintivo” da teoria social marxiana é 

considerar a sociedade burguesa como uma “totalidade concreta” e “não como um 

conjunto de partes que se integram funcionalmente, mas como um sistema 
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dinâmico e contraditório de relações articuladas que se implicam e se explicam 

estruturalmente”. E ainda, de acordo com o Bottomore (2001, p. 381): 

 

A totalidade social na teoria social marxista é um complexo geral 

estruturado e historicamente determinado. Existe nas e através 

das mediações e transições múltiplas pelas quais suas partes 

específicas ou complexas – isto é, as “totalidades parciais” – 

estão relacionadas entre sim numa série de interrelações e 

determinações recíprocas que variam constantemente e se 

modificam. A significação e os limites de uma ação, medida, 

realização, lei, etc. não podem, portanto, ser avaliados, exceto em 

relação à apreensão dialética da estrutura da totalidade. Isso, por 

sua vez, implica necessariamente a compreensão dialética das 

mediações concretas múltiplas (...) que constituem a estrutura de 

determinada totalidade social.  

 

Lukács argumenta que a “totalidade do objeto” pode ser postulada apenas 

quando o “sujeito postulante é em si uma totalidade”. E, este autor,  

 

ao criticar o ponto de vista ‘individual’ da teoria burguesa, insiste 

em que ‘não é o predomínio dos motivos econômicos na 

interpretação da sociedade que constitui a diferença decisiva 

entre o marxismo e a ciência burguesa, mas sim o ponto de vista 

da totalidade. A categoria da totalidade, a dominação geral e 

determinante do todo sobre as partes é a essência do método que 

Marx assumiu a partir de Hegel e, de maneira original, 

transformou na base de uma ciência totalmente nova. 

(BOTTOMORE, 2001, p. 382) 
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Segundo Netto (2004b, p. 59) a análise teórica da sociedade burguesa 

conduzida sob a perspectiva da totalidade “revela-a como uma forma de 

organização societária extremamente dinâmica, a mais complexa de quantas 

embasadas na propriedade privada dos meios fundamentais de produção e na 

divisão do trabalho”. Na sociedade burguesa, “todas as contradições do 

movimento da realidade (social) alcançam o seu ápice e, no mesmo processo, 

gestam-se as condições para superá-las”. Por isso, 

 

o próprio dessa sociedade é um padrão de desenvolvimento, 

caracterizado por um específico modo de exploração do trabalho, 

que torna inelimináveis as crises econômicas, potenciadoras das 

clivagens determinadas pelos interesses vitais da maioria dos 

homens como modo de vida imperante – donde a alternativa, 

função da vontade política organizada da classe dos que 

trabalham, de romper com essa ordem social (revolução).“ 

(NETTO 2004b, p. 59) 

 

A demonstração materialista dialética do movimento de superação incessante 

das formas histórico-sociais de produção e reprodução da vida material prova que 

não existem formas civilizatórias eternas, absolutas.  

A análise histórica das passagens das formas precedentes à capitalista 

passa a sustentar as lutas do movimento operário, já em 1848.  A publicação do 

Manifesto do Partido Comunista, em Londres, acontece semanas antes da 

Insurreição de 1848, na França. Muito embora não existam laços causais diretos 

entre o documento e a revolução, como nos afirma Netto (2004b), a lucidez teórica 

e política de Marx e Engels fica patente neste acontecimento. O comunismo não é 
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mais utopia, é uma conseqüência objetiva do processo histórico, cujos agentes 

são os próprios homens que trabalham.  

 

 

1.3 - DIRECIONAMENTOS METODOLÓGICOS: EM BUSCA DA IMANÊNCIA 

DO OBJETO DE ESTUDO – O ECLETISMO NA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Como a natureza ontológica do pensamento marxiano é de investigação 

do real em sua imanência, a “lógica da coisa em si mesma”, o método em Marx 

possui uma peculiaridade: se o  critério do conhecimento é o próprio real, ele nos 

impõe, em sua causalidade, os caminhos a serem trilhados na investigação. Por 

isso,  

 

numa perspectiva ontológica, o saber tem como fundamento o 

ser; a verdade está no ser, ela não é uma construção autônoma 

da subjetividade, do mesmo modo como os critérios de verdade e, 

portanto, de cientificidade, não são um produto subjetivo, mas 

uma imposição do objeto. (TONET, 1997, p. 227) 

 

Analisar essa proposta marxiana da “possibilidade do conhecimento do 

real efetivamente existente” implica na sua diferenciação frente às demais 

“propostas metodológicas” de conhecimento. Segundo Paniago (1996, 76)  

 

 As principais propostas metodológicas contemporâneas 

permanecem ou no terreno do empirismo clássico (apenas o 
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singular é considerado como objeto de conhecimento, pois o 

único capaz de ser comprovado pela experiência), ou sob a 

influência de Kant (é impossível conhecer a coisa–em-si, mas 

apenas as sensações que o objeto proporciona ao sujeito) ou, 

ainda, do hegelianismo (o sujeito processa os seus auto-

conhecimento ao identificar-se com o objeto). Em contraste com 

todas essas correntes – e suas inúmeras variações -, é possível 

conceber, com base em Marx, uma proposta metodológica onde o 

conhecimento do real efetivamente existente, em suas dimensões 

singulares e universais, torna-se imprescindível à transformação 

da natureza e das relações dos homens”. (PANIAGO, 1996, p. 75) 

 

Nesse sentido, os filósofos especulativos “ao invés de reconhecer o real 

autonomamente existente”, vêm a “defini-lo” como um “concreto espiritual”, ainda 

“cativo de determinações etéreas, subjetivamente construídas”. O que resulta que 

“o movimento de conhecimento do real acaba por retornar ao plano da 

subjetividade”, e com isso, torna-se “definitivamente perdido o acesso ao ser-

precisamente-existente.” (PANIAGO, 1996, p. 76) 

Essa maneira de investigar a realidade e de apreendê-la como resultante 

das manobras especulativas do pensamento impede o conhecimento das 

determinações imanentes do mundo real. Portanto,  

  

Segundo Marx, o idealismo desses filósofos os leva a ignorar as 

determinações do mundo real existente, concebendo a realidade 

como produto do pensamento. Rejeitam o enfrentamento do real 

enquanto objeto do conhecimento, esgueirando-se por um 

caminho onde ‘a especulação cria seu objeto a priori’, e é 

‘[obrigada] a construir como absolutamente necessária e geral as 

determinações mais fortuitas e individuais do objeto’. Em 

definitivo, para esta corrente, no processo de conhecimento não 
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comparece o mundo objetivo independentemente do sujeito 

enquanto agente do ato cognoscitivo. Configura-se, assim, a 

inconciliável diferença entre o pensamento especulativo e os 

pressupostos metodológicos desenvolvidos por Marx. Para ele, o 

objeto real efetivamente existente se diferencia ontologicamente 

do objeto do conhecimento. Contudo, cabe à subjetividade 

capturar o real sem que, por isso, com ele se identifique. À 

subjetividade resta extrair do mundo objetivo todo o conhecimento 

necessário à reprodução social.  (PANIAGO, 1996, p. 76) 

A irreconciliável diferença entre o caminho investigativo de Marx e de 

formas idealistas de apreensão do real é a insistente negação marxiana da 

abstração do real. A realidade é, repetimos, em Marx, investigada em si mesma, 

nas suas determinações materiais e imanentes. Todavia, ao contrário dos que 

criticam a teoria marxiana como “determinista”, nesse mesmo processo de 

conhecer, a abstração do real não é negada. 

 Ela é considerada em sua devida importância no processo de apreensão 

da realidade. Em Marx a esfera da produção social está dialeticamente vinculada 

à sua reprodução. No item anterior vimos que as formas materiais de existência 

geram as formas de sentir, de pensar e de conviver em sociedade. Através da 

práxis produtiva, os homens estabelecem relações com a esfera natural e social, 

transformando-as e a si mesmos, no sentido de atendimento de suas 

necessidades materiais de existência. Inevitavelmente, neste processo sujeito e 

objeto estão em íntima relação dialética.  

A trilha que efetivamos para demonstrar a tese de que a influência do 

Ecletismo na produção teórica do Serviço Social contemporâneo é o reforço dos 

postulados conservadores arraigados na profissão, desde suas origens, foi 
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iniciada pela leitura dos artigos da Revista Serviço Social e Sociedade dos anos 

de 1996 a 2002.  

Esse foi o nosso ponto de partida, nosso material empírico. Os artigos da 

Revista apresentaram efetivamente as variadas vias teórico-metodológicas e ideo-

políticas do Serviço Social, dentre elas, a presença do Ecletismo. Foi esse mesmo 

material que nos conduziu para uma investigação histórica acerca da gênese, 

principais traços característicos e desenvolvimento histórico do posicionamento 

eclético no campo da filosofia burguesa.  

A necessidade de estudar a história da filosofia burguesa, 

especificamente, o momento histórico em que o Ecletismo, na França do século 

XIX, é tornado estratégia ideo-política de controle de classes surge desse primeiro 

passo. Era preciso conhecer o que é, como surge e para qual função ideo-política, 

ou seja, para quais interesses de classes, o Ecletismo serve.  

Seguindo as imposições de apreensão do objeto de estudo, tendo 

reconhecido o surgimento e a funcionalidade do Ecletismo na sociedade 

burguesa, partimos para apreendê-lo no Serviço Social. Buscamos na própria 

gênese e desenvolvimento da profissão os vestígios dos traços ecléticos. 

Encontramos estes vestígios na particularidade da profissão na sociedade 

capitalista: o sincretismo prático e ideo-político do Serviço Social.  

Trilhados esses passos, voltamos ao ponto de partida: os textos da 

Revista Serviço Social e Sociedade. Neste novo momento de contato com o 

material empírico pudemos delinear traços do Ecletismo no Serviço Social na 

contemporaneidade. Verificamos a sua relação com o lastro conservador da 
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profissão – vale salientar, conservadorismo silenciosamente arraigado no Serviço 

Social. 

Todo esse trajeto de aproximações sucessivas ao objeto de estudo teve 

como norte a orientação marxista. Destacamos que por nos dirigirmos ao 

descobrimento das intrincadas relações ideo-políticas entre Ecletismo e Serviço 

Social, não tivemos como preocupação analisar as várias correntes teóricas e 

metodológicas que compunham o traço eclético. Essa preocupação mais 

epistemológica é importante, muito embora seja secundária, no atual momento, 

diante da necessidade de apreendermos os interesses de classes ao quais 

responde o Ecletismo no Serviço Social. 
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CAPÍTULO II 

ECLETISMO: GÊNESE E FUNÇÃO IDEO-POLÍTICA  

NA SOCIEDADE BURGUESA 
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O termo Ecletismo deriva do grego EK-LÉGHEIN, que significa “escolher e 

reunir de várias partes”. (REALE, 1994. p. 439). Segundo Masip (2001, p. 78), 

Ecletismo vem do termo “EKLEKTOS” (“adjetivo grego derivado do verbo 

EKLEGO, que significa eleger”). O autor explica ainda que Ecletismo: “denota a 

atitude filosófica que procura harmonizar elementos de verdade escolhidos entre 

diversos sistemas de pensamento”.  

Essa mistura eclética, essa “harmonização de elementos de verdade”, não 

resolve as contradições internas do seu aparente “sistema” filosófico. O que 

resulta em um “mosaico” ou um “quebra-cabeças” de idéias formuladas não a 

partir da imanência da realidade, mas pela vontade do filósofo. 

É comumente empregado, como nos afirma, Abbagnano (1998, p. 298), sob 

duas acepções: uma primeira, de origem greco-romana derivada das Escolas 

Estóica “(a partir de Boeto de Sindon morto em 119 A.C.)”, da “Academia 

Platônica a partir de Fílon de Arixa (século I A. C.)” e da “Escola Aristotélica a 

partir de Andronico de Rodes (século I A. C.)”. Além dessas Escolas, o destacado 

Cícero, filósofo romano da Era Helenística. Uma segunda acepção do termo é a 

desenvolvida por Victor Cousin, na França do século XIX, a qual analisamos nesta 

tese. 

Apenas a título de um maior detalhamento, em Reale (1994, p. 437 – 475) 

podemos encontrar referências sobre o Ecletismo ciceroniano. As causas da 

difusão do Ecletismo de Cícero, na Roma Antiga, são devidas a fatores sócio-

políticos e culturais. A cultura da Era Helenística remonta a civilização grega sob a 

dominação do Império Romano em plena expansão. Diante da decadência da 

Polis, a agregação “consensual” entre a cultura filosófica grega em crise (cuja 
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expressão é o domínio do ceticismo diante do confronto de idéias entre as outras 

escolas gregas, o epicurismo e o estoicismo) e a filosofia “mais prática que 

especulativa” dos romanos foi realizada por Cícero. O método de Cícero era 

pautado no “probabilismo”. 

 Ele “adota o método da discussão dos prós e dos contras sobre qualquer 

questão”. As vantagens deste método eram: a “possibilidade de dar a conhecer as 

várias posições dos filósofos a respeito do problema”, “a possibilidade de avaliar a 

consistência das teses opostas”, já que “o confronto oferece a possibilidade de 

escolher a solução mais provável” e, por fim, “como bom orador e advogado, vê 

que esse método constitui um perfeito exercício da eloqüência”. Portanto, para 

Cícero, “o confronto” entre as várias escolas filosóficas de pensamento “não deve 

levar à suspensão do juízo, mas ao encontro do provável e do verossímil, e 

também, ao exercício retórico”. (REALE, 1994, p. 456)  

De uma maneira geral, o Ecletismo não apenas é um “sistema” falho, uma 

frágil mistura de idéias variadas (e, comumente, opostas), mas uma análise 

arbitrária da realidade. Arbitrária por possuir como critério de verdade a 

formalidade do método, da argumentação da retórica, do discurso, da aparência 

de verdade entrevista pelo sujeito. Constituindo-se, assim, em uma visão 

subjetivista da realidade, mistifica-se esse real postulando um falso consenso de 

idéias. Tanto em Cícero como em Cousin, considerando as devidas diferenças 

históricas entre os dois, o Ecletismo propõe uma aparente harmonia filosófica. Daí, 

a sua natureza consensual. 

Do ponto de vista ontológico, a historicidade dessas idéias e as suas 

contradições internas, expressas pela luta de classes no âmbito do pensamento 



 58 

filosófico, são desconsideradas para o Ecletismo. O consenso eclético esconde 

essas contradições de classes não por acaso. Ele, enquanto posicionamento 

filosófico, atende a interesses de dominação de classe apenas entrevistos por 

uma análise ontológica do assunto. 

Por isso, para que a fragilidade eclética seja posta em evidência, existe a 

necessidade de desvendar a sua origem e desenvolvimento históricos, além da 

sua funcionalidade ideo-política na sociedade. Em nosso caso, na sociedade 

burguesa. 

Neste capítulo buscaremos, então, demonstrar a relação existente entre o 

Ecletismo e o desenvolvimento da racionalidade burguesa, no contexto da 

expansão e consolidação do capitalismo. Em primeiro plano, iremos abordar as 

origens sócio-históricas do posicionamento eclético. Em seguida, a crítica 

marxiana ao Ecletismo evidenciando a sua funcionalidade ideo-política na 

sociedade capitalista. 
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2.1 - AS RAÍZES SÓCIO-HISTÓRICAS DO ECLETISMO NO SÉCULO XIX 

 

Na literatura crítica do Serviço Social algumas questões referentes ao 

Ecletismo nos chamaram a atenção: qual a sua origem na história do pensamento 

filosófico burguês? Qual o caráter da sua vinculação com a sociedade burguesa? 

E para responder a tais questionamentos é preciso reconhecer a origem, 

características, função sócio-política e contradições inerentes ao Ecletismo na 

história da filosofia e da sociedade capitalista. Isso se faz necessário à análise da 

relação, muito específica, entre a produção teórico-metodológica do Serviço Social 

na contemporaneidade e a vertente eclética. 

Como iremos abordar no terceiro capítulo, a análise crítica do Ecletismo no 

Serviço Social é iniciada com inserção da profissão aos debates das ciências 

sociais na década de 60. Nessa época, é deslanchado na América Latina o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social. No Brasil, expresso por um 

Movimento de Renovação Modernizadora nos anos 60/70. 

A partir desses movimentos, o questionamento às vertentes tradicionalistas 

na profissão pela aproximação à tradição marxista impulsiona uma crítica aos 

referenciais conservadores do Serviço Social, eminentemente, ecléticos. Ao 

mesmo tempo em que esta crítica dá os seus primeiros passos, a incorporação 

enviesada de Marx pelo Serviço Social, gerou mais Ecletismo. (NETTO, 2004a, 

p.148) e (QUIROGA, 1991, p. 90) 

Na verdade, a refutação ao Ecletismo no Serviço Social acontece, 

posteriormente, quando há uma maturação profissional da teoria crítica marxiana 
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e de uma direção ideo-política, centrada na Ontologia do Ser Social em Marx, nas 

décadas de 80/90.  

A crítica materialista dialética ao Ecletismo vem atrelada ao debate ideo-

político em torno do atendimento das demandas e necessidades sociais impostas 

pelas transformações societárias ao Serviço Social na contemporaneidade. Mas, 

apesar de ser referida em vários estudos contemporâneos, tais como Iamamoto 

(1998), Guerra (1995), Pontes (1995), Kameyama (1998), Tonet (1997) e (1995), 

Borgianni e Montaño (2000), por exemplo, esta temática não é tão aprofundada 

como em Netto (1996a). Destacamos esse trabalho de Netto (1996a) como a 

referência de maior importância e aprofundamento para o tema na profissão. 

A partir de pesquisa bibliográfica sobre a história da filosofia burguesa, o 

Ecletismo francês do século XIX, caudatário do movimento espiritualista francês, 

destacou-se como uma expressão moderna dentro da diversidade do Ecletismo. 

Esta vertente eclética está próxima, ao lado da influência norte-americana e do 

pensamento católico, ou seja, do ideário conservador do Serviço Social brasileiro 

em suas origens13.  

O espiritualismo francês do século XIX, por sua vez, tem suas raízes 

atreladas à formação do pensamento filosófico burguês, como também, da própria 

racionalidade capitalista moderna. Esse movimento coloca-se como uma onda, ou 

melhor, uma reação da classe burguesa em maturação enquanto classe 

dominante. Sua função era conciliar as necessidades da burguesia aos interesses 

da alta aristocracia francesa presa aos resquícios do Absolutismo e, ainda, 

                                                 
13 Estas influências francesas estão abordadas em nosso terceiro capítulo. 
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apaziguar os movimentos de contestação operária que, embrionários, já 

começavam a irromper em solo francês.  

Esse movimento espiritualista tem origem no período histórico de 1830 a 

1848, onde uma política “consensual” é instaurada pela Monarquia Constitucional 

de Luis Filipe. Este governo é eminentemente contraditório já que tinha como 

objetivo “restaurar” a ordem absolutista feudal.  Porém, na verdade, representava 

a aliança da burguesia às forças políticas reacionárias francesas no sentido da 

garantia do expansionismo capitalista europeu. 

É nesse contexto que o filósofo e, sobretudo, político, Victor Cousin 

desenvolve o seu “sistema de verdade”. O Ecletismo está incluso no movimento 

espiritualista francês em conjunto com outras duas vertentes filosóficas da época: 

o Psicologismo de Maine de Biran e o Tradicionalismo de Le Bonald, De  Maistre e 

de Lamennais. Tanto o Ecletismo como as outras correntes filosóficas que 

compunham o movimento espiritualista francês são concebidas14, neste estudo, 

como reações conservadoras decorrentes da crise do pensamento moderno 

capitalista que se afastava dos seus princípios emancipatórios deflagrados com a 

Revolução Francesa.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Além das correntes francesas existiram, no mesmo período histórico, correntes espiritualistas como o 
Ontologismo na Itália (PADOVANI E CASTAGNOLA, 1974, p. 406). Outras expressões filosóficas ecléticas 
ocorrem na Espanha (SCCIACCA, 1950, p.506) em Portugal  (PAIM, 1967, p. 51-74). 
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2.1.1- O ECLETISMO ESPIRITUALISTA COMO FILOSOFIA OFICIAL DA 

RESTAURAÇÃO MONÁRQUICA FRANCESA DA PRIMEIRA METADE 

DO SÉCULO XIX 

 

Indissociável é a relação histórica entre as vertentes filosóficas espiritualistas 

e o contexto da França à época da Restauração Monárquica francesa, isso porque 

partimos do pressuposto de que não existe filosofia dissociada da dinâmica social 

que a origina, sustenta e nutre, como afirma Lukács: 

 

A história da filosofia, o mesmo que a da arte e da literatura não é 

como crêem os historiadores burgueses – simplesmente a história 

das idéias filosóficas ou das personalidades que as sustentam. É 

o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento 

social, o desenvolvimento das lutas de classes que delineia os 

problemas à filosofia e assinala a esta as direções para a sua 

solução, e os contornos fundamentais e decisivos de uma 

filosofia, qualquer que seja ela, não podem colocar em relevo 

senão a base do conhecimento destas forças motrizes de ordem 

primária. (LUKÁCS, 1960, p. 03) 

 

Por esta razão, não podemos analisar o Ecletismo enquanto postura 

filosófica “solta”, afastada do solo histórico - e das forças produtivas que o 

constituem em seu movimento contraditório – como sustentáculo. O solo histórico 

que fundamenta a postura eclética na modernidade é a França Restaurada e em 

pleno processo de industrialização capitalista.   

Analisado desta maneira, o Ecletismo espiritualista é a doutrina mais 

difundida na época da Restauração Monárquica Francesa (1830 – 1848). A 



 63 

corrente eclética torna-se, nessa fase, a “Filosofia Oficial” da França, tal como nos 

explica Verdenal (1983, p. 40): 

A Doutrina de Victor Cousin inscreve-se nesse contexto: o ecletismo 

espiritualista, onde o ecletismo se põe a serviço do “espiritualismo”. 

Na hora do oportunismo, quando o Estado impõe o compromisso 

entre a filosofia e a religião (“as duas irmãs mortais”, diz Cousin), 

era preciso um personagem que pudesse conceber “uma doutrina 

militante e armada” (P. Janet) e que se dispusesse a ministrar a 

filosofia à maneira de uma droga inócua como um placebo. A 

formação do espiritualismo tem lugar numa situação política que 

comanda a degradação da filosofia em ideologia conservadora. O 

ecletismo foi encarregado de realizar essa degradação da filosofia 

em ideologia neutra para imunizar os espíritos contra a tentação 

dos extremos. Victor Cousin não se embaraçou com as hipóteses 

especulativas da filosofia: o essencial foi fabricar quotidianamente 

uma doutrina oficial, combinando fragmentos, eles próprios 

repetições de cursos, de esboços, de prefácios sem falar dos 

retoques e das correções que as contingências do momento 

tornaram necessárias.  

 

Essa vinculação institucional entre o Ecletismo de Cousin e o Estado 

Monárquico da Restauração Francesa é assinalada ainda em Formigazi (1997. p. 

79-81) e em Marques (2000, p. 187-204).  

Esses autores ilustram bem a natureza desta vinculação: ela não se restringe 

apenas à sua repercussão universitária (o Ecletismo de Cousin foi durante esse 

período histórico o referencial dominante no ensino superior francês), mas à 

política do Estado Francês - já que a própria instituição universitária estava 

atrelada ao controle estatal, como veremos adiante. 
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Será sobretudo Victor Cousin (1792 -1897) quem vai elaborar a 

filosofia oficial da França nascida da revolução de julho de 1830: 

um ecletismo que juntava elementos da grande tradição filosófica 

com a filosofia clássica alemã: uma filosofia confessional, laica o 

suficiente para agradar a grande burguesia empresarial chegada 

ao poder em 1830, mas também espiritualista o suficiente para 

manter afastados os fantasmas subversivos do materialismo. 

(FORMIGAZI,1997. p.79); 

 

Cousin fez parte do Ministério de Guizot, na Monarquia de Luis Filipe, como 

membro do Conselho do Ensino Público e do Estado. Foi diretor da Escola Normal 

francesa e membro da Sorbonne e da Academia da Moral e Ciências Políticas da 

França. Sua maior influência foi na organização do ensino primário francês 

(BRÉHIER, 1948, p. 547/561). Ideologicamente laico, o Ecletismo teve 

repercussões importantes para o ensino público da França até nossos dias. (c.f. 

MARQUES, 2000) 

Em Victor Cousin, “Ecletismo” corresponde ao seu método de “elevar ao nível 

da consciência as verdades implicitamente contidas nela” (COUSIN APUD 

ABBAGNANO, 1998, p. 298). 

Com isso, o uso da postura eclética é caracterizado como uma forma de 

pensar “consensual”, diante dos conflitos entre as diferentes escolas que surgiam 

no âmbito da Filosofia. Cousin considerava o Ecletismo como um “sistema” de 

verdade mais “pura”. Para ele, o Ecletismo estava acima das diferenças entre os 

vários sistemas filosóficos ao longo dos séculos: o sensualismo, o idealismo, o 

ceticismo e o misticismo.  
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Para Cousin, diante das dissensões destes sistemas quanto à verdade, o 

ecletismo surge “naturalmente”, evolutivamente na história da filosofia, como a 

possibilidade de alcance de uma verdade superior. Uma verdade conciliadora 

resultante dos acertos e dos erros das outras escolas. Sobre este método de 

Cousin, Ferrater Mora (2000) explica: 

 

Observe-se que para Cousin o Ecletismo é ao mesmo tempo uma 

posição filosófica e uma determinada fase na história da Filosofia. 

A posição filosófica consiste na adoção de um critério segundo o 

qual são selecionadas as doutrinas do passado. Por isso, Cousin 

escreveu: “não aconselho, certamente, esse cego sincretismo que 

fez com que a escola de Alexandria se perdesse e que tentava 

aproximar por meio da força sistemas contrários. O que 

recomendo é um ecletismo ilustrado que, julgando com equidade 

e inclusive com benevolência todas as escolas, lhes peça 

emprestado o que elas têm de verdadeiro e elimine o que têm de 

falso. Já que o espírito de partido deu-nos tantos maus resultados 

até o presente, tentemos o espírito de conciliação.“ (Du vrai, du 

beau, du bien, discurso preliminar). O ecletismo segundo Cousin, 

não dissolve a filosofia em sua história. Ao contrário, “a crítica dos 

sistemas exige quase um sistema, e a história da filosofia vê-se 

obrigada a pedir emprestada, provisoriamente, da filosofia a luz 

que deve ser devolvida oportunamente com acréscimos” (loc. 

Cit.). Pode-se ver que o ecletismo de Cousin é resultado de uma 

“atitude” conciliadora, tolerante e essencialmente “moderada”. Por 

meio dessa atitude tenta-se “salvar” o passado, não restituí-lo 

integralmente.  

 

Cousin propunha, pelo seu método eclético, a existência de um “critério” e 

uma “busca da verdade”. O Ecletismo que ele constituiu, com as suas imensas 
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fragilidades teórico-metodológicas15, não pretendia ser uma junção aleatória dos 

vários sistemas filosóficos. 

 Tratava-se de “saber escolher o que há de verdadeiro em cada sistema, 

deixando de lado o erro que cada sistema também encerra, e construir um sistema 

integral de Filosofia”. (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1974, p. 409) 

Mas, como discernir entre o que é verdadeiro e falso em cada escola 

filosófica? A resolução de Cousin para este problema é seu psicologismo. O 

Psicologismo de Cousin é decorrente da influência de Maine de Biran em sua 

obra. Trata-se da suposição de que a observação interna do sujeito possa levá-lo 

à percepção da verdade, à “consciência” de si e do mundo exterior.   

Esse Psicologismo como método de observação interna – centrado, portanto, 

na verdade do sujeito – abre espaço para uma valorização da “intuição”, da 

“experiência interior” e da “crença no senso comum”. Estes são os elementos que 

condicionam a busca do verdadeiro: “a intuição, ou a experiência interior, segundo 

Cousin, nos revela uma razão impessoal que nos proporciona a intuição imediata 

da verdade e nos possibilita atingir o absoluto”. (PADOVANI; CASTAGNOLA, 

1974, p. 409) 

Marie-François-Pierre Maine de Biran (1766-1824) foi uma das mais 

decisivas influências espiritualistas ao Ecletismo de Victor Cousin. Biran com seu 

método de “observação interior” reagia aos postulados empiricistas e materialistas 

dos “ideólogos” – como Destutt de Tracy e Cabannis – com a revalorização do 

                                                 
15 Fragilidades teórico-metodológicas que serão levantadas posteriormente em nosso estudo, sem contar as 
suas decorrentes consequêcias ideo-políticas no campo do pensamento filosófico moderno. 
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sujeito no campo do pensamento e não mais das sensações e da experiência 

física.   

Segundo Reale e Antiseri (1991, p. 256) “embora tendo exercido diversos 

cargos públicos, durante toda a Revolução, como sob o Império [Napoleônico] e 

também mais tarde, no período da Restauração, Maine de Biran dedicou-se 

intensamente à filosofia”.  

Mas, é em seu “Diário Íntimo”, escrito no período de 1814 a 1824 e publicado 

postumamente, que é “possível seguir todo o desenvolvimento de seu 

pensamento”. Ainda segundo Reale e Antiseri (1991, p.256) “a primeira coisa que 

se deve dizer da filosofia de Maine de Biran é que ela é contínua reflexão sobre 

sua própria vida íntima”. E isso destaca-se nos escritos de Biran: “desde de 

criança, recordo-me que ficava maravilhado ao sentir que existia”. “E esse é 

precisamente o primeiro dado indubitável que nos é revelado pela reflexão interior: 

sem aquele sentimento de existência individual que chamamos de consciência 

não há conhecimento”, afirma Biran. E não há conhecimento se não admitimos 

“um sujeito permanente que conhece”. (REALE; ANTISERI, 1991, p.253)  

Cousin não recebeu influência apenas de Biran. Seu “sistema eclético” é uma 

mistura de Hegel, de Thomas Reid, da escola escocesa do senso comum, de 

Laromiguiére, e de Schelling e Kant.  

Sem considerar as divergências entre esses pensadores, Cousin 

“harmonizava” as idéias filosóficas em um “sistema de verdade” consensual. Na 

realidade, o “consenso” era existente só para Cousin e para os que utilizavam o 

Ecletismo como estratégia de dominação classista. Muito importante seria se 

pudéssemos, nesta tese, apresentar detalhadamente essas diferenças filosóficas, 
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porém, o centro de nosso trabalho é o de demonstrar a gênese e a função do 

Ecletismo no âmbito da sociabilidade burguesa16. 

Ao mesmo tempo em que formava este “mosaico” de idéias filosóficas, a 

verdade para Cousin é encontrada a partir do estudo interno do sujeito. E através 

do método da observação psicológica descobrem-se as “crenças do senso 

comum” (sobre a “realidade do eu, da natureza e de Deus”) existentes nos 

sujeitos, antes mesmo de qualquer reflexão. (SCIACCA apud PADOVANI; 

CASTAGNOLA, 1974, p. 409).  

Não há como dissociar o movimento espiritualista francês e, muito menos, o 

Ecletismo de Cousin, dos avanços e dos retrocessos do pensamento filosófico 

burguês, sobretudo, do seu conservadorismo de classe17.  

Isso assim se apresenta já que a Filosofia francesa da primeira metade do 

século XIX, reflete a crise do pensamento burguês que não mais se respalda em 

valores societários emancipatórios – difundidos com a Revolução de 1789, como 

veremos mais adiante na segunda parte deste capítulo.  

O pensamento filosófico passa a exprimir a necessidade de controle e de 

manutenção da ordem burguesa no movimento de consolidação do capital em sua 

fase imperialista. Busca-se, então, “aliar” ou “conciliar” os pilares da tradição 

                                                 
16 Repetimos que, nesta tese, a nossa direção é realizar uma análise ontológica do Ecletismo e não 
epistemológica. Uma análise das contradições epistemológicas entre estes autores utilizados por Cousin 
poderia esclarecer ainda mais a tentativa forçada de estabelecimento de um consenso eclético. Diante da 
complexidade de uma investigação desta natureza sugerimos que as diferenças filosóficas entre Biran, Hegel, 
Kant, Schelling, Thomas Reid e Laromiguière sejam buscadas em Masip (2001), Reali e Antiseri (1991), 
Bréhier (1948), Baraquin; Laffitte (2004), Huisman (2001), Fleischer; Hennigfeld (2004) e, Abrão; Coscodai 
(2002). Para uma análise marxiana, sobre Kant, Hegel e Schelling sugerimos Lukács (1967), (1960) e (1968) 
e, ainda, Andery (2004).  
17 Ressaltamos, novamente, que iremos demonstrar, neste trabalho, a repercussão político-ideológica do 
pensamento conservador burguês no surgimento do Serviço Social no Brasil, em conjunto com o pensamento 
humanista católico (já tão trabalhado pela categoria profissional). Sustentaremos, ainda, que esta influência se 
mantém no debate teórico-metodológico e ideo-político da produção de conhecimentos na contemporaneidade 
como uma influência “tradicional” no Serviço Social . 



 69 

aristocrática, da monarquia e da religião católica do Antigo Regime aos postulados 

de uma filosofia, fracamente liberal, oriunda de uma facção burguesa que se 

ampliava com o desenvolvimento industrial e comercial na França. 

Essa fase de Restauração da Monarquia Absolutista na França foi 

implementada após o período revolucionário que vai de 1789 a 1799 com o golpe 

de Napoleão Bonaparte (o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte18). É um período 

que marca o desenvolvimento das forças produtivas do capital diante dos 

resquícios do Absolutismo no solo francês.  

Mas, “a definitiva derrota militar de Napoleão I, em 1815, a ocupação de Paris 

por tropas aliadas e a desestruturação do Primeiro Império Napoleônico deram 

condições para que a Monarquia francesa fosse restaurada”. Costa (1999, p. 192) 

Costa (1999, p.192) propõe que o período de restauração francesa - ou como 

denomina o autor, de contra-revolução monarquista – deu-se em três momentos:  

 

A primeira, iniciada em 1814/ 1815, durante o reinado de Luis 

XVIII, preservou os princípios burgueses herdados do regime 

napoleônico e, após a sua derrocada em 1824, permitiu ascender 

ao trono Carlos X, o qual iniciou a segunda fase, estabelecendo 

um regime monarquista de extrema direita; em 1830, uma 

insurreição liberal marcava o advento de uma terceira etapa, a 

monarquia institucional de Luis Felipe I, o “Rei burguês”, 

derrubado por uma insurreição burguesa e popular em 1848. 

 

                                                 
18 Por cerca de 16 anos, Napoleão Bonaparte governou a França e expandiu seu Império pela Europa. Esse 
governo de Napoleão pode ser dividido em Consulado (1799-1804), Império (1804 – 1815) e Governo dos 
cem dias (a partir de março de 1815). Hobsbawn (1994), Vicentino (1997) e Cotrim (1999) nos dão, em linhas 
gerais, a caracterização deste período de dominação napoleônica.  
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As resoluções do Congresso de Viena e a ação político-militar da Santa 

Aliança foram as estratégias políticas utilizadas pelas forças societárias contrárias 

ao domínio napoleônico e à expansão do liberalismo.  

As grandes monarquias absolutistas européias, como a Áustria, a Prússia e a 

Rússia, lideradas pela Inglaterra, formaram “coligações” de resistência tanto a 

Napoleão Bonaparte, quanto ao ideário liberal da Revolução Francesa.  

Em 1812, o Império Napoleônico atinge o máximo em expansão. Em 1814, 

um exército composto de ingleses, russos, austríacos e prussianos invade Paris e 

derrota Napoleão. Após essa derrota, os dirigentes dos países vencedores 

instituem o Congresso de Viena (1814-1815).  

O objetivo básico do Congresso era propor medidas para restabelecer o 

“equilíbrio político” do continente europeu, tendo em vista os interesses das 

monarquias conservadoras. (COTRIM,1999, p. 269) 

As principais diretrizes do Congresso de Viena foram: 1. “a restauração do 

Antigo Regime“ na França – esta posição define o seu caráter conservador; 2. a 

restituição da “legitimidade aos países conquistados por Napoleão”, com a 

“devolução do governo aos herdeiros das antigas monarquias absolutistas” – por 

este motivo, as linhagens monárquicas dos Bourbons e do Órleans obtiveram 

espaço para a luta pelo poder de Estado, de 1815 até 1848; 3. o estabelecimento 

da “solidariedade” de classes, que significava “a aliança político-militar entre as 

tradicionais monarquias européias, com o objetivo de reprimir a onda liberal e 

democrática lançada com a Revolução Francesa”. (COTRIM,1999, p. 270) 
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A partir do Congresso de Viena é constituída uma “organização internacional 

entre países cristãos que se comprometiam a combater movimentos liberais 

revolucionários”: a Santa Aliança. (COTRIM,1999, p. 270) 

 

A nova situação político-militar foi garantida e monitorada pelas 

grandes potências imperiais participantes do Congresso de Viena 

por intermédio da Santa Aliança – dos monarcas legitimistas 

contra os povos, ou seja, contra as ameaças da revolução 

burguesa. O objetivo da nobreza européia, ao criá-la, era muito 

claro: impedir a existência e a generalização de revoluções 

burguesas e destruir qualquer manifestação liberalizante, 

principalmente as difundidas durante o período revolucionário e 

império napoleônico. O tratado da Santa Aliança, assinado por 

representantes da Rússia, Prússia e Áustria, estabelecia que a 

segurança das monarquias absolutistas seria garantida, quando 

necessário, por intervenção militar. Entrementes, monarcas dos 

países signatários comprometiam-se em lutar internamente contra 

tudo o que pudesse prejudicar a ordem; sobretudo idéias 

subversivas e movimentos revolucionários. (COTRIM, 1999, p. 

270) 

 

A Santa Aliança foi composta inicialmente por três monarquias: a Rússia, a 

Prússia e a Áustria. Posteriormente, a Inglaterra é incluída formando uma 

Quádrupla Aliança contra a possibilidade de retorno dos descendentes de 

Napoleão19 e, em seguida, a França também foi incluída nessa “coligação de 

forças monárquicas” formando uma Quíntupla Aliança. 

                                                 
19 Recordamos que Napoleão em sua fase de conquistas de territórios restringiu o comércio inglês em toda 
Europa – 1806, com o Bloqueio Continental. “A ordem napoleônica, de um modo geral, foi acatada, pois boa 
parte da Europa estava sob o domínio da França. O objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a 
Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria. O bloqueio continental beneficiava a 
burguesia francesa que sem a concorrência da Inglaterra, podia ampliar a venda de seus produtos na Europa.” 
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A Santa Aliança, e a Quarta / Quíntupla, hegemonizada por duas 

potências – Rússia e Grã-Bretanha -, embora tivessem princípios 

formais diferentes e disputassem áreas geo-políticas de 

influência, na prática, acabam por identificar-se e se confundir na 

defesa de um interesse semelhante: impedir a propagação dos 

ideais revolucionários e nacionais. (COSTA, 1999, p. 194) 

 

 

As monarquias da Áustria, Rússia, Prússia, Inglaterra e França associavam 

as forças do Absolutismo Monárquico e da Igreja Católica contra os ideais da 

Revolução Francesa de 1789. Sabemos que esses ideais formam propostos em 

uma fase progressista da burguesia, possuindo um caráter emancipatório. Porém, 

com a consolidação do capital a burguesia abandona esse ideário.  

Por isso, as atuações do Congresso de Viena e da Santa Aliança implicaram 

em um movimento de maior impulsão à expansão capitalista. A conjugação de 

forças antagônicas da aristocracia absolutista, do Clero e da burguesia é tão 

aparente quanto temporária. Já que, a partir desta fase de suposta “aliança”, é 

deflagrado um processo de expansionismo do capital.  

A burguesia francesa que se aliava aos aristocratas para restaurar a 

Monarquia não era um bloco homogêneo. As dinastias dos Bourbon (Luis XVIII e 

Carlos X - das primeira e segunda fases da Restauração Monárquica) e dos 

Orléans (Luis Filipe I – terceira e última fase da Restauração Monárquica e 

                                                                                                                                                     
(COTRIM, 1999, p. 267) Em meio às reações nacionalistas dos países conquistados pela França de Napoleão 
(como a Espanha, por exemplo), o Bloqueio Continental não surtiu o efeito desejado: “ a indústria francesa 
não estava em condições de abastecer todos os mercados europeus. Grande parte dos países europeus tinha 
economia predominantemente agrária e necessitava dos produtos industrializados ingleses. A falta desse 
produtos estimulava o contrabando com a Inglaterra, o que acarretava a elevação dos preços de diversas 
mercadorias”. Estava sendo gerado o processo de decadência do Império Napoleônico. (COTRIM 1999, p. 
268)  
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período de maior desenvolvimento do Ecletismo) representavam interesses 

burgueses diferentes: “os Bourbon (“legitimistas” a favor de Luis XVII estavam 

ligados aos “aburguesados”, os compradores das grandes propriedades de terra e, 

por outro lado, os “ultra-realistas” defensores de Carlos X estavam ligados aos 

“nobres emigrados”, grandes proprietários de terras e membros do clero) eram 

defensores intransigentes da monarquia absolutista e os Orléans que sustentaram 

o governo monárquico de Luis Filipe I, eram mais moderados e influenciados pelos 

ideais liberais ou constitucionais”. (COSTA, 1999, p. 194-197)  

De acordo com Marx (Apud COSTA 1999, p. 191): “sob os Bourbon 

governaram a grande propriedade territorial, com seus padres e lacaios; sob os 

Orleáns, a alta finança, a grande indústria, o alto comércio, ou seja, o capital, com 

seu séqüito de advogados, professores e oradores melífluos. A monarquia 

legitimista foi apenas a expressão política do domínio hereditário dos senhores de 

terra, como a Monarquia de julho fora apenas à expressão política do domínio 

hereditário dos burgueses arrivistas. O que separava as duas facções, portanto, 

não era nenhuma questão de princípios, eram suas condições materiais de 

existência, duas diferentes espécies de propriedade, era o velho contraste entre a 

cidade e o campo, a rivalidade entre o capital e o latifúndio”.  

Tais diferenças não alteram a sua unidade de classe representante do 

domínio do capital. Ambas favoreceram a expansão capitalista na França. A partir 

dessa movimentação de classes “por quase duas décadas” foi “consolidada em 

toda a Europa continental uma ordem conservadora e reacionária baseada no 

princípio de o poder legítimo e soberano emanar de Deus”, sendo este “atribuído 
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aos monarcas pela Graça Divina”, e sendo a “Igreja a sua legítima representante”. 

Costa (op. Cit., p. 192) 

Em sua primeira fase, a Monarquia Constitucional Censitária de Luis XVIII – 

considerada “outorgada pelo poder real”, um legítimo representante da França 

pela “Providência Divina” - era centralizadora e autoritária. Manteve e ampliou os 

privilégios da aristocracia – “formada pela nobreza de sangue e pela nova nobreza 

(aburguesada) beneficiárias do Império” (COSTA, 1999, p. 194):  

 

A restituição da dinastia dos Bourbon ao trono francês e o 

coroamento de Luis XVIII deram início a um período de reação, 

que, devido a condições objetivas, não significava um simples 

restabelecimento do absolutismo pré-revolucionário. Isto, porque 

ocorreram profundas transformações políticas na organização 

estatal e alterações na estrutura social. Paralelo ao crescimento 

das classes trabalhadoras, formou-se um campesinato 

proprietário numeroso e, formada no período napoleônico, uma 

nova nobreza imperial constituída por antigos plebeus – altos 

oficiais do exército, compradores de bens nacionais, financistas, 

fornecedores do exército, altos funcionários burocráticos – 

aburguesados e possuidores de grandes fortunas, apegados à 

propriedade territorial e à administração estatal. (COSTA, op. Cit, 

p. 199) 

 

No âmbito político-ideológico, a Restauração Monárquica exigiu a 

revalorização da cultura da aristocracia francesa, do tradicionalismo fundado na 

autoridade aristocrática, do poder do rei e da fé católica. 
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As idéias filosóficas, políticas e literárias do século XVIII, que 

exerceram profunda influência política e social, identificadas com 

os princípios e o legado da Revolução – inclusive do período 

napoleônico – passaram a ser vistas como conceitos a serem 

negados e amaldiçoados, pois representavam a “anarquia” e 

negação dos princípios “eternos” da religião; enfim, significavam 

uma catástrofe. A sociedade restaurada deveria procurar 

restabelecer seus reais valores: a religião e a moral. (COSTA, op. 

Cit, p. 196) 

 

Na filosofia, à época da Restauração Monárquica ocorre um 

“empobrecimento” com o retorno aos postulados da “tradição” e da influência da 

Igreja Católica. Essa dominância cultural destaca-se, sobretudo, sob os governos 

de Luis XVIII e Carlos X, que foram mais intransigentes quanto à defesa dos 

interesses da aristocracia. 

 

A filosofia tradicionalista, a teoria política e a literatura anti-

igualitária – discricionárias e contra-revolucionárias – assumiram o 

patamar de doutrina e literatura oficial. Tais idéias foram 

defendidas e divulgadas por alguns filósofos e escritores, com 

destaque para Louis de Bonald, Joseph de Maistre e 

Chateaubriand. (...) Os pensadores conservadores procuravam 

negar o progresso histórico, reabilitar e exaltar o passado por 

intermédio de uma argumentação irracionalista e profundamente 

religiosa, de pregação da restauração dos princípios de divindade, 

hereditariedade e fidelidade; enfim, dos princípios morais eternos. 

Essas idéias passaram a predominar na sociedade, contribuindo 

para desenvolver, sobretudo no meio rural, desconfiança em 

relação a qualquer perspectiva de mudança, identificada com 

valores liberais-burgueses, traduzida pelo “sentimento das elites 

restauradas: todo o mal proviria de um século de irreligião”, com 
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os seus pretensos filósofos e suas falsas doutrinas. (COSTA, 

1999, p. 196) 

 

Com a morte de Luis XVIII, em 1824, assume o trono seu sobrinho Carlos X 

dando continuidade a sua linhagem dinástica. A política do rei era ultra-

monarquista e, por isso, esse período foi marcado pela repressão aos movimentos 

insurrecionais liberais e socialistas.  

A Restauração Monárquica não impediu o desenvolvimento das forças 

produtivas francesas. Mesmo com um processo de industrialização lento, o 

proletariado tornava-se mais forte e organizado. O mesmo também se dava com 

as outras facções da burguesia (os monarquistas liberais). 

Em 1830, uma insurreição liderada pelos monarquistas liberais contra Carlos 

X, depõe o rei e o substitui por Luis Filipe I da dinastia dos Órleans. O período de 

governo de Luis Filipe I é marcado por repressão, mas também pela busca de um 

consenso entre a burguesia industrial e a aristocracia para que houvesse maior 

controle sobre as manifestações operárias.  

É nesse período que as idéias filosóficas espiritualistas são difundidas com 

mais veemência. O espiritualismo surge como uma alternativa filosófica que 

acalmava os ânimos políticos. Foi um movimento que ia de encontro aos 

postulados iluministas, garantindo, ao mesmo tempo, os interesses da alta 

burguesia industrial e da aristocracia.  

  

A passagem do século XVIII para o século XIX, na França, marca 

a transição da época da Revolução para a época do Império e 

depois, para a da Restauração. Pois bem, no tumultuado ocorrer 
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desses acontecimentos, o pensamento filosófico toma caminhos 

profundamente divergentes. Com efeito, por um lado “os 

ideólogos”, que liberais em política e, portanto, adversários da 

política autoritária de Napoleão, procuram levar adiante a 

bandeira do iluminismo. Por outro lado, porém, ainda sob a 

influência do romantismo, há quem como os tradicionalistas, 

sustenta a corrupção intrínseca da “razão individual” e em nome 

de “uma razão comum” revelada originariamente, proponha o 

retorno à tradição e a legitimidade do poder absoluto. É nesse 

clima, que depois dos parênteses iluministas, ressurge com força 

a tradicional tendência filosófica francesa ao espiritualismo que, 

neste momento, encontra em Victor Cousin e Maine de Biran os 

seus representantes mais ilustres. (REALE; ANTISERI, 1991, p. 

253) 

 

Esse momento histórico na França pode ser caracterizado por enormes 

turbulências político-ideológicas verificáveis a partir do esforço do governo de Luis 

Filipe I em aliar ou conciliar as forças vinculadas ao absolutismo e ao capital 

industrial, além de estabelecer o controle do operariado e das idéias socialistas.  

O pensamento filosófico é constituído a partir destes embates de classes. A 

recusa aos ideais iluministas e do seu empiricismo  é a tônica da filosofia francesa 

na terceira fase da Restauração Monárquica (1830-1848). A filosofia deveria ser, 

então, reconstituída pela via do “consenso”. 

O sistema eclético espiritualista de Victor Cousin está incluso nessa fase 

reacionária da filosofia. A “reação” espiritualista na França não surge propriamente 

como resposta às correntes empiricistas difundidas pelos “ideólogos”. Foi, antes 

de mais nada, uma “reação” aos ideais progressistas que, em sua fase 

ascendente, a burguesia propagou. 
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A “restauração” do pensamento filosófico pela via do espiritualismo e, 

especificamente do Ecletismo, acompanha o movimento do capital de estabelecer 

novos parâmetros de controle societário.  

Tal compreensão vai além do entendimento puramente teórico-metodológico. 

Autores como Padovani e Castagnola (1974) apreendem que o debate entre o 

positivismo e o idealismo na França do século XIX gerou um questionamento da 

“razão” filosófica. A reação de combate a esse “ceticismo” foi a restauração 

filosófica através do espiritualismo: 

 

Ao lado da corrente criticista e idealista – cujo foco principal foi a 

Alemanha -, e da corrente positivista e sensista, cujos centros 

principais foram a França e a Inglaterra, houve também uma forte 

corrente espiritualista, especialmente na França e na Itália, desde 

o princípio do século XIX. O positivismo, que negava toda 

realidade supra-sensível, e o criticismo e o idealismo que 

propugnam a relatividade do conhecimento, levaram o 

pensamento às contradições do ceticismo. (...) Não é, pois, de 

maravilhar que à obra demolidora dos novos mestres do 

pensamento, se opusesse, em nome da razão, um grande 

movimento de restauração filosófica. Nesse esforço reconstitutivo, 

nesse desígnio de reivindicar contra os ataques dos sofistas as 

verdades fundamentais sobre que se esteiam a vida intelectual e 

social, moral e religiosa da humanidade, cifra-se todo o trabalho 

da filosofia espiritualista no século passado. (PADOVANI; 

CASTAGNOLA, 1974, p. 405) 

 

 Muito além de uma “saída” ao debate entre materialismo e idealismo, o 

movimento espiritualista francês foi antes uma postura político-ideológica contrária 

à expansão do pensamento progressista da burguesia. Essa “reformulação” do 
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pensamento filosófico deriva da tentativa de “restauração” da força política do 

antigo regime - como estratégia burguesa de domínio de classe, algo bem 

diferente do que pensam Padovani e Castagnola (1974). 

Dessa forma, a revalorização da tradição e dos princípios católicos é o 

sustentáculo do Estado Monárquico. A filosofia “laica”, por sua vez, é apenas a 

permitida institucionalmente, nos Liceus e Universidades regidas pelo Imperador e 

seus funcionários. Esse controle político-ideológico da filosofia perdura de 

Napoleão às Monarquias de Luis XVIII, Carlos X e Luis Filipe I. 

 

A filosofia é, pois, suspeita: ela abriga não somente os germes da 

heresia contra a religião cristã, mas os devaneios e os planos dos 

reformadores sociais e políticos. Deve, pois, ser tratada como os 

suspeitos: confinada, seqüestrada, aprisionada, pelo menos se 

não se pode eliminá-la. Os regimes que se sucederam na França 

desde Napoleão até a Terceira República preparam uma tática de 

contenção dirigida contra a filosofia em torno da idéia principal: 

administrar a filosofia como ensino da Universidade. Napoleão 

colocou o remate ao restaurar a religião católica com uma 

concordata: o político impõe à sociedade francesa a velha aliança 

do trono e do altar. Com isso, o Estado controla tudo o que ensina 

e se publica. Napoleão cria armadura política e jurídica para 

constranger a filosofia a se curvar sob a ordem: inaugura uma 

administração da filosofia em que o governo intervém diretamente 

para governar o destino da “alta filosofia”. (VERDENAL, 1983, p. 

38/39) 

 

Reafirmamos que, nesse contexto, o movimento espiritualista é constituído 

por duas linhas filosóficas: o tradicionalismo e o Ecletismo. Os tradicionalistas 
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buscavam “restabelecer os princípios da autoridade política e religiosa” do 

catolicismo. (SCIACCA, 1950, p. 503) 

Os tradicionalistas estavam, portanto, “contra a autoridade absoluta da razão 

e a liberdade individual, se reivindica a necessidade da tradição religiosa 

personificada na Igreja Católica e a subordinação da ordem social a um princípio 

transcendente”. (SCIACCA, 1950, p. 503) 

Estavam, ainda, em completa consonância com a restauração do domínio 

absoluto do rei e do clero. Assim, eles representavam uma reação político-

religiosa às filosofias racionalistas e materialistas. 

Existia para os tradicionalistas uma “verdade primitiva”, oriunda de uma 

revelação divina. Todo o conhecimento só seria acessado por aqueles que 

representavam providência de Deus e, que por isto, estavam aptos para 

compreender e divulgar a verdade: o clero e os nobres. A verdade era transmitida 

através das tradições de uma geração a outra, sem questionamentos. 

Para os tradicionalistas, a Revolução Francesa gerou apenas o “ceticismo”, 

desacreditando a população das verdades imateriais e dos “princípios morais 

eternos” do catolicismo. As populações rurais, os camponeses, não tinham tido 

acesso às melhorias provenientes do desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas, ao contrário dos centros urbanos, como Paris. Essa população pobre 

ainda era em maior número na França e muito influenciada pela aristocracia e 

seus costumes. 

Um dos mais destacados tradicionalistas foi Joseph de Maistre. O motivo 

maior do pensamento desse pensador era a “idéia da Providência Divina, cujos 
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vestígios ele vê em todos os fatos, quer naturais, quer individuais e sociais”. 

(PADOVANI; CASTAGNOLA, 1974, p. 411) 

 

O traço mais característico do pensamento de De Maistre é de 

ser, ao mesmo tempo filosófico, religioso e místico, o que se 

manifesta, em especial, na sua concepção filosófica da história e 

da Providência. Existe uma Providência Universal; o mundo físico, 

individual e social manifesta a ordem e a harmonia da 

Providência, que é a chave da história. (PADOVANI; 

CASTAGNOLA,1974, p. 411) 

 

Ele acreditava que o catolicismo era a “origem e a fonte de toda civilização” 

e, sendo assim, “a razão individual” era somente uma “luz bem fraca e por si 

mesma incapaz de levar à verdade plena”.  (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1974, p. 

411) 

 

Acima da razão individual existem a fé e a razão universal, o 

senso comum, e o conjunto de verdades que Deus manifestou à 

humanidade no começo da sua história. As gerações humanas 

apreendem estas verdades através dos séculos mediante a 

linguagem, e a humanidade inteira é guardiã desse patrimônio 

sacro e deve transmiti-lo aos povos vindouros. (PADOVANI; 

CASTAGNOLA, 1974, p. 411) 

 

 

Outro pensador desta vertente espiritualista, que defendia a monarquia e a 

sua aliança com a fé católica, era De Bonald. Sua doutrina sustentava-se no 

princípio de que “a única constituição de sociedade política é a monarquia pura, e 
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a única constituição religiosa é a religião católica”. (PADOVANI; CASTAGNOLA, 

1974, p. 412) Lamennais, por sua vez, é o tradicionalista mais radical, já que: 

 

Proclama a insuficiência da razão humana individual e a 

necessidade de uma fé; o critério para distinguir a fé verdadeira é 

a razão universal, quer dizer, o consenso universal dos homens. 

Para o indivíduo e para a sociedade há um só meio de restaurar a 

crença, a certeza: subtraí-las à razão individual e submetê-las à 

autoridade. Para evitar o ceticismo a que levam a razão individual 

e a filosofia do homem isolado, em vez de procurar a certeza da 

verdade em nós mesmos, é mister partir de um fato pelo qual é à 

fé inabalável, inerente a nossa natureza, e admitir  como 

verdadeiro o que todos os homens crêem firmemente. Portanto, a 

autoridade, ou a razão universal, o consentimento comum, são a 

regra dos juízos do homem individual. A Igreja Católica é a 

depositária da tradição universal. (PADOVANI; CASTAGNOLA, 

1974, p. 413) 

 

 

O mais importante a destacar é que tanto o tradicionalismo como o ecletismo 

espiritualistas foram expressões do pensamento conservador na época. Em 

seguida, abordaremos o processo de consolidação da sociedade burguesa e o 

questionamento da razão moderna. 

 

 

 

 

 



 83 

2.2. A CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE BURGUESA E O 

QUESTIONAMENTO DA RAZÃO MODERNA: UMA ANÁLISE DA CRÍTICA 

MATERIALISTA DIALÉTICA AO ECLETISMO 

 

Analisamos, na parte primeira deste capítulo, que as razões pelas quais as 

raízes sócio-históricas do Ecletismo têm solo no gradual processo de 

amadurecimento da sociedade burguesa. Tomamos como referência a França, à 

época da Restauração Monárquica. Vimos que uma das mais expressivas 

correntes ecléticas, a cousoniana, correspondeu aos interesses da burguesia 

aristocrática francesa como uma filosofia oficial do governo de Luis Filipe, no 

período entre 1830 a 1848. Neste período, as formas de pensar da burguesia 

deixam de ter um caráter centrado no primado da “razão” moderna. 

Anterior a essa fase sócio-histórica, a constituição da racionalidade moderna 

tem início no período que compreende os séculos XVI até a segunda metade do 

século XVII. Segundo Netto (2002, p. 04) “a modernidade é a projeção sócio-

cultural do movimento da Ilustração”. A Ilustração, “pensada como expressão ideal 

da hegemonia cultural burguesa no seu processo revolucionário” é “um capítulo” 

Iluminismo20. 

Esse, por sua vez, é “aquele grande projeto racionalista que se inaugura com 

a Polis Grega e que é um projeto sócio cultural de largo curso histórico”. O 

elemento que une esses dois movimentos sócio-históricos “é a possibilidade da 

                                                 
20 Sobre o Iluminismo Francês por os trabalhos de Souza (2001). E, ainda, Andery (2004) e Reale e Antiseri 
(1991) 
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emancipação humana”, ou seja, da “liberdade humana” a partir do “conhecimento 

racional”. (NETTO, 2002, p. 04) 

A razão ilustrada caracterizou-se, assim, por “um programa sócio-cultural 

com dois vetores de força intimamente vinculados”: o primeiro vetor “consistia na 

idéia de que uma correta, proveitosa e otimizada exploração racional da natureza”, 

condição sem a qual “não se poderia supor uma reprodução adequada da 

sociedade”, passava pelo “conhecimento tal como a natureza se apresenta”.  

Por isso, esse é um momento histórico em que os limites estabelecidos pela 

natureza no processo de satisfação das necessidades humanas e sociais são, 

gradativamente, rompidos. Esse rompimento se realiza pelo conhecimento das 

características imanentes das esferas orgânica e inorgânica.  

Para tanto, era preciso conhecer a estrutura “interna” da natureza, seus 

movimentos, suas leis físicas, químicas e biológicas. A investigação empírica não 

podia mais ser influenciada por dogmas religiosos e crenças. A “prova 

experimental” deveria orientar a elaboração de instrumentos adequados às ações 

de exploração natural. A razão se tornava, fundamentalmente, instrumental. 

Sendo assim, a religião e a teologia da Idade Média são substituídas pelas 

observações e experimentações dos fenômenos naturais. É uma fase em que as 

formas produtivas do feudalismo vão sendo transformadas pelo desenvolvimento 

ou complexificação das forças produtivas.  

A burguesia aos poucos substitui as relações servis, centradas na dominação 

pela posse da terra, por um novo projeto societário: emancipatório e progressista. 

O projeto racionalista burguês destinava-se à construção de uma sociedade liberta 

dos liames impostos pela natureza, já que: 
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Para os ilustrados “a utilização da razão no trato com a natureza 

deveria corresponder à utilização da razão na organização da 

sociedade". Tratava-se não apenas de explorar racionalmente a 

natureza, mas organizar racionalmente a sociedade. Nada mais 

irracional para os ilustrados do que diferenças determinadas pelo 

nascimento. Não é por acaso que uma conquista da revolução 

burguesa é a igualdade de todos os homens perante a lei, perante 

o Direito. Para os ilustrados, portanto, havia mais do que uma 

intenção instrumentalizadora em face da natureza, havia a 

preocupação de vincular esta instrumentalização da natureza com 

o projeto de emancipação humana, de Liberdade, de Igualdade e 

de Fraternidade. Não é por acaso a consigna da Revolução 

Francesa. (NETTO, 2002, p. 05) 

.  

Através desse projeto racionalista foram alcançados: o desenvolvimento da 

produção pelo incremento da maquinaria, das ferramentas e do modo de organizar 

o trabalho, a divisão das várias tarefas, das especificidades técnicas, o domínio da 

química na conquista de novos insumos materiais para a indústria, o uso intensivo 

da máquina a vapor e da eletricidade, o desenvolvimento dos meios de transporte, 

ampliação das necessidades sociais, assim como dos mercados, a crescente 

urbanização e o distanciamento entre cidade e campo. 

O que implica afirmar que a passagem do feudalismo para a sociedade 

capitalista é resultante de uma série de transformações societárias, onde a 

burguesia, em início, assume “um papel eminentemente revolucionário” (MARX; 

ENGELS, [1953], p. 23). 
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A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar 

incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, 

as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. 

(...) Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante 

de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta 

de segurança distinguem a época burguesa de todas as 

precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e 

cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de idéias 

secularmente veneradas; as relações que as substituem tornam-

se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável 

se esfuma, tudo que era sagrado é profano, e os homens são 

obrigados, finalmente, a encarar com serenidade suas condições 

de existência e suas relações recíprocas. (MARX; ENGELS, 

[1953], p. 23) 

 

A partir dessa “revolução” produtiva da burguesia, os condicionamentos 

sociais, culturais e ideo-políticos tiveram que se tornar “adequados” a sustentar os 

novos padrões de vida material. Todo um arcabouço de idéias e comportamentos 

foi requisitado para moldar essa nova sociedade: a sociedade do capital.  

Essas transformações econômicas, sociais e políticas ocorreram na vastidão 

do continente europeu, com destacado avanço na Inglaterra - que já no século 

XVII inicia a derrubada do Absolutismo, abrindo espaço para o desenvolvimento 

da indústria inglesa. Na França, a revolução burguesa tem seu ponto culminante 

na superação do Antigo Regime em 1789. Em Marx, o sentido das revoluções da 

classe burguesa toma corpo em um de seus estudos. 

O estudo ao qual nos referimos é a análise de Marx sobre o significado sócio-

político da instauração da Monarquia Constitucional da Prússia em 1848. Ele faz 

uma comparação entre o momento revolucionário de 1648, na Inglaterra, e de 
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1789, na França, com o momento de contra-revolução da burguesia prussiana em 

1848.  

Segundo Marx ([1953]a, p. 48), “as revoluções de 1648 e de 1789 não foram 

revoluções inglesa e francesa; foram revoluções de tipo europeu”. Elas não 

representaram o “triunfo de uma determinada classe na sociedade sobre o velho 

regime político”; Elas proclamavam um regime político para a nova sociedade 

européia”: 

 

Nelas triunfara a burguesia; mas a vitória da burguesia significava 

então o triunfo de um novo regime social, o triunfo da propriedade 

burguesa sobre a propriedade feudal, da nação sobre o 

provincialismo, da concorrência sobre as corporações, da partilha 

sobre o direito de progenitura, da submissão da terra ao 

proprietário sobre a submissão do proprietário a terra, da 

ilustração sobre a superstição, da família sobre a linhagem, da 

indústria sobre a negligência heróica, do direito burguês sobre os 

privilégios medievais. A revolução de 1648 é o triunfo do século 

XVII sobre o XVI, enquanto a revolução de 1789 é o triunfo do 

século XVIII sobre o XVII. Essas revoluções expressavam muito 

mais as necessidades do mundo de então do que as 

necessidades daquelas partes do mundo em que se haviam 

desenrolado, isto é, a Inglaterra e a França. (MARX, [1953]a, p. 

48)  

 

Diante das promessas de avanços sociais e no movimento de conquista da 

hegemonia de classe, a burguesia rompe os vínculos das tradições e costumes 

feudais e adota os postulados racionalistas a favor dos valores da liberdade, da 

igualdade e da fraternidade. 
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Entretanto, quando conquista esse poder de classe, essa mesma burguesia 

passa a impedir os sentidos emancipatórios das transformações alcançadas, no 

sentido de manter seu domínio. Dos ideais progressistas, outros valores 

profundamente individualistas, particularistas, são defendidos: 

 

Onde quer que tenha conquistado o Poder, a burguesia calcou 

aos pés as relações feudais, patriarcais e “idílicas”. Todos os 

complexos e variados laços que prendiam o homem feudal aos 

seus “superiores naturais” ela os despedaçou sem piedade, para 

só deixar subsistir, de homem para homem, o laço frio do 

interesse, as duras exigências do “pagamento à vista”. Afogou os 

fervores sagrados do êxtase religioso, do entusiasmo 

cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas águas 

geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples 

valor de troca; substituiu as numerosas liberdades, conquistadas 

com tanto esforço, pela única e implacável liberdade de comércio. 

Em uma palavra, em lugar da exploração velada por ilusões 

religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, 

cínica, direta e brutal. (MARX; ENGELS, [1953], p. 23/ 24)   

 

A modernidade, é assim, um momento histórico contraditório: ao mesmo 

tempo em que a burguesia favorece o desligamento da sociedade de padrões de 

vida arcaicos, promove, também, a limitação desses elementos revolucionários em 

prol de seus interesses particulares de classe. 
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2.2.1 - A SOCIEDADE CAPITALISTA E SUA APARÊNCIA FETICHIZADA 

 

Vimos na seção anterior que: “a sociedade burguesa moderna”, que “brotou 

das ruínas da sociedade feudal”, não “aboliu os antagonismos de classes”. 

(MARX; ENGELS, [1953]b, p. 22) Esta sociedade, segundo Marx: 

 

não fez senão substituir novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta às que existiram no passado. 

Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se 

por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade 

divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em 

duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia e o 

proletariado”.  

 

Marx, em O Capital, no seu primeiro capítulo, começa a análise da sociedade 

burguesa pela sua forma mais aparente: a mercadoria. Ele afirma que a 

mercadoria é: “antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 

propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie”. (MARX, 1988, 

p. 45) 

Para este autor, “a natureza dessas necessidades, se elas se originam do 

estômago ou da fantasia, não altera nada da coisa”. Desta forma, segundo Marx, 

“não se trata de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, 

como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como 

meio de produção”. (MARX, 1988, p. 45) 
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Ele explica que: “a riqueza das sociedades em que domina o modo de 

produção capitalista aparece como uma ‘imensa coleção de mercadorias’, e a 

mercadoria individual como sua forma elementar”. (MARX, 1988, p. 71) 

Esse modo de produzir e de reproduzir capitalista está centrado na 

apropriação privada da força de trabalho. Na sociedade do capital, a força de 

trabalho torna-se mercadoria comum e, com isso, as relações sociais passam a 

ser invertidas. Das relações entre pessoas passam a existir relações entre coisas.  

Da forma mais simples, mais visível da sociabilidade do capital, Marx 

desvenda o seu ponto neuvrágico: a lógica da mercadoria imposta às relações 

humanas. A forma de produção capitalista reduz as relações sociais em relações 

regidas pela troca de mercadorias, sejam essas “coisas” ou “mercadorias” de 

qualquer natureza. Essas relações, aparentemente, simples, são envoltas de uma 

névoa, uma ilusão, um “fetiche”. 

Marx prova pela teoria do valor-trabalho que “o misterioso da forma 

mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos 

homens as características sociais do seu próprio trabalho como características 

objetivas dos próprios produtos de trabalho”, ou seja, “como propriedades naturais 

sociais dessas coisas” e, por isso, também “reflete a relação social dos produtores 

com o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos”. 

(MARX, 1988, p. 71) 

Os homens quando passam a vender sua força de trabalho em troca da sua 

manutenção física, da sua sobrevivência biológica, tornam-se mercadorias 

comuns na sociedade do capital. A compra da força de trabalho humana, como 

mercadoria comum, é apropriada pelo capitalista, bem como, os seus produtos. 
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O capitalista, mediante a compra da força de trabalho incorporou 

o próprio trabalho, como elemento vivo, aos elementos mortos 

constitutivos do produto, que lhe pertencem igualmente. Do seu 

ponto de vista, o processo de trabalho é apenas o consumo da 

mercadoria, força de trabalho por ele comprada, que lhe 

pertencem igualmente. Do seu ponto de vista, o processo de 

trabalho é um processo entre coisas que o capitalista comprou, 

entre coisas que lhe pertencem. O produto desse processo lhe 

pertence de modo inteiramente igual ao produto do processo de 

fermentação em sua adega. (MARX, 1988, p. 147) 

 

 À medida que avança o domínio da ordem do capital, os produtos do 

processo de trabalho, socialmente produzidos, são apropriados por uma pequena 

parcela da sociedade detentora dos meios e instrumentos de produção. Os que 

produzem, verdadeiramente, ao contrário, são afastados do produto de seu 

trabalho. 

 Uma cisão entre o produto e os produtores passa a existir. Para que essa 

contradição fundamental seja mascarada em uma relação “justa” entre classes, as 

formas de pensar e de agir se tornam, também, fetichizadas. Os pensamentos e 

comportamentos cotidianos são regidos por essa maneira de produzir 

desenvolvida na sociedade do capital. 

 

Na sociedade capitalista o fetichismo é inerente a todas as 

manifestações ideológicas. Isto significa, sumariamente, que as 

relações humanas, que se mantém, na maior parte dos casos, por 

intermédio de objetos, aparecem , para esses observadores 

enganados pela miragem superficial da realidade social, como 
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coisas; as relações entre seres humanos aparecem, pois, sob o 

aspecto de uma coisa, de um fetiche. (LUKÁCS, 1960, p. 25) 

 

 Com a maturação da burguesia enquanto classe, as idéias e os valores 

progressistas e emancipatórios são suplantados por um conjunto de idéias e 

valores condizentes com seus interesses particulares. Um corpo de idéias e de 

teorias que mascaram as contradições imanentes da sociedade burguesa 

constituída.  

Na França, primeira metade do século XIX, como abordamos, estratégias de 

contenção de conflitos de classes são envergadas no sentido de manutenção do 

ordenamento capitalista. Sobretudo, para reter o avanço do movimento operário. 

Por isso, posturas teórico-metodológicas e ideológicas como o positivismo e o 

ecletismo têm enorme repercussão social nesta época. 

Em toda a Europa, entre 1830 e 1848, surgem insurreições e levantes 

proletários impondo não só melhorias nas condições de trabalho e de vida, mas 

sobretudo, ameaçando os limites societários impostos pela classe burguesa. 

 As necessidades sociais da burguesia e do proletariado vão sendo 

gradativamente diferenciadas. Nesta fase da história da sociedade burguesa as 

contradições materiais não podem deixar de ser notadas: a relação entre 

burguesia e proletariado assume a sua forma explícita de oposição. A ampliação 

das desigualdades sociais leva à agudização das lutas de classes. A partir de 

1848, o proletariado surge, então, como a força capaz de dar prosseguimento aos 

avanços postos pela modernidade e subtraídos pelos interesses particulares da 

burguesia. Por isso,  
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É nas jornadas de 1848 que se patenteia o radical antagonismo 

entre ambos: quando se põe a exigência da república social, 

explicita-se o limite do mundo burguês. Até 1848, a frente 

emancipadora parecia envolver o Terceiro Estado; as barricadas 

de junho mostraram que as clivagens rompiam definitivamente 

esse bloco, mostraram que o povo, entificado unitária e 

identitariamente pela burguesia, era um compósito contraditório: 

as demandas populares tornavam-se incompatíveis com a ordem 

burguesa. 1848, numa palavra, explícita, em nível histórico-

universal, a ruptura do bloco histórico que derruiu a ordem feudal: 

trouxe à consciência social o ineliminável antagonismo entre 

capital e trabalho, burguesia e proletariado. (NETTO, 2004b, p. 

51) 

 

A sociedade burguesa, portanto, toma corpo e expõe os seus antagonismos 

de classes, a partir dos levantes operários de 1848, em vários países Europeus, 

mas, sobretudo, na França Monarquista Constitucional de Luis Filipe. Esse é o 

marco da constituição da sociedade moderna, bem como a demarcação da luta 

histórica da classe trabalhadora pela supressão da ordem do capital.  

Nesse espaço histórico, a teoria social proletária vai sendo elaborada, tecida 

e aprofundada pelas mãos de Marx e Engels, em meio às articulações com o 

movimento operário. A teoria social marxiana rompe com as concepções idealistas 

e materialistas vulgares revolucionando a ciência histórica em todas as suas 

dimensões filosófica, econômica e política.  

Muito embora, segundo Lukács (1960, p. 25) “do ponto de vista da filosofia”, 

o fetichismo da sociabilidade do capital,  “exerce um efeito antidialético sobre o 

pensamento”. Por isso, continua esse autor: “cada vez mais a sociedade se 
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apresenta ao pensamento burguês como um amálgama de coisas mortas e de 

relações entre objetos, em lugar de se refletir tal qual é, quer dizer, como a 

reprodução ininterrupta e sem cessar variável de relações humanas”. 

Mesmo assim, a visão materialista dialética da história, a partir do estudo do 

modo de ser da sociedade burguesa, investe-se da sua função ideo-política: 

revela-se como uma arma revolucionária do proletariado. Esse avanço favoreceu 

o surgimento de teorias sociais “decadentes” ou empobrecidas no tocante ao 

desvendamento racional das relações causais da sociedade capitalista. 

Estabelece-se um debate entre idealismo e materialismo. (ENGELS, 2005) 

Marx e Engels à medida que avançam na crítica materialista dialética da 

filosofia clássica alemã vão superando as vertentes idealistas e empiricistas. Uma 

nova forma de conhecimento social, mais poderosa pela capacidade de apreender 

as contradições internas da sociedade capitalista, interpõe-se no debate filosófico 

burguês e traça uma nova fase do conhecimento da realidade.  
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2.2.2 - A DECADÊNCIA IDEOLÓGIA DA SOCIEDADE BURGUESA  

 

Na Europa, segunda metade do século XIX, o desenvolvimento das forças 

produtivas do capital expresso pelo avanço industrial e o crescimento urbano, 

ampliou os conflitos de classes. As condições de existência do operariado são 

precarizadas. A partir de 1848, a idéia de progresso social tão difundida pela 

burguesia em sua fase emancipatória entra em declínio.  

A igualdade, a fraternidade e a liberdade já não são universais. Nesse 

contexto histórico de agudização da luta entre proletários e burgueses, a filosofia 

clássica entra em crise e deteriora-se sendo substituída por formas de pensar 

reacionárias. Marx e Engels viveram intensamente esse período questionando as 

ideologias burguesas de conservação de poder classista. 

A saída da burguesia para o “perigo” do comunismo que avançava por todo o 

continente europeu é lançar mão de teorias sociais conservadoras. Esclarecemos 

que quando nos referimos ao termo conservadorismo21 estamos concordando com 

o que nos afirma Iamamoto (2002, p. 21): 

 

o conservadorismo moderno, que supõe uma forma peculiar de 

pensamento e experiência prática, é fruto de uma situação 

histórico-social específica: a sociedade de classes em que a 

burguesia emerge como protagonista do mundo capitalista. 

                                                 
21Para maiores aprofundamentos sobre o termo “conservadorismo” sugerimos os seguintes autores (sendo 
consideradas as suas diferenças teóricas e ideo-políticas): BOBBIO, N. et. Alli. Dicionário de política. 2 ed. 
Brasília: UnB; Linha Gráfica, 1991, verbete conservadorismo, p. 242.; (NISBET,  R. A.Conservadorismo e 
sociologia. In: MARTINS, J. S. (org.). Introdução crítica à sociologia rural. São Paulo: HUCITEC, 1981. 
p. 62 -76. BOTTOMORE, T. et alli. Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1996. 
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Concebido por essa autora como um “contramovimento” ou “um oponente 

histórico das tendências da ilustração”, o que se denomina posicionamento 

conservador é uma forma de reação burguesa ao racionalismo e aos postulados 

progressistas da Revolução Francesa que passaram a entravar a sua dominação 

de classe, sobretudo, com a entrada do operariado na luta revolucionária por uma 

sociedade emancipada.  

Assim sendo, podemos visualizar três momentos do pensamento filosófico 

burguês: um primeiro, marcado pelas influências iluministas até 1848, no qual 

desenvolve-se a filosofia burguesa clássica. Época que marca a expressão mais 

elevada da concepção de mundo da burguesia.  

 

Neste período com a burguesia encarnando os ideais de 

progresso de toda sociedade, os seus pensadores sustentam a 

plena cognoscibilidade do mundo e mantêm uma grande 

independência face às exigências ideológicas da sua própria 

classe social, na medida em que o seu exercício intelectual se 

funda na admissão da imensa tarefa histórica a ser cumprida pela 

burguesia; isto possibilita-lhes a crítica, de dentro, das 

características mais deletérias do mundo burguês, e, além disso, 

faz com que os seus equívocos teóricos decorram da própria 

necessidade das ‘ilusões heróicas’ despertadas com a preparação 

da Revolução Francesa. (NETTO, 1978, p. 17) 

 

Na modernidade, ressalvamos, os elementos progressistas do pensamento 

burguês revolucionário podem ser resumidos em três núcleos:  
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o humanismo, a teoria de que o homem é um produto de sua 

própria atividade, de sua história coletiva; o historicismo concreto, 

ou seja, a afirmação do caráter ontologicamente histórico da 

realidade, com a consequente defesa do progresso e do 

melhoramento da espécie humana; e, finalmente, a razão 

dialética, em seu duplo aspecto, isto é, o de uma racionalidade 

objetiva imanente ao desenvolvimento da realidade (que se 

apresenta sob a forma da unidade de contrários), e aquele das 

categorias capazes de apreender subjetivamente essa 

racionalidade objetiva, categorias que englobam, superando as 

provenientes do “saber imediato” (intuição) e do “entendimento” 

(intelecto analítico). (COUTINHO, 1972, p. 14/15) 

 

Entre 1830 e 1848, sobretudo com a entrada do proletariado na cena política, 

a burguesia passa à defensiva: não mais assumindo os valores progressistas e 

universais da sociedade, mas somente expressando os seus interesses 

particulares. Termina o seu “ciclo de atuação progressista”. A burguesia é 

compelida a compromissos com a reação remanescente do Antigo Regime para 

enfrentar a classe operária.  

Inicia-se então o segundo período evolutivo do seu pensamento filosófico 

que, estendendo-se à emergência do imperialismo (por volta de 1880/1890), 

opera-se sob a égide da decadência ideológica. Segundo Netto (1978, p. 18): 

 

As modificações por que passa o original projeto filosófico 

burguês são notáveis: a crença no poder da razão transforma-se 

em agnosticismo (manifesto quer no positivismo, quer no neo-

kantismo) e a reflexão abandona as grandes temáticas sócio-

históricas para converter-se em ‘guarda-fronteiras’ das ciências: o 

seu papel limita-se à vigilância ‘para que ninguém ouse tirar das 

ciências econômicas e sociais conclusões que poderiam 



 98 

desacreditar o sistema’. Mutação radical sofre a posição social do 

filósofo: agora vítima da crescente especialização condicionada 

pelo avanço da divisão social do trabalho, ele está afastado da 

vida econômica produtiva da sociedade e passa a manter os seus 

vínculos de pertença com uma camada social – quase sempre 

agregada à instituição universitária – que é como que a 

depositária da filosofia; assim burocratizado, ele adquire a 

‘liberdade’ de articular uma reflexão que é determinada pelos 

problemas específicos desta intelectualidade ‘livre’.  

 

 

 A entrada do capitalismo na sua era imperialista – aquela em que as sua 

contradições se agudizam profundamente – marca o terceiro estágio da evolução 

da filosofia burguesa. De fato, esse estágio prolonga essencialmente as 

características filosóficas do período anterior, mas acrescentando-as dos 

componentes indispensáveis para, ao mesmo tempo, amenizar a brutalidade da 

percepção da chamada crise geral do sistema e tentar esforços de reação à teoria 

social que responde à práxis do proletariado.  

A crise filosófica manifesta-se, agora, através da premente necessidade de 

uma ideologia, que se estrutura em torno do irracionalismo. Esse é um 

posicionamento filosófico onde o critério de verdade está centrado na intuição. 

Segundo Lukács (1960, p. 65), com o irracionalismo, “o arbitrário ‘genial’ da 

intuição torna-se o método geral da filosofia”.  

Ainda de acordo com Lukács (1976, p. 03), o irracionalismo que chega a se 

converter na corrente dominante da filosofia burguesa (durante a fase 

imperialista), não é senão uma das suas tendências conservadoras, reacionárias. 

Nos afirma o autor:  
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e ainda que dificilmente se fale de uma filosofia reacionária que 

não tenha uma certa dose de irracionalismo, não há dúvidas de 

que o raio de ação da filosofia burguesa reacionária é muito mais 

amplo que o da filosofia irracionalista, no sentido próprio e estrito 

da palavra.   

 
É importante salientar que na fase de decadência ideológica burguesa além 

do irracionalismo, a lógica-formal positivista também é concebida como uma 

reação à razão progressista moderna. Para Coutinho (1972, p. 37), “a antítese 

burguesa do irracionalismo é o positivismo agnóstico”. Para ele, irracionalismo e 

positivismo são faces distintas de um mesmo processo de decadência ideológica. 

Continua este autor: 

 

Enquanto o racionalismo da época clássica propunha-se 

conquistar terrenos cada vez mais amplos para e através da 

Razão humana, o miserável racionalismo da decadência 

preocupa-se principalmente em estabelecer ‘limites’ para o 

conhecimento; enquanto a filosofia clássica era 

preponderantemente ontológica, preocupada com o conteúdo 

objetivo do mundo, o agnosticismo decadente pretende-se 

simples epistemologia, simples análise formal dos ‘limites do 

conhecimento’. A razão, em suma , deixa de ser a imagem da 

legalidade objetiva da totalidade do real, passando a confundir-se 

com as regras formais que manipulam ‘dados’ arbitrariamente 

extraídos daquela totalidade objetiva’.  
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O espiritualismo eclético de Cousin22, apresentado na seção anterior, está 

ligado a essa reação burguesa à razão progressista da modernidade. Por 

considerar que a realidade está fundada nas formas da consciência, da intuição e 

do senso comum, tal como abordamos, o Ecletismo acaba por mistificar as 

contradições inerentes à sociabilidade capitalista. Não partindo da concretude da 

realidade e, sim, das formas de pensamento e da imediaticidade do cotidiano, 

essa corrente não supera a superficialidade dos “fatos”, visualizando-os isolados, 

fragmentados. E, por isso, reproduz a ordem do capital e seus antagonismos de 

classes. 

Não é por um acidente histórico que o Ecletismo cousoniano tenha suas 

origens no período de contestação da filosofia clássica burguesa e de construção 

de uma filosofia consensualista em relação aos inúmeros conflitos pelos quais 

passava a França Monárquica.  

Exatamente entre 1830 - 1848, período de maior ascensão do Ecletismo 

francês, o pensamento filosófico clássico entra em sua fase decadente. Nesse 

momento, tanto a busca por uma visão filosófica deslocada da totalidade do real, 

como a tentativa de desvalorizar a teoria materialista dialética e o comunismo, dão 

a tônica da fase decadente em que o teor conservador da burguesia ganha os 

espaços acadêmicos e institucionais, como já afirmamos. 

É, exatamente, no início da fase decadente, que o Ecletismo espiritualista 

tem sua maior repercussão no solo francês. Como vimos anterioriormente, 

                                                 
22 Veremos, no terceiro capítulo, deste trabalho que o Serviço Social, devido às influências ideo-políticas e 
teórico-práticas européias e norte-americana, assimila e modifica o ecletismo em uma particularidade da ação 
profissional na sua trajetória histórica no Brasil. 
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reafirmando os laços entre as classes e favorecendo a consolidação da sociedade 

do capital.  

Isso porque a França de Luis Filipe foi uma transição para o amadurecimento 

da burguesia francesa, como também para a eclosão do movimento operário. 

Segundo Marx ([1953]c, p. 111) “quem dominou sob Luis Filipe não foi a burguesia 

francesa mas uma fração dela – os banqueiros, os reis da bolsa, os reis das 

estradas de ferro, os proprietários de minas de carvão, de ferro, de explorações 

florestais e uma parte da propriedade territorial aliada a ela – a chamada 

aristocracia financeira.”  

Ressaltamos, novamente, que a burguesia francesa não era bloco 

homogêneo nessa época. Em oposição estavam a burguesia industrial e a 

pequena burguesia aliada a grande maioria camponesa e vinculada aos interesses 

tradicionais das monarquias absolutistas – os Orléans e os Bourbons.  

Em meio às dívidas públicas e da corrupção, disso vivia a aristocracia 

financeira, Luis Filipe tinha que controlar os conflitos entre essas diversas facções 

e, ainda, as manifestações populares (o proletariado ainda não havia se 

diferenciado como classe diante da maioria da população camponesa).  

A ideologia da “Fraternidade” entre as classes, mesmo depois de Fevereiro 

de 1848, com a derrubada do governo de Luis Filipe, ainda mantinha os ânimos 

políticos sob certo controle. A própria Insurreição de Fevereiro foi um resultado da 

aliança entre as facções oposicionistas. Instaurado o governo provisório, 

dominado pela maioria burguesa, o proletariado ao reivindicar à pequena 

burguesia e à industrial, a instauração da República rompe com a ilusão ideológica 

da “Fraternidade”. Esse é o período de derrotas para as lutas operárias, mas, por 
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outro lado, de grande avanço, pela visibilidade e distinção de força política ligada à 

ação do movimento operário. A luta de classes ganhava novos contornos. (MARX, 

[1953]b, p. 120) 

A fase avançada da decadência ideológica, a partir da segunda metade do 

século XIX, resulta da crise social gerada pela necessidade de expansão do 

capitalismo em blocos monopólicos. A luta contra a movimentação proletária 

passa a ser mais agressiva. A alternativa socialista passa a ser combatida por 

uma ideologia “segundo a qual nem capitalismo nem socialismo correspondem às 

verdadeiras aspirações da humanidade”.  

Essa defesa é encoberta pela saída consensual entre socialismo e 

capitalismo  - uma “terceira via”, segundo Lukács (1960, p. 48) - uma forma de 

sociedade que esteja no limites dessas duas ordens societárias. O anticapitalismo 

romântico também é uma de suas “saídas” para fugir da realidade. A negação das 

desigualdades de classes e da barbarização da vida social no capitalismo é feita 

pela defesa de um retorno ao passado, a uma sociedade pré-capitalista.  

Sendo incapaz de desvelar as contradições de que essa mesma realidade é 

constituída, o Ecletismo não apreende a luta entre as classes burguesa e operária 

inerente à sociedade capitalista. Por isso, do ponto de vista político-ideológico 

corresponde a uma função de controle sobre esses mesmos antagonismos de 

classe. Os ecléticos são, por isso, defensores indiretos dos interesses da 

sociedade capitalista.  

Não deixando de ser conservadores, políticos como Cousin, defenderam a 

Monarquia Constitucional de Luis Filipe – a qual, na verdade, atendia aos 

interesses da burguesia francesa ligada, ainda, às frações da nobreza, da 
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aristocracia rural e do clero, forças mantenedoras do Antigo Regime feudal - e ao 

mesmo tempo, eram “liberais” e anti-socialistas.  

O anticapitalismo romântico de Cousin é marcado no plano do conhecimento 

por um subjetivismo exagerado. A intuição é o meio para que a realidade seja 

conhecida. Como não analisa a realidade em sua concretude, essas posições 

geram um conformismo e um pessimismo diante da impossibilidade da superação 

das condições desiguais e coisificadas da sociedade do capital.    

Segundo Lukács (1960, p. 53/54), “uma das preocupações essenciais da 

filosofia Moderna consiste em opor esta nova atitude, este novo instrumento do 

conhecimento que é a intuição, ao pensamento racional e discursivo, enquanto 

que na realidade, a intuição faz psicologicamente parte de todo o método científico 

do conhecimento”. O autor explica que:  

No plano psicológico, a intuição pretende ser, com efeito a 

reflexão discursiva que trabalha com noções abstratas. Não é, 

bem entendido, senão uma ilusão, pois a intuição considerada à 

luz da psicologia não é outra coisa senão a entrada brusca na 

consciência de um processo de reflexão até então inconsciente. 

Não é necessário dizer que todo pensamento científico 

escrupuloso deve ter por primeira missão integrar a esse 

processo inconsciente no seu próprio sistema racional. Esta 

adoção deve ser inteiramente orgânica, para que, de modo algum, 

seja possível distinguir, a posteriori, os resultados da reflexão 

discursiva dos da intuição. Reparemos pois, de uma vez para 

sempre que, na realidade, a intuição não é o contrário, mas o 

complemento do pensamento discursivo e que seu emprego não 

poderia nunca ser um critério da verdade. É a observação 

psicológica superficial do raciocínio científico que engendra a 

ilusão, segundo a qual a intuição seria um instrumento 
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independente do pensamento discursivo e destinado à 

compreensão das verdades superiores. 

 

Vimos anteriormente que o Ecletismo moderno busca a verdade no próprio 

sujeito. A sua análise subjetiva valoriza a intuição. Através do método psicologista 

de Biran, chega às relações constituintes da realidade. É uma análise arbitrária e 

formalista, pois considera que, unicamente, através dessa metodologia é possível 

aproximar-se da realidade. 

A teoria da intuição presta, de resto, serviços apreciáveis, pois 

que as realidades apreendidas pela intuição são de natureza 

arbitrária e incontrolável. Órgão de um conhecimento 

pretensamente superior,a intuição serve ao mesmo tempo para 

justificar o arbítrio. (LUKÁCS, 1960, p., 57) 

 

Idealista, o posicionamento investigativo que se fundamenta na intuição e na 

consciência é falacioso por partir de uma concepção restrita apenas ao 

pensamento do sujeito sobre a realidade (as “múltiplas verdades individuais”) e 

não a partir da realidade nela mesma. A realidade existe independentemente da 

vontade do sujeito.  

Além de político, Cousin era um grande orador. Seu sistema de verdade 

estava baseado na retórica. As construções puramente formais de Cousin, a 

mistura de vários “sistemas” de verdade, significavam o distanciamento da 

totalidade do real e a conseqüente não consideração das oposições entre as 

representações do capital e do trabalho.  

Os ecléticos utilizam como meio, como caminho metodológico, a “mistura” 

das várias correntes científicas para justificar suas teorias sociais. Teorias, estas, 
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que por estarem voltadas para uma análise da “retórica” destes conhecimentos, à 

epistemologia, tornam-se distanciadas do movimento real da sociedade. Como 

afirma (Lukács, 1992, p. 112): “esse afastamento da vida em sociedade, próprio 

da pseudo-ciência eclética, transforma cada vez mais as afirmações da ciência em 

frases vazias.”  

Sustentamos em nosso primeiro capítulo que Marx e Engels, a partir do 

materialismo dialético, superam a “arbitrária” organização metodológica eclética. O 

critério de verdade não está na idéia, na formalidade do método, não está no 

sujeito em sua consciência, em sua intuição, mas na vida material. No modo como 

os homens produzem e reproduzem a vida, ou seja, pela relação primária dos 

homens com a natureza orgânica e inorgânica, é que está assentado o ponto de 

partida para o estudo da realidade.  

Este estudo revela que a luta de classes não pode ser encoberta tão 

facilmente pela abstração, pela vontade de alguns teóricos ecléticos e formal-

abstratos. As contradições materiais são objetivamente postas na vida social 

capitalista. A realidade contradiz todas as aspirações subjetivas e irracionalistas 

do Ecletismo. 

Atendendo aos interesses particularistas da classe burguesa, o Ecletismo 

favoreceu ideologicamente a maturação da sociabilidade capitalista. Vejamos, 

adiante, de que maneira e com qual intensidade o Ecletismo influencia ideo-

politicamente a trajetória da produção teórica do Serviço Social.  
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Neste momento, discutiremos a presença do Ecletismo na origem e 

desenvolvimento da profissão. No capítulo anterior, vimos que as raízes ideo-

políticas do Ecletismo derivam de um momento sócio-histórico no qual a 

racionalidade burguesa mergulhava em um processo de “decadência ideológica”. 

(LUKÁCS, 1960) 

Crise gerada pelo movimento de expansão imperialista do capital e da, 

conseqüente, agudização de suas contradições internas. 

No campo da filosofia, seu surgimento se dá pela busca de uma alternativa 

de pensamento que conciliasse os interesses de classes em confronto: a 

burguesia firmando-se no controle político-ideológico, as frações das classes 

conservadoras vinculadas a ela e o proletariado em ascensão como sujeito 

coletivo, a partir de 1848.  

Na França, à época da Restauração Monárquica (1830-1848), o Ecletismo 

cousiniano tornou-se “filosofia oficial”, servindo como direção política e ideológica 

(vale salientar, laica) do Estado liberal francês e, dessa forma, colocando-se como 

força de ação da burguesia e de seus interesses.  

Nessa fase de decadência filosófica, o pensamento conservador divide-se 

em duas formas complementares: a vertente formal-abstrata do positivismo-

funcionalismo e o irracionalismo. Segundo Coutinho (1972, p. 30): 

 

Incapaz de recompor a totalidade, o pensamento fetichizado cindi-

se em duas correntes, que correspondem precisamente às falsas 

antinomias que ele não consegue superar. Essa duplicidade, 

contudo, faz lembrar a cabeça de Janus: a bipartição das faces 

não anula a unidade do corpo, pois ambas as correntes rompem 
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com as categorias do humanismo, do historicismo e da dialética, 

ambas são encarnações de um pensamento imediatista incapaz 

de atingir a essência do objeto. Essa unidade explica, por outro 

lado, a comum atitude de ambas as orientações em face do 

problema da razão: irracionalistas e agnósticos negam 

explicitamente que a totalidade do real possa ser objeto de uma 

apreensão racional.”   

 

Assim sendo, a primeira vertente conservadora é a formal-abstrata 

constituída, principalmente, pelo positivismo e pelo funcionalismo. Essas, buscam 

através da observação e da experimentação explicar, demonstrar e manipular os 

“fatos” sociais. O mesmo princípio das ciências naturais é transferido para o 

estudo dos “fatos sociais”. Portanto, os fatos sociais são igualados a “coisas” que 

podem ser observadas, medidas, fragmentadas, controladas e experimentadas 

pelo pesquisador. Segundo Lowy (2003, p. 17) as premissas do “sistema” positivo 

são “coerentes e operacionais”: 

 

1. a sociedade é regida por leis naturais, isto é, leis invariáveis, 

independentes da vontade e da ação humanas; na vida social, 

reina uma harmonia natural. 2. A sociedade pode, portanto, ser 

epistemologicamente assimilada pela natureza (...) e ser estudada 

pelos mesmos métodos, démarches e processos empregados 

pelas ciências da natureza. 3. As ciências da sociedade, assim 

como as da natureza, devem limitar-se à observação e à 

explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre 

de julgamentos de valor ou ideologias, descartando previamente 

todas as prenoções e preconceitos. 

 

Na vertente formal-abstrata, “o conhecimento deixa de ser subjetivo”, todos 

os dados de ciência devem advir de experiências sensoriais. Toda imaginação, 
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todo valor subjetivo não são considerados objetos de estudo para a ciência social 

positivista (c.f. Triviños, 1987, p. 36/37). Destaca-se, nesta vertente, o pensamento 

de Émile Durkheim (1858-1917): 

uma das figuras mais expressivas do positivismo, pode ser 

tributada a institucionalização do paradigma da racionalidade 

formal-abstrata na análise das estruturas sociais, na medida em 

que suas concepções teóricas e metodológicas encerram a 

pretensão de não apenas estabelecer a explicação totalizadora da 

sociedade, mas, sobretudo, de orientar uma programática de ação 

sobre a  sociedade. (GUERRA, 2002, p. 57) 

 

Durkheim institucionalizou a Sociologia, ciência que estuda os fatos sociais 

como coisas. Para ele, a sociedade é um sistema regido por leis invariáveis que 

se assemelha a um organismo vivo, onde cada célula/parte tem uma função 

específica para o equilíbrio do sistema.  

Se uma destas “partes” falha em sua funcionalidade, o sistema social se 

desequilibra. A sociedade capitalista é o sistema Durkheimiano. As conseqüências 

do processo de expansão do capital, como a industrialização e urbanização, a 

agudização das lutas de classes e o perigo do comunismo tornam a sociologia de 

Durkheim uma teoria reformista e pragmática do ponto de vista social. Isso é, 

necessária à manutenção da ordem social capitalista.  

Sob a ótica positivista, as lutas de classes são, então, vistas como uma 

ameaça à harmonia da sociedade, um desequilíbrio social. Há, então, a 

necessidade de ajustamentos sociais dos comportamentos dos indivíduos 

destoantes ao equilíbrio da sociedade. Tal argumento é a base das teorias 

sistêmicas e estruturalistas.  
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Por outro lado, o pensamento conservador, em sua fase decadente, também 

é constituído por vertentes consideradas irracionalistas. Estas, são irracionais, por 

centralizar as formas de conhecimento social nas sensações e vivências 

subjetivas. O conhecer da realidade social parte das “verdades” individuais. O 

Ecletismo de Victor Cousin é um exemplo. A fenomenologia de Husserl é um outro 

exemplo. 

 Segundo Triviños (1987, p. 42), a fenomenologia de Husserl pode ser 

definida como a “investigação do “mundo vivido” pelos sujeitos considerados 

isoladamente”. Segundo este autor: “a idéia fundamental, básica, da 

fenomenologia, é a noção de intencionalidade. Essa intencionalidade é da 

consciência que está sempre dirigida a um objeto”. Por isso, na fenomenologia, o 

princípio fundamental do conhecimento é: “não existe objeto sem sujeito”. E ainda: 

“Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido [pelo sujeito] e, se 

quisermos pensar na própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e 

seu alcance, convém despertarmos primeiramente esta experiência do mundo da 

qual ela é expressão segunda.”  

Esses são exemplos de um irracionalismo laico. Existem vertentes, como o 

tradicionalismo católico - analisado em nosso capítulo anterior como uma corrente 

do movimento espiritualista francês - que também parte das premissas 

subjetivistas de conhecimento do real. Enumeramos, com base em Iamamoto 

(2002, p. 24), as principais características desta nuance do pensamento 

conservador “tradicionalista” europeu do século XIX: 

1. “(...) Destaca-se a sua vocação para o passado, terreno 

germinativo da inspiração para interpretação do presente. O 
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passado é experimentado como virtualmente presente. A 

sociedade tende a ser apreendida como constitutiva de entidades 

orgânicas, funcionalmente articuladas, cujo modelo é a família e a 

corporação. Os pequenos grupos são tidos como fonte das 

relações interpessoais, da sociabilidade e da moralidade”. 2. “Os 

elementos sagrados, irracionais, não utilitários da existência, são 

valorizados, em contraposição ao primado da razão. Tradição e 

costumes legitimam a autoridade”. 3. “O conservador pensa à 

base do “nós”: o indivíduo não é uma partícula isolada e 

atomizada na sociedade, mas é parte de unidades mais amplas, 

dos grupos sociais básicos. Reage a toda igualdade externa que 

desconheça as particularidades individuais”. 4. “Radicaliza-se a 

individualidade: os homens são seres essencialmente desiguais, 

enquanto particulares”. 5. “A liberdade é subjetivada: consiste na 

habilidade de cada indivíduo em desenvolver-se de acordo com 

as possibilidades e limitações de sua personalidade, com o núcleo 

de seu ser. O ser mais profundo do homem é a sua 

individualidade e sua essência moral. Assim, a liberdade é levada, 

restritivamente, à esfera privada e subjetiva da vida, enquanto as 

relações “externas” e sociais devem ser subordinadas aos 

princípios da ordem, da hierarquia e da disciplina.  

 

Todas essas vertentes merecem um estudo minucioso. Em Lukács (1976) 

podemos encontrar uma análise profunda da filosofia burguesa em sua fase 

decadente, mais especificamente sobre o irracionalismo alemão. Aqui, importa 

ressaltar que tanto o irracionalismo, como a vertente formal-abstrata influenciaram 

o Serviço Social. 
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É esse caldo conservador, em suas muitas nuances ideo-políticas, que 

favorece a influência do Ecletismo na produção teórica do Serviço Social23, 

sobretudo em suas origens. Podemos dizer, já que sustentaremos adiante, que o 

Ecletismo que perpassa a profissão é uma mescla destas e de outras vertentes 

que marcam o desenvolvimento do Serviço Social. A vinculação entre a vertente 

cousoniana e o Serviço Social não é, assim, direta. Sua articulação ao Serviço 

Social dá-se através da heterogeneidade do pensamento conservador burguês na 

profissão.  

As relações entre o conservadorismo burguês e o Serviço Social estão 

fundamentadas na particularidade do exercício profissional na sociedade 

capitalista madura. De acordo com Netto (1996a), existem na profissão as 

seguintes particularidades: o sincretismo teórico-prático e  o ideo-político. 

Por ser uma profissão, a atuação do Serviço Social é posta a equacionar 

demandas sociais decorrentes das expressões da questão social. Assim, a 

profissão, tende a adequar diferentes modelos de intervenção e de procedimentos 

técnico-operativos no sentido de intervir sobre as “problemáticas sociais” 

cotidianas da população usuária.  

Correntes de pensamento que sejam destinadas a manter a fragmentação da 

realidade social tornam-se muito convenientes a determinados interesses de 

classes aos quais a profissão esteja vinculada. Nesse espaço, o Ecletismo infiltra-

se no campo de intervenção profissional refletindo, na dimensão teórico-

metodológica, o sincretismo prático antes referido.  

                                                 
23 Essa argumentação é de suma importância neste estudo, a qual desenvolveremos melhor adiante, com base 
em Netto (1996a, p. 104) 
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O “ethos burguês”24 no Serviço Social apresenta-se, em suas origens, em 

duas direções político-ideológicas que vão se mesclando ao longo do 

desenvolvimento profissional: a influência européia e a norte-americana. 

Argumentaremos que, em ambas direções, nas suas diferenças e convergências, 

há uma abertura para o Ecletismo.  

Apenas nos anos 30/40 do desenvolvimento profissional essas duas matrizes 

ideológicas ligadas a correntes de pensamento distintas (a européia vinculada ao 

pensamento católico, sobretudo, mas também, em certa medida, ao irracionalismo 

laico; e a norte-americana, ao funcional-positivismo) articulam-se organicamente. 

O Ecletismo, resultante desta articulação, torna-se mais e mais específico na 

profissão. 

É preciso esclarecer, neste ponto, que não estamos tratando o Ecletismo 

partindo do pressuposto de que a profissão é um ramo específico de saber. Um 

estudo sobre o Ecletismo não pode fugir ao fato de que a profissão responde 

concretamente a demandas sociais. Portanto, é requisitada socialmente para 

cumprir essa função.  

Não é o sistema de saber que condiciona a compreensão sobre as várias 

dimensões profissionais, sejam elas teórico-metodológica, técnico-operativa ou 

ideo-política, mas a sua intervenção prática. Portanto, não podemos analisar 

nenhum campo teórico-metodológico na profissão sem que as demandas 

imediatas do mercado de trabalho e as reais necessidades do capital e do 

trabalho, subjacentes a essas demandas, sejam consideradas. Já que são essas 

mesmas demandas e necessidades que dão legitimidade social à profissão. 

                                                 
24 Expressão de Netto (1996a, p. 104). 
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Concordamos, então, com Iamamoto (2002, p.55), em seu estudo sobre a 

inserção do Serviço Social na Divisão Sócio-Técnica do Trabalho, na sociedade 

capitalista: 

 

O Serviço Social só pode afirmar-se como prática 

institucionalizada e legitimada na sociedade ao responder as 

necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes 

sociais na produção e reprodução dos meios de vida e de trabalho 

de forma socialmente determinada.  

 

Assim como nos reportamos aos argumentos de Mota e Amaral (1998, p. 26): 

 

Como qualquer profissão inscrita na Divisão Social e Técnica do 

Trabalho, a de Serviço Social, para reproduzir-se, também 

depende da sua utilidade social, isto é, de que seja capaz de 

responder às necessidades sociais que são a fonte de sua 

demanda. 

 

Por isso, o Ecletismo profissional adquire matizes diversos ao longo do 

desenvolvimento sócio-histórico da profissão. Das raízes profissionais (anos 

20/30) à contemporaneidade, esse Ecletismo se modifica à medida que são 

incorporadas “novas” demandas sociais e teorias capazes de direcionar o 

enfrentamento das mesmas. 

Na contemporaneidade, em plena crise de sociabilidade, a “polêmica 

paradigmática das ciências sociais” e o combate aos avanços da tradição 

marxiana no Serviço Social trazem à tona o debate do Ecletismo no campo da 

produção do conhecimento. A agudização do embate entre as matrizes de 
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pensamento que permeiam a profissão na contemporaneidade coloca a questão 

ao nível da escolha ideo-política e ética dos profissionais.  

Apesar de ter sido bastante discutida, a questão do conservadorismo 

profissional, na contemporaneidade merece destaque. A forte presença25 do 

Ecletismo nas produções teóricas e metodológicas do Serviço Social reaviva o 

debate.  

Para tratarmos dessas questões, subdividimos este capítulo em: 2.1. As 

particularidades do sincretismo teórico-prático e ideológico no Serviço Social 

através do resgate histórico do Ecletismo, das origens da profissão aos anos 

40/50; 2.2. A aproximação do Serviço Social ao marxismo e a influência do 

Ecletismo nos anos 60/ 70; 2.3. O debate ideo-político nos anos 80/90: a presença 

contemporânea do Ecletismo na produção de conhecimentos do Serviço Social. 

 

3.1 - AS PARTICULARIDADES DO SINCRETISMO TEÓRICO-PRÁTICO E 

IDEOLÓGICO NO SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DO RESGATE 

HISTÓRICO DO ECLETISMO DAS ORIGENS DA PROFISSÃO AOS 

ANOS 40/50 

 

A influência do Ecletismo no Serviço Social não é um processo recente. Sua 

presença tem conexões com a própria especificidade profissional na sociedade 

burguesa madura. Daí a análise crítica desta postura eclética ser sustentada a 

                                                 
25 Presença constatada nos documentos e textos mais importantes da categoria na atualidade como, por 
exemplo, a Proposta Básica para Formação Profissional (ABESS/CEDEPSS, 1996) dentre outros textos. 
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partir do estudo sobre a origem, a função e o desenvolvimento do Serviço Social 

no Brasil. 

Sobre as origens e funcionalidade sociais da profissão muitos autores 

produziram. Os maiores avanços da profissão a respeito de seu “significado sócio-

histórico” no Brasil foram realizados nos anos 80 - apesar dos questionamentos 

sobre a funcionalidade do Serviço Social na sociedade capitalista terem sido 

iniciados com o Movimento de Reconceituação na América Latina desde os anos 

60/70. 

As referências críticas mais importantes dos anos 80/90 estão em Iamamoto 

e Carvalho (1991), no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil – esboço 

de uma interpretação histórico-metodológica, e em Netto (1996a), no seu 

Capitalismo monopolista e Serviço Social. Entretanto, outros autores como 

Montaño (1998) em La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su genesis, 

su especificidad y su reproduccion e Guerra (2002) em A instrumentalidade do 

Serviço Social, também trazem avanços sobre a temática. 

Recentemente, portanto, esse debate é aprofundado no vasto e diferenciado 

campo da tradição marxista do Serviço Social. Os estudos sobre as complexas 

relações entre a categoria ontológica do trabalho e a profissão são exemplos 

disso: Almeida (1996); Barbosa  et al.(1998); Guerra (1997) e (2002), Holanda 

(2002). 

Diferentes autores, caudatários da Reconceituação Latino-Americana, fazem 

parte da sistematização de Montãno (1998) sobre a natureza da profissão na 

sociedade do capital. Dessa sistematização, duas formas de conceber a profissão 

(teses) são especificadas pelo autor: uma visão endógena e outra crítico-dialética. 
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Na primeira tese, autores como Herman Kruse, Ezequiel Ander-Egg, Natálio 

Kisnerman, Boris Alexis Lima, Ana Augusta Almeida, Balbina Ottoni Vieira, José 

de Lucena Dantas defendem em suas variadas correntes teóricas e ideo-políticas 

que o Serviço Social é originado a partir da evolução linear das práticas de 

caridade, assistenciais e filantrópicas. Na segunda, autores como Marilda V. 

Iamamoto, José Paulo Netto, Vicente de Paula Faleiros, Maria Lúcia Martinelli, 

Manrique Castro defendem:  

 

A perspectiva histórico-crítica: buscando um novo caminho de 

análise surge, em oposição a anterior, uma segunda tese de 

interpretação sobre a gênese e a natureza do Serviço Social. A 

mesma entende o surgimento da profissão do assistente social 

como um subproduto das sínteses dos projetos político-

econômicos que operam no desenvolvimento histórico, onde se 

reproduz material e ideologicamente a facção de classe 

hegemônica, quando no contexto do capitalismo em sua idade 

monopolista, o Estado toma para si as respostas à “questão 

social”. (MONTAÑO, 1998, p. 20) 

 

Análises “endógenas” por não considerarem a materialidade histórica e seu 

movimento dialético não permitem que a apreensão da particularidade da 

profissão seja desvendada, já que está associada aos processos resultantes da 

agudização do conflito do capital e do trabalho. Isso porque o surgimento e 

institucionalização da profissão são decorrentes da maturação da sociabilidade 

capitalista.  

A demanda social por um “técnico” capacitado a intervir nos conflitos de 

classes surge quando o capital, em seu processo de expansão monopólica 
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necessita interferir e controlar - através de seus representantes de classe: o 

Estado e a Igreja Católica, no Brasil - o que se convencionou chamar “questão 

social”26. Daí, não podemos deixar de citar Iamamoto e Carvalho (1991, p. 77): 

 

O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão 

reconhecida na divisão social do trabalho, tendo por pano de 

fundo o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão 

urbana, processos esses aqui apreendidos sob o ângulo das 

novas classes sociais emergentes – a constituição e expansão do 

proletariado e da burguesia industrial – e das modificações 

verificadas na composição dos grupos e frações de classes que 

compartilham o poder de Estado em conjunturas históricas 

específicas. É nesse contexto, em que se afirma a hegemonia do 

capital industrial e financeiro, que emerge sob novas  formas a 

chamada “questão social”, a qual se torna a base de justificação 

desse tipo de profissional especializado. 

 

Vale salientar que a questão social27 é um fenômeno concreto, palpável e 

deve ser considerado em sua historicidade. Apenas em sua concretude histórica, 

a categoria teórica da questão social pode contribuir para a compreensão da 

particularidade profissional. 

                                                 
26 Segundo a definição posta no texto clássico de Iamamoto e Carvalho: “A questão social não é senão as 
expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do estado. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a 
exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e da repressão”. (IAMAMOTO E CARVALHO, 
1991,p. 77) 
 
27 Além dos textos já referidos neste trabalho, a Revista Temporalis , v.2, n. 3, de janeiro a junho de 2001, traz 
quatro análises distintas sobre a Questão Social e Serviço Social (as de Marilda Iamamoto, Carmelita Yazbek. 
José Paulo Netto e Potyara Amazoneida P. Pereira), o que representa um traço do debate em torno da 
categoria na profissão.  



 119 

Tal como afirma Mota (2000, p.02), questão social é uma categoria teórica e 

histórica, ou seja, uma “definição estratégica”, por designar “um conjunto de 

questões reveladoras das condições sociais, econômicas, políticas e culturais em 

que vivem as classes trabalhadoras”.  Essa categoria aponta “fenômenos sociais 

reais e concretos”. Por isso: 

Em termos histórico-conceituais, a questão social pode ser 

considerada como a expressão politizada da desigualdade social, 

inerente à constituição da sociedade burguesa. Sua emergência e 

visibilidade estão organicamente vinculadas à constituição da 

classe trabalhadora na medida em que, como sujeito sócio-

político coletivo, ele publiciza a pobreza, expondo a contradição 

central da relação capital/trabalho, presente no antagonismo das 

condições em que ambas as classes se inserem no processo de 

produção e usufruto da riqueza socialmente produzida. E mais, 

expõe as exigências históricas que determinam a reprodução/ 

continuidade da desigualdade destas condições de classes no 

processo de produção e reprodução material e social. (MOTA, 

2000, p.01) 

 

Mas, a relação entre o surgimento do Serviço Social e questão social não é 

imediata, nem direta. Corresponde às relações contraditórias existentes entre as 

necessidades de reprodução do capital e o atendimento das demandas sociais 

evidenciadas pela organização da classe trabalhadora em um momento histórico 

bem determinado: o capitalismo em sua fase monopólica. Por isso, segundo a 

perspectiva de Netto (1996a., p. 14): 

 

(...) a apreensão da particularidade da gênese histórico-social da 

profissão nem de longe se esgota na referência à “questão social” 

tomada abstratamente; está hipotecada ao concreto tratamento 
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desta num momento muito específico do processo da sociedade 

burguesa constituída, aquele do trânsito à idade do monopólio, 

isto é, às conexões genéticas do Serviço Social profissional não 

se entretecem com a “questão social”, mas com suas 

peculiaridades no âmbito da sociedade burguesa fundada na 

organização monopólica. 

 

Essa peculiaridade que interliga o Serviço Social à sociedade burguesa, diz 

respeito à necessidade de expansão do capital, que é respondida através do 

“tratamento” dos conflitos de classes pela via das políticas sociais, sobretudo 

públicas.  

É somente na ordem societária comandada pelo monopólio que 

se gestam as condições histórico-sociais para que, na divisão 

social (e técnica) do trabalho, constitua-se um espaço em que se 

possam mover práticas profissionais como as do assistente social. 

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona 

decisivamente à “evolução da ajuda”, à “racionalização da 

filantropia” nem à “organização da caridade”; vincula-se à 

dinâmica da ordem monopólica. (...) O processo pelo qual a 

ordem monopólica instaura o espaço determinado que, na divisão 

social (e técnica) do trabalho a ela pertinente, propicia a 

profissionalização do Serviço Social e tem sua base nas 

modalidades através das quais o Estado burguês se enfrenta com 

a questão social, tipificadas nas políticas sociais”. (NETTO, 

1996a, p. 70) 

 

Tal necessidade de tratamento dos conflitos sociais é uma peculiaridade da 

ordem monopólica, onde o Estado assume a dupla função econômica e política de 

estabelecimento de consensos de classe. 
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Lembramos que, no surgimento do Serviço Social no Brasil, não só a atuação 

do Estado, como a ação das classes patronais e da Igreja Católica foram forças 

políticas essenciais para intervir nas refrações da questão social no Brasil nos 

anos 30.28 

Portanto, as políticas sociais são o espaço para que o mercado de trabalho 

do Serviço Social se constitua primeiramente. Para Montaño (1997, p. 106), o 

surgimento do Serviço Social remete “à execução terminal das políticas sociais 

segmentadas”. E, nesta função, recai o que ele denomina de base de sustentação 

funcional-ocupacional do Serviço Social. O autor explica que o assistente social é: 

 

um profissional que surge dentro de um projeto político, no marco 

das lutas de classes desenvolvidas no contexto do capitalismo 

monopolista clássico, cujo meio fundamental de emprego se 

encontra na órbita do Estado, este último contratando-o para 

desempenhar a função de participar na fase final da 

operacionalização das políticas sociais. Ali radica sua 

funcionalidade e, portanto, sua legitimidade. 

 

Por meio das políticas sociais, as demandas de reprodução material dos 

trabalhadores são atendidas, mas não em sua totalidade. Pela ação do Estado, via 

políticas públicas, não se questionam as causas dos muitos problemas sociais. 

Eles são vistos em sua superfície: múltiplos, disformes, polifacéticos e 

heterogêneos. Sendo tratados, apenas, nas suas resultantes. Mantendo-se 

                                                 
28 Remetemos, para maiores aprofundamentos sobre a ação do Estado, do patronato e da Igreja Católica no 
enfrentamento das refrações da questão social nos anos 30, o estudo clássico de Iamamoto e Carvalho (1991) 
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“intocável” o cerne da “questão”: a contradição capital X trabalho expressa na 

apropriação privada da riqueza social.  

As intervenções sobre as “seqüelas” da “questão social” são, então, 

requisitadas pelos representantes do capital de maneira parcelar, fragmentada e 

seletiva. Donde resulta que esta ação fique restrita à esfera mais imediata da vida: 

a esfera cotidiana. É bem verdade que as demandas cotidianas das classes 

trabalhadoras são “fragmentadas” em aparência. Concretamente, essas 

demandas pertencem a um todo, ao processo de produção e de reprodução 

inerente à sociedade capitalista e das classes sociais que a compõe. Para que 

elas sejam atendidas pelo assistente social, além de suas imediaticidades, a 

concepção de totalidade é fundamental no sentido de orientar as ações 

profissionais para além dos interesses do capital. Isso implica um compromisso 

ético-político com as necessidades das classes representantes do trabalho. 

Mas, na imediaticidade da atuação profissional sobre as refrações da 

questão social, há uma junção de procedimentos técnico-operativos heterogêneos, 

diferenciados. Tais procedimentos variados implicam em um sincretismo “prático” 

que caracterizará as ações profissionais imediatamente dirigidas a interferências 

nas seqüelas da questão social. 

Ressaltamos que, ao tratarmos de procedimentos técnico-operativos, 

estamos nos referindo, também, e inevitavelmente, aos referenciais teórico-

metodológicos. Partimos do princípio de que teoria e prática são dimensões 

distintas que se conectam, dialeticamente, em uma unidade de contrários no 

processo de intervenção profissional.  
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Segundo Netto (1996a, p. 88), esse sincretismo “prático” possui três 

elementos que objetivamente o torna uma particularidade do Serviço Social: 1. o 

“eixo” do conjunto das demandas sócio-históricas postas à profissão; 2. o 

“horizonte” privilegiado do exercício profissional; 3. a sua “modalidade específica 

de intervenção”. 

São as expressões das lutas político-sociais dos trabalhadores em função de 

suas necessidades materiais que correspondem ao “eixo” originário das 

demandas sócio-históricas postas à profissão na sociedade capitalista madura: as 

“expressões da questão social”.  

Agindo sincreticamente sobre as refrações da questão social, a intervenção 

profissional interfere, apenas, em sua fenomenalidade. Imediatamente, esta 

intervenção  profissional enquadra-se às normas e procedimentos burocrático-

administrativos das instituições sociais. A visão de totalidade que insere essas 

demandas na lógica da sociabilidade capitalista fica, então, encoberta. 

Sobre isso nos diz Netto (1996a, p. 91): “verifica-se, portanto, que a 

problemática que demanda a intervenção operativa do assistente social se 

apresenta em si mesma como um conjunto sincrético; a sua fenomenalidade é o 

sincretismo – deixando a sombra a estrutura profunda daquela que é a categoria 

ontológica central da própria realidade social, a totalidade”. 

A aparência fragmentada das demandas sociais é expressa ao nível do 

cotidiano das classes trabalhadoras. A profissão é, então, chamada à 
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“manipulação planejada dos componentes heterogêneos do cotidiano”29 das 

classes trabalhadoras. Essa é a sua funcionalidade na ordem do capital. 

Como o fazer e o pensar do exercício profissional são uma unidade 

indissociável de contrários, o Serviço Social em seu sincretismo prático requisita 

de referenciais teóricos que lhe orientem e justifiquem as ações. Formas de 

conceber a realidade sem que seja questionada e, muito menos, ultrapassada, a 

sua fenomenalidade, adequam-se às ações desenvolvidas sincreticamente. 

Originalmente, o Serviço Social compôs uma cultura profissional marcada por 

diferentes correntes de pensamento vinculadas a diversos e, até, opostos 

interesses de classes. Assim, se no campo teórico-metodológico e interventivo, o 

sincretismo manifesta-se com força, o mesmo acontece no campo ideo-político, 

por estarem dialeticamente atrelados os referidos campos da profissão.  

De acordo com Netto (1996a., p. 104) “o sincretismo ideológico”, uma outra 

das particularidades da profissão, acompanha a  “evolução do Serviço Social”, das 

suas “protoformas” ao seu processo de institucionalização profissional. “Não 

casualmente”, diz o autor (NETTO, 1996a, p. 104), o “sincretismo ideológico” é um 

dos traços constitutivos da profissão menos analisados e que só tardiamente foi 

visualizado pelos assistentes sociais. Segundo o autor: 

 

 Uma revisão da bibliografia crítica pertinente ao tema mostra que, 

com poucas variações, remete-se o arcabouço ideológico do 

Serviço Social ao ethos burguês, pontuando a sua matização pelo 

lastro do pensamento conservador e a sua determinação pela 

influência católica romana (com especial relevo para as 

expressões da Doutrina Social da Igreja, a partir das formulações 
                                                 
29 Afirmação de Netto (op. Cit., p. 92) 
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de Leão XIII). Não há dúvidas de que, numa aproximação 

genérica e abrangente, este enfoque tem calços na realidade. 

Mas a sua insuficiência é flagrante, devida em grande parte à sua 

generalidade: deixa de distinguir as modificações que o 

arcabouço ideológico tem nas próprias origens profissionais do 

Serviço Social, as ocorrentes em momentos diferenciados da sua 

evolução e, mais ainda, perde de vista que a remissão quase 

exclusiva à Doutrina Social da Igreja é inepta para dar conta da 

evolução profissional – tão importante sob todos os aspectos – 

nos países de tradição protestante, além de não oferecer 

elementos que permitam compreender a incorporação de 

componentes ideológicos ausentes no referencial cultural original 

do Serviço Social. (NETTO, 1996a , p. 104) 

 

Essa citação é importantíssima para este trabalho, pois nos mostra a 

necessidade de estudarmos as linhas ideo-políticas que perpassaram o Serviço 

Social desde as suas origens ao seu desenvolvimento contemporâneo.  

No Brasil, além dos postulados católicos, o irracionalismo laico e reformador 

(onde podemos incluir o Ecletismo cousoniano) precisa ser mais investigado para 

que, hoje, possamos discernir sobre as raízes das tendências neo-conservadoras 

próximas ao discurso da “pós-modernidade” na profissão e que se colocam 

fortemente no debate ideo-político profissional. Por serem quase que 

desconhecidas, no Serviço Social, essas raízes irracionalistas laicas são 

“infiltradas” na produção de conhecimentos do Serviço Social como se fossem a 

última “novidade” do século.  

Os modelos formal-abstratos (positivistas/ funcionalistas), irracionalistas, 

sobretudo, os postulados da religião católica, são vertentes de pensamento 
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conservadoras que repercutiram30 nas origens da profissão e que não rompem 

com as relações fetichizadas da sociedade capitalista.  

O arsenal heurístico orientador de “manipulações planejadas”31 sobre o 

cotidiano das classes é o que colabora para que a vertente formal-abstrata 

(funcional-estrutural e positivista) tenha maior influência na profissão. Entretanto, 

ambas posições (a formal-abstrata e a irracionalista) constituem o traço eclético do 

Serviço Social em suas origens no Brasil nos anos 30. Estão ligadas às influências 

teóricas e ideo-políticas européia franco-belga e norte-americana, 

respectivamente. 

Foi a partir das influências européia e norte-americana que o posicionamento 

eclético constituiu-se no Serviço Social e, esse Ecletismo, assume formas muito 

próprias do Serviço Social. Por isso, jamais poderíamos comparar o Ecletismo 

desenvolvido por Victor Cousin (abordado no primeiro capítulo), nem mesmo nas 

suas formas “abrasileiradas”32 quando trazido para o nosso país no século XIX, ao 

que foi e, ainda é, praticado no Serviço Social.  

A postura eclética tenta congregar os diversos matizes de conhecimento do 

real em busca de uma “verdade” que não abarca as contradições dessa mesma 

realidade e que, portanto, não chega a aproximar-se de sua totalidade. Ela 

assume, assim, formas variadas à medida que congrega as diferentes correntes e 

gesta-se em solos sócio-históricos específicos. O mecanismo de “escolher” e 

                                                 
30 Estas correntes formal-abstratas e irracionalistas repercutem ainda na profissão por serem composições do 
conservadorismo burguês enraizado no Serviço Social. 
31 Expressão de Netto (1996a, p. 92) 
32 Sobre a presença do Ecletismo cousoniano no Brasil do século XIX, destacamos os trabalhos de Mazzeo 
(1997), de Quintas (1982) de Mercadante (1972) e (1978), de Paim (1967), de Lara (1977). Um outro 
excelente texto sobre o Ecletismo na Filosofia Brasileira é o de GOMES (2001). 
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“mesclar” as diversas correntes teóricas, no entanto, é o que o caracteriza, além 

da sua conseqüência ideo-política: o consenso entre classes opostas. 

A influência européia distingue-se da norte-americana quanto ao projeto 

societário que a orienta. Na Europa, o anticapitalismo romântico maturado no 

momento em que foram vivenciadas as revoluções burguesa e proletária no 

século XIX, possui um cariz reformador arcaico, ou seja, de defesa pelo retorno às 

formas de sociabilidade pré-capitalistas. Esse anticapitalismo romântico é 

acentuado pelo pensamento católico no Serviço Social.  

Diferente da linha político-ideológica européia, a influência norte-americana 

no Serviço Social tem por referência um projeto societário propulsor da expansão 

capitalista: porque, nos EUA, o catolicismo e seu anticapitalismo romântico não 

tiveram muita repercussão na sociedade norte-americana, eminentemente, 

protestante. Sendo assim, o reformismo norte-americano é “progressista” para 

expansão do capital.  

Isso quer dizer que o projeto de intervenção do Serviço Social dos anos 30, 

no plano da intencionalidade, é reformista condicionado pelo desenvolvimento 

capitalista. Muito embora, esse reformismo tenha duas direções distintas: 

 

1. “Na angulação própria da apologia indireta [ao capitalismo 

pela vertente franco-belga], o reformismo tem projeções de 

natureza restauradora (...). A intervenção se faz necessária para 

repor um padrão de integração social que é modelado por uma 

representação idealizada do passado – no limite, reside aqui, 

embrionariamente, uma das matrizes ideológicas que 

posteriormente refloresciam em certas correntes cristãs: a atração 

por um capitalismo com formas societárias pré-capitalistas. A 
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moldura da intervenção é, basicamente, ético-moral, em duas 

direções: na do ator da intervenção (que deve restaurar a ordem 

perdida) e na do processo sobre que age (que deve ser colocado 

numa ordem melhor).” 

2. Para a influência norte-americana, o reformismo profissional 

é modernizador: “a intervenção tem por objetivo um padrão de 

integração que joga com a efetiva dinâmica vigente e se propõe 

explorar as alternativas nela contidas – a ordem capitalista é 

tomada como invulnerável, sem o apelo aos parâmetros 

pretéritos. A  moldura da intervenção se desloca visivelmente: o 

ator profissional é um prestador de serviços, que reclama uma 

remuneração e se apresenta como portador de uma qualificação 

técnica.” (NETTO, 1996a, 113)  

 

Para Netto (op.cit., p.115): “trata-se (...) de dois backgrounds com perfis 

características e implicações muito particulares”. Eles, no limite, “respondem pelo 

diferente processo evolutivo – das protoformas à profissionalização – do Serviço 

Social na Europa e nos Estados Unidos. Entretanto, em si mesmas, essas duas 

vertentes apresentavam-se como estruturas profundamente compósitas, já 

sincréticas originalmente.” 33 

As influências franco-belga e norte-americana foram as determinantes no 

processo formativo e interventivo dos primeiros assistentes sociais dos anos 30 à 

                                                 
33 O sincretismo na tradição européia era “dado no amálgama que buscava fusionar uma postura restauradora 
com algum grau de legitimidade na intervenção. Imanentemente, o anticapitalismo romântico debate-se entre 
a extrema restauração (que lhe conferiria a natureza de um reacionarismo integral) e soluções intermediárias 
que obrigatoriamente, implicam no sincretismo ideológico (expresso, no plano das opções sócio-políticas, 
pela programática negativa do “nem capitalismo, nem comunismo” – o terceiro caminho na prática e na 
projeção de políticas, com todas as suas consequências teóricas e ideológicas – cf. LUKÁCS, 1967)”. 
(NETTO, 1996a, p.115). O Sincretismo norte-americano não é o mesmo da tradição européia: “o sincretismo, 
aqui, está inscrito na configuração de um pragmatismo intelectual que deve atender à duas demandas de 
sentido diverso: de uma parte, deve produzir a sua legitimação racional num meio sócio-cultural muito 
infenso às elaborações intelectuais; de outra, deve construir-se sob uma pressão religiosa (protestante) a que 
não pode contrariar, sob pena de fortes sanções sociais”. Netto (op. Cit., p.116) 
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década seguinte. Foi nesse período em que foram mescladas as vertentes do 

conservadorismo católico e a razão formal-abstrata positivista:  

 

Essas duas tradições cultural-ideológicas são as que penetram as 

protoformas e as primeiras afirmações profissionais do Serviço 

Social. Todavia, o problema do sincretismo ideológico na 

profissão vai mais adiante que a sua demarcação na sua gênese; 

com efeito, é bem mais complicado: o desenvolvimento 

profissional do Serviço Social deu-se, simultaneamente, com a 

imbricação dessas duas linhas evolutivas e com suas 

modificações particulares. Ou seja, operou-se num campo 

cultural-ideológico que registrava um movimento entre as duas 

tradições e outro, situado na relação entre cada uma delas e as 

novas configurações cultural-ideológicas que surgiam em suas 

respectivas periferias. Essas duas vertentes começam a interagir 

fortemente em meados dos anos trinta. (NETTO, op. Cit., p.117) 

 

Se na década de 40, o sincretismo entre as influências européia e norte-

americana já estava consolidado, na década seguinte, esse sincretismo é 

ampliado sob o influxo da ideologia desenvolvimentista, acentuando o processo de 

modernização do perfil profissional. A tecnificação é valorizada e, por isso, não é 

estranho constatar que no intuito de adequar-se às exigências históricas dos 

países centrais às sociedades “dependentes” como a brasileira, o Serviço Social 

seja invadido pela dominância da teoria sistêmica derivada do funcionalismo 

positivista. Apesar de toda a busca por uma “neutralidade” tecnológica, 

instrumental, os valores humano-abstratos ainda eram o mote para justificar as 

formas interventivas da profissão.  
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Nos anos 40/50, pela necessidade de racionalização teórico-metodológica e 

aperfeiçoamento técnico-operativo, o Serviço Social passa a incorporar as 

discussões das ciências sociais, incorporação que foi muito específica: o sistema 

de saber que a ancorava era um subproduto do desenvolvimento das ciências 

sociais. Em outras palavras, o Serviço Social foi inicialmente um receptor de 

segundo grau das produções teóricas das ciências sociais34.  

Nessa fase, não havia a preocupação com as críticas ou com a validez 

teórica desses saberes, apenas a acumulação seletiva de subsídios, conforme as 

necessidades operativas e imediatas da profissão. 

O resultado dessa forma de aproximação às ciências sociais, portanto, é o 

reforço à tendência conservadora na profissão. Na prática, o reforço ao 

sincretismo interventivo e à tendência teórica do Ecletismo: 

 

Ergue-se, pois, um sistema de saber que, de segundo grau, é 

eminentemente sincrético – e, na elaboração do saber, o 

sincretismo é a face visível do Ecletismo, ou se se quiser, o 

Ecletismo é o sincretismo do Serviço Social no nível do seu (de 

segundo grau) sistema de saber. As elaborações formal-abstratas 

do Serviço Social profissional (a sua chamada teorização), 

portanto, são medularmente ecléticas - e este traço básico 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 (de segundo grau) que tenha pertinência 

direta com a sua prática profissional. (NETTO, 1996a, p.145) 

                                                 
34 Em nossa compreensão, essa aproximação inicial do Serviço Social às ciências sociais como um 
escoadouro acrítico de saberes apenas é superado nos anos 80/90, com a maturação de uma massa intelectual 
vinculada a tradição marxiana na profissão. 
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A partir dos anos 60/70, a aproximação do Serviço Social às Ciências Sociais 

se intensifica com o Movimento de Reconceituação. Todavia, essa tendência da 

formação de um sistema de saber de segundo grau ainda permanece na 

profissão.  
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3.2 - A APROXIMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AO MARXISMO E A 

INFLUÊNCIA DO ECLETISMO NOS ANOS 60/ 70 

 

Mas, a movimentação da história cria condições objetivas e subjetivas 

determinantes para o questionamento das dominâncias conservadoras na 

profissão. É exatamente nas décadas de 60/70, especificamente dos anos de 

1965 a 1975, que se organiza o Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

latino-americano. Apesar da unidade proposta pelos profissionais inseridos no 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino-americano, esse 

movimento pode ser melhor compreendido como uma complexa diversidade de 

posturas políticas, ideológicas e teórico-metodológicas.  

Contudo, uma resultante marcou esse processo da maturação da profissão 

no continente: o questionamento das influências norte-americanas e européias, 

onde estavam ancorados os valores conservadores da profissão. Segundo Netto 

(2004a, p. 164): 

Com efeito, a reconceptualização está intimamente vinculada ao 

circuito sociopolítico latino-americano da década de sessenta: a 

questão que originalmente a comanda é a funcionalidade 

profissional na superação do subdesenvolvimento. Indagando-se 

sobre o papel dos profissionais em face das manifestações da 

“questão social”, interrogando-se sobre a adequação dos 

procedimentos profissionais consagrados às realidades regionais 

e nacionais, questionando-se sobre a eficácia das ações 

profissionais e sobre a eficiência e legitimidade das suas 

representações, inquietando-se com o relacionamento da 

profissão com os novos atores que emergiram na cena política 

(fundamentalmente ligados às classes subalternas) – e tudo isso 
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sob o peso do colapso dos pactos políticos que vinham do pós-

guerra, do surgimento de novos protagonistas sociopolíticos, da 

revolução cubana, do incipiente reformismo gênero Aliança para o 

Progresso – ao, mover-se assim, os assistentes sociais latino-

americanos, através de seus segmentos de vanguarda, estavam 

minando as bases tradicionais da profissão. 

 

Um dos traços mais importantes desse Movimento de Reconceituação 

Latino-Americana foi a aproximação do Serviço Social à tradição marxista. 

Segundo Iamamoto (1998, p. 210), “o encontro do Serviço Social com a 

perspectiva crítico-dialética deu-se por meio do filtro da prática político-partidária”. 

Por meio dela “muitas inquietudes foram transferidas da militância política 

para a prática profissional, estabelecendo-se freqüentemente uma relação de 

identidade entre ambas, deixando de lado suas diferenças e, assim, 

impossibilitando a análise criteriosa de suas mútuas relações.” (IAMAMOTO, 

1998, P. 120) 

Uma outra característica dessa aproximação foram os “condutos teóricos” 

pelos quais ela se deu: ”autores ‘descobertos’ pela militância política, como Lênin, 

Trotsky, Mao, Guevara – cujas produções foram seletivamente apropriadas, numa 

óptica utilitária, em função de exigências prático-imediatas, prescindindo-se de 

qualquer avaliação crítica”. (NETTO, 1996a, p. 104) 

 Dessa forma: 

A esse universo teórico eclético, soma-se, ainda, pela via 

predominantemente acadêmica, rudimentos do estruturalismo 

marxista de Althusser, em especial suas análises dos “aparelhos 

ideológicos do Estado” e seu debate sobre a “prática teórica”. 

Apreciando tais caminhos teóricos, que moldaram o acercamento 
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da Reconceituação aos múltiplos “marxismos”, constata-se que o 

personagem mais ausente foi Marx. Em outras palavras: foi a 

aproximação a um marxismo sem Marx. O resultado foi um universo 

teórico presidido por fortes traços ecléticos, dando lugar a uma 

“invasão às ocultas, do positivismo no discurso marxista do Serviço 

Social. (IAMAMOTO, 1998, p. 210) 

 

Esses traços da aproximação do Serviço Social a Marx, estabeleceram uma 

tensão: “entre os propósitos políticos anunciados e os recursos teórico-

metodológicos acionados para iluminá-los; entre pretensões político-profissionais 

progressistas e os resultados efetivamente obtidos”. (IAMAMOTO, op. Cit., p.  

212). 

Com isso, continua a autora, “o discurso que se pretendia ser marxista 

passou a conviver com uma bagagem eclética, que não era capaz de operar a 

efetivação das intenções declaradas, fazendo com que a ruptura enunciada não 

fosse integralmente realizada”. (IAMAMOTO, op. Cit. p. 212) 

Vale salientar que, no Brasil esse processo de aproximação do Serviço Social 

ao marxismo ocorreu mais tardiamente que na América-Latina, da transição dos 

anos 70 para 80. Na segunda metade da década de 60, o Brasil estava 

mergulhado na ditadura militar, em sua fase mais aguda. Enquanto na América 

Latina, os profissionais se organizavam em torno do marxismo, ou, “marxismos”. 

Por isso, há uma diferença entre o movimento de erosão do Serviço Social 

tradicional em outros países da América Latina e o Brasil. 

No Brasil este processo de questionamento da prática profissional tradicional 

se deu inicialmente por um processo de modernização conservadora bem 
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condizente com os interesses de controle social da autocracia burguesa. Houve, 

assim, não um chamado à ruptura com o tradicionalismo, já questionado como 

“obsoleto” para a prática do Serviço Social, mas uma renovação profissional em 

torno desse tradicionalismo. 

O processo de Renovação do Serviço Social no Brasil é, então, constituído 

em três direções teórico-metodológicas e ideo-políticas: a da matriz 

modernizadora, a de reatualização do conservadorismo e a marxista. A primeira 

direção conforma “um esforço para adequar o Serviço Social, enquanto 

instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser 

operacionalizado no marco de estratégias de desenvolvimento capitalista”. 

(NETTO, 2004a, p. 154) 

O auge dessa matriz é a segunda metade dos anos 60 e seu “núcleo central” 

é “a tematização do Serviço Social como interveniente, dinamizador e integrador, 

no processo de desenvolvimento”. (NETTO, op. Cit. p. 154) 

O que caracteriza essa perspectiva, segundo o autor, é a “nova 

fundamentação de que socorre para legitimar o papel e os procedimentos 

profissionais. Constatam-se, nesse campo, “reiterações da tradição” e “registram-

se avanços inequívocos” a essa mesma tradição, com a utilização dos “aportes do 

estrutural-funcionalismo”.  

O caráter modernizador dessa perspectiva é, então, imprimir um “cariz 

tecnocrático” ao perfil do assistente social, “mantendo-se, no plano ideal”, o traço 

reformador das vertentes tradicionais do Serviço Social. (NETTO, op. Cit., p. 155) 

A segunda vertente busca, pela sua própria denominação, reatualizar o 

conservadorismo profissional, não dando-lhe um verniz moderno e tecnocrático, 
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mas inserindo a vertente fenomenológica na tradição do Serviço Social. A teoria 

fenomenológica valoriza a ajuda psicossocial na profissão com seu subjetivismo 

exagerado. O sujeito passa a ser, novamente, o centro do atendimento 

profissional, só que não pela fundamentação católica. Além de reiterar padrões 

individualistas das influências européia e norte-americana, essa vertente é posta 

como uma alternativa de refutação à teoria marxista no Serviço Social. Uma 

verdadeira “terceira via”, nem positivista funcionalista, nem marxista. (NETTO, op. 

Cit , p. 159). 

A intenção de ruptura é a terceira direção da renovação do Serviço Social no 

Brasil. Como afirmamos, a aproximação do Serviço Social a Marx foi problemática 

também em nosso país. Tanto que a ruptura com o conservadorismo se colocou 

como “intenção”. Essa matriz teve seu momento de maturação nos anos 80. 

De maneira geral, o Movimento de Reconceituação facilitou a crítica aos 

interesses capitalistas aos quais o Serviço Social esteve comprometido desde sua 

origem na América-Latina. Esse questionamento impulsiona a discussão em torno 

de parâmetros teórico-metodológicos na categoria.  

Mas, especificamente, no Serviço Social brasileiro ocorre a difusão de um 

“metodologismo” criado pelo processo de modernização conservadora em que 

estavam mergulhados o Estado e as instituições sociais no país, sob a égide do 

capital internacional, nos anos de ditadura militar. 

Nesse momento do desenvolvimento da profissão, um outro elemento nos 

leva a apreender o debate teórico-metodológico em Serviço Social no Brasil: é a 

inserção da disciplina de Metodologia ao Currículo Mínimo em 1982, um elemento 

importante, porque está ligado ao influxo da tradição marxista na formação 
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profissional, ampliando os confrontos ideo-políticos na academia. (QUIROGA, 

1991, p. 86) 

A aproximação do Serviço Social brasileiro à tradição marxista, como 

dissemos, é tardia pelos próprios condicionantes sócio-históricos da ditadura. 

Sendo permeada de outras limitações que favoreceram interpretações e 

posicionamentos equivocados dos profissionais que defendiam a obra de Marx. 

Mesmo com tantos equívocos, não se pode negar a importância do 

Movimento de Reconceituação Latino-Americano nesse processo de aproximação 

da profissão à tradição marxista. Já em 1975, alguns profissionais iniciavam no 

Brasil projetos de intervenção pautados no marxismo (o método B.H. desenvolvido 

por Leila Lima Santos e Marilda Iamamoto, jovens professoras da Universidade 

Católica de Minas Gerais), mas com algumas fragilidades teórico-metodológicas 

marcantes, que só viriam ser superadas após um período de maturação 

profissional ao longo das décadas de 80 e 90. Sendo assim, a inclusão da 

disciplina de Metodologia cria um espaço para a discussão pluralista das várias 

correntes que se debatiam na arena profissional, inclusive a marxista.  

E essa incorporação foi realizada sem a preocupação de definir conteúdo e 

carga horária mínima para a disciplina. Interessante é constatar, conforme Quiroga 

(1991), que tal disciplina foi denominada diferentemente pelas várias unidades de 

ensino, o que objetivamente, correspondeu a distintos modos de conceber e 

desenvolver o seu conteúdo programático.  

Os variados caminhos de trabalho da disciplina, na verdade, nos levam a 

constatar que idéias opostas começaram a se confrontar no campo acadêmico 

profissional. Impõe-se, portanto, um profundo debate ideo-político devido ao fato 
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de que a direção a ser dada pela disciplina de Metodologia é, na verdade, uma 

questão de “visão de mundo” (onde estão contrapostas uma perspectiva crítica e 

outra vinculada às raízes positivista e humanista-abstrata católica). 

 Mas, esse debate colocou-se entre os profissionais de maneira eclética. O 

Ecletismo garante uma posição moderada que sempre fez parte da trajetória da 

profissão no Brasil, como afirma Quiroga (1991, p.90). E essa postura deu ao 

debate em torno da metodologia, uma aparência de igualdade de opiniões para 

garantir as relações internas no espaço da academia.  

Além dessa fictícia condição de consenso para encobrir a disputa político-

ideológica na academia, a inclusão das vertentes críticas pautadas na tradição 

marxista, que causavam todo o “mal-estar” encoberto, foram vistas como algo 

proscrito, amedrontador, que iriam gerar problemas e “subverter a ordem”. 

Mas, as dificuldades de aproximação do Serviço Social à obra de Marx, com 

todos os preconceitos acadêmicos, deve-se principalmente à introdução dessa 

teoria no Brasil. Segundo Quiroga (1991), a difusão inicial foi precária, por meio de 

interpretações deficientes que não respondiam às questões colocadas. Esse fato é 

decorrente da influência positivista à tradição marxista, resultado dos equívocos 

da II Internacional e da caricatura stalinista do marxismo.  

Para a profissão, isso secundarizou as questões filosóficas (ontológicas) em 

detrimento das questões do método (epistemológicas), como se a obra original de 

Marx pudesse ser dividida, “partida”, nos trabalhos da sua juventude e da sua 

maturidade. Esta dicotomização diz respeito à conhecida idéia de corte 

epistemológico de Althusser e Barchelard, os mais difundidos na academia e entre 

os docentes em Serviço Social da época em questão. (QUIROGA, 1991, p. 102) 
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Há, também, um outro fator a ser considerado: as marcas do 

desenvolvimento do movimento operário no Brasil, influenciado pelo anarquismo, 

mais preocupado com a crítica à autoridade política, ao Estado, com escassos 

conhecimentos da obra marxiana, deturpados pelo dogmatismo e pragmatismo 

stalinista. 

Portanto, as vias de acesso a Marx mais comuns entre os assistentes sociais, 

como já afirmamos, foram as reinterpretações empobrecidas e difundidas na 

academia e pela militância político-partidária com todas as limitações inerentes à 

movimentação operária no Brasil. Essas vias se mostraram precárias repassando 

um marxismo cristalizado e limitado. Desta maneira, é preciso reafirmar que a 

aproximação do Serviço Social a Marx realizou-se sem ele. Foi, assim, uma 

aproximação enviesada, com a ausência de leitura das obras originais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

3.3 - O DEBATE IDEO-POLÍTICO NOS ANOS 80 E 90: A PRESENÇA 

CONTEMPORÂNEA DO ECLETISMO NA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Embora as primeiras aproximações à tradição marxista tenham sido 

problemáticas, esse vínculo com Marx vai sendo amadurecido pela profissão, mais 

precisamente na década de 80 e 90. É quando um movimento de busca pela obra 

original de Marx leva à constituição de uma massa intelectual crítica e de uma 

determinada direção social estratégica profissional.  

Uma influência maior de Gramsci e, posteriormente, de Lukács, começam a 

quebrar as cristalizações de um “marxismo” determinista no Serviço Social. O 

momento sócio-histórico impulsiona as condições para tanto: a sociedade 

brasileira, após o período ditatorial, começa a fervilhar em manifestações de 

classes, via movimentos sociais. 

Nesse momento, o debate teórico-metodológico que, até então, havia sido 

conduzido a partir de uma perspectiva gnosiológica, pautada na valorização 

epistemológica e na falsa dicotomia entre o jovem e o velho Marx, é direcionado 

para um questionamento ontológico. O método em Marx, já defendido pela 

categoria, passa a ser estudado em sua profundidade, com a recuperação das 

categorias da totalidade e do trabalho. Concomitantemente a essa dominância 

ideo-política para a profissão, a dinâmica da realidade passa a dar giros que 

comprometem a sua expansão no interior da categoria. 
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Buscaremos nas análises de Netto (1996b)35, as razões dessas inflexões 

ecléticas no interior da profissão e os principais pontos de debate sobre o 

processo de construção de conhecimento em Serviço Social na 

contemporaneidade. 

Conforme Netto (1996b, p. 111), a década de 80 consolidou no plano ideo-

político, a histórica intenção de ruptura com o conservadorismo no Serviço Social, 

a qual não implica que o tradicionalismo (e com ele o reacionarismo) tenha sido 

superado no interior da categoria profissional. Significa, apenas, que 

posicionamentos ideológicos e políticos de natureza crítica e/ou contestadora, em 

face da ordem burguesa, conquistaram legitimidade para se expressar 

abertamente.  

É correto afirmar que, no final dos anos 80, democratizou-se a relação no 

interior da categoria e legitimou-se o direito à diferença ideo-política. Portanto,  

 

nunca será exagerada a significação dessa conquista num corpo 

profissional em que a doutrina católica inseriu originalmente, uma 

reafirmada e duradoura intolerância. Entretanto, o 

conservadorismo nos meios profissionais têm raízes profundas e 

se engana quem o supõe residual. (NETTO, 1996b, p. 111) 

 

Mas, para esse autor, é ponto pacífico que a década de 80, assinalou a 

maioridade do Serviço Social no Brasil no domínio da elaboração teórica. Nesse 

decênio, a categoria desenvolveu uma "divisão de trabalho" (uma especialização) 

                                                 
35 Nos referimos às prospecções do autor para a profissão na contemporaneidade no artigo 
“Transformações Societárias e Serviço Social”, da Revista Serviço Social e Sociedade, v. 17, nº 
50, abril de 1996b. p. 87-131. 
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própria de profissões amadurecidas: a criação de um segmento diretamente 

vinculado à pesquisa e à produção de conhecimentos.  

Constitui-se, assim, uma intelectualidade no Serviço Social brasileiro, que 

passou a subsidiar o "mercado de bens simbólicos" da profissão. E nesse 

mercado, “foi dominante a produção influenciada pela tradição marxista (nas suas 

mais diversas vertentes)”. “No curso dos anos 80”, a tradição marxista se colocou 

no centro do debate intelectual da profissão: “todas as polêmicas relevantes, 

sobre, por exemplo, a formação profissional, teoria e metodologia, Estado e 

movimentos sociais, democracia e cidadania, políticas sociais e assistência, foram 

decisivamente marcadas pelo pensamento marxista”.36 (NETTO, 1996b, p. 112) 

Essa dominância dos influxos da tradição marxista - a que não era alheio o 

diálogo privilegiado entretido com a Economia Política, a Sociologia Crítica e a 

Filosofia - contribuiu, fundamentalmente, para outras duas notas características da 

época: a valorização da elaboração teórica (a antes mencionada maioridade do 

Serviço Social) e a interlocução dos seus protagonistas, na condição de parceiros, 

com outras áreas de conhecimento - a intelectualidade profissional desenvolveu a 

sua audiência para além da categoria. Ao mesmo tempo, aquela dominância 

centralizou a cultura profissional no interior da academia. (c.f. NETTO, 1996b) 

Por essas razões, a dominância das correntes profissionais inspiradas na 

tradição marxista ganhou uma credibilidade tão forte que seus oponentes foram 

compelidos a uma extrema cautela defensiva: a resistência à tradição marxista, 

                                                 
36 É muito importante destacar que, este processo de maturidade da profissão, através da inflexão 
marxista , deu-se por causa do declínio ditatorial e pelo processo de redemocratização instaurado 
com movimento da sociedade civil organizada nos anos 80. 



 143 

não se reduziu – simplesmente, não encontrava condições para manifestar-se 

franca e abertamente. 

Na virada da década, contudo, as bases dessa dominância teórico-cultural 

começam a ser deslocadas. Vários são os elementos que concorrem para esse 

deslocamento: o impacto nas esquerdas com o colapso do socialismo real, a 

ofensiva neoliberal, a reconversão (condicionada pelos componentes anteriores), 

no exterior e no país de numerosos intelectuais ao ideário da ordem capitalista, 

como também, os rumos do processo político brasileiro. (NETTO, 1996b, p. 113) 

Porém, muito especialmente, conta nesse deslocamento a inflexão que se 

registra nos meios acadêmicos com o movimento da pós-modernidade no espaço 

acadêmico. Interessante é que no próprio espaço universitário em que aquela 

“dominância política e cultural marxiana” na profissão se afirmara, que emergem 

os elementos que operam para “danificá-la”. (NETTO, 1996b, p. 114) 

Assim, do ponto de vista dos parâmetros teóricos, o que é mais importante 

para o Serviço Social no Brasil dos anos 90, é o fato de que se registra a 

emergência da crítica formal às correntes marxistas no campo profissional. Em 

primeiro plano, a crítica se dirige no sentido de "ampliar", "abrir", "flexibilizar, a 

perspectiva teórica incorporando autores ao gosto do crítico “(tais como Habermas 

e para a maioria, Foucault)” e “as tendências mais em evidência (moda) nas 

academias e na indústria cultural pós-moderna”. (NETTO, 1996b, p. 114) 

Na segunda crítica, constatando-se que a elaboração dos anos 80, não 

lavrou um amplo rol de objetos (questões de gênero, de cultura, de minorias...) 

insinua-se que isso deve-se a uma espécie de inépcia imanente às correntes 

marxistas para enfrentá-los. (NETTO, 1996b, p. 114) 
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Assim sendo, no caso do Serviço Social brasileiro, o rompimento com o 

conservadorismo engendrou uma cultura profissional muito diferenciada, prenhe 

de diversidades, mas que acabou ao longo da década de 80, e na entrada dos 

anos 90, por gestar e formular uma direção social estratégica que responde 

frontalmente às críticas acima mencionadas. Nessa direção ideo-política, fica 

explícita para a profissão, a oposição frontal com a hegemonia política que o 

grande capital pretende construir. (NETTO, 1996b, p. 116) 

Mas, ainda, conforme Netto (op. Cit., p. 116), o que essa direção social 

estratégica sustenta são matrizes não apenas antagônicas ao conservadorismo 

profissional, mas também, contrárias às bases epistemológicas e ontológicas do 

pensamento da pós-modernidade. Diante disso, há alguns anos, Netto (1996b, p. 

117) desenvolve análises críticas e prospecções que coadunam-se com o 

momento em que estamos mergulhados na atualidade:  

 

no curto prazo (digamos: nos próximos quatro ou cinco anos), o 

debate mais determinante no Serviço Social será travado em 

torno da direção social estratégica que se firmou na passagem 

dos anos 80 aos 90, e o que estará no centro da polêmica 

profissional será a seguinte questão: manter, consolidar e 

aprofundar a atual direção social estratégica ou contê-la, modificá-

la e revertê-la? As perspectivas imediatas do desenvolvimento 

profissional estarão diretamente vinculadas aos desdobramentos 

desse debate, que é obvio, mascara a agudização da luta ideo-

política no campo do Serviço Social. 

 

De acordo com essas prospecções de Netto (op. Cit., p.117), o recente 

embate ideo-político do Serviço Social é reflexo da crise do capital. Crise esta, que 
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oferece condições de questionamentos à direção social estratégica (bem como 

aos traços da cultura profissional progressista que a sustentam).   

Nos anos 90, a crise do capital vai atingindo limites absolutos como nos 

afirma Mészáros (2002). Neste contexto, o projeto da modernidade - inclusive a 

teoria em Marx - são postos à prova. Não mais sendo possível manter as 

aparências, as contradições fundamentais da sociedade capitalista vão sendo 

descobertas. Apesar disso, o discurso político-ideológico da pós-modernidade 

intenta, inutilmente, pulverizar a realidade. Os mecanismos de controle do capital 

vão desfalecendo diante das suas disfunções estruturais que não podem ser 

deslocadas em seu processo de expansão incontrolável da exploração da força 

que trabalha, a não ser com o comprometimento da própria sobrevivência 

humana. 37 

Segundo Netto (1996b, p. 97), “a dinâmica cultural do capitalismo tardio”38 é 

uma decorrência da crise estrutural do capitalismo contemporâneo. Essa cultura 

tem como “traço mais notável” a incorporação das características típicas da 

mercadoria à arte, pintura, escultura, arquitetura, literatura, mas também à 

produção de conhecimentos e demais esferas culturais – “a sua obsolência 

programada, sua fungibilidade, sua imediaticidade reificante”. De acordo com esse 

autor, na sociedade tardo-burguesa, a “própria distinção entre realidade e signos 

se esfuma: numa semiologização do real, o signo é o real”. Assim,  

 

                                                 
37 Mészáros (2002), em Para Além do Capital, realiza uma profunda análise materialista dialética sobre a crise 
atual de controle sócio-metabólico do capital e seus limites absolutos.  
38 Netto (op. Cit, p. 97) está se baseando nas análises de Jamerson (2002), em seu livro Pós-modernismo: a 

lógica do capitalismo tardio. 
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A imediaticidade da vida social planetariamente mercantilizada 

ganha o estatuto da realidade – e, não por acaso, a distinção 

clássica entre aparência e essência é desqualificada. O efêmero, 

o molecular, o descontínuo tornam-se a pedra-de-toque da nova 

“sensibilidade”: o dado, na sua singularidade empírica, desloca a 

totalidade e a universalidade, suspeitas de “totalitarismo”. 

(NETTO, 1996b, p. 97) 

 

A discussão sobre a pós-modernidade deriva de um estudo sobre a 

sociedade capitalista contemporânea. Segundo Sousa (2004, p. 05), sobre a 

suposta sociedade pós-moderna: 

Uma parte considerável dos intelectuais – num grande e 

diversificado esforço de caracterizar as implicações do movimento 

histórico contemporâneo no âmbito da sociedade capitalista em 

reestruturação nas últimas quatro décadas – tem tornado lugar 

comum a indicação de uma situação histórica sem precedentes 

que configuraria não apenas uma modernidade démodé, mas 

para além disso, estão proclamando o fim da modernidade e de 

suas articulações fundamentais. Esta discussão insurge na 

conjuntura precisa das transformações econômicas e políticas dos 

anos 60, e abre um leque de questionamentos que apontam, pois, 

para a instauração de uma sociedade pós-moderna, marcada por 

uma modalidade de “cultura” e de “racionalidade” totalmente nova. 

Nesse ínterim, o pensamento pós-moderno significaria, 

simultaneamente, uma crítica e uma ruptura com a modernidade, 

com implicações que atingiriam desde a vida cotidiana até a 

produção do conhecimento social. 

 

Concordamos com a autora quando demonstra, em seu estudo, que “não 

existe uma sociedade pós-moderna”: 
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A idéia de uma sociedade pós-moderna seria na verdade um mito 

próprio e funcional às relações reificadas do sistema capitalista 

em sua fase tardia, que no plano do pensamento, constituiria um 

falseamento da realidade social justamente por romper com a 

dimensão de totalidade que é intrínseca a mesma.” Sousa (2004, 

p.05) 

 

Os traços mais comuns desse controvertido e falacioso discurso da  pós-

modernidade são: “o desaparecimento das grandes oposições tradicionais nos 

domínios da arte, da política, da filosofia, do social, assim como na emergência de 

novas categorias, mais locais, mais operatórias e, certamente também mais 

efêmeras. 

Diante das transformações sociais contemporâneas, para os que consideram 

a existência de uma fase pós-moderna, as tentativas de explicações das crises 

que desafiam os modelos pelos quais a sociedade moderna se afirmou e se 

diversificou, demonstram a insuficiência tanto do capitalismo, quanto do socialismo 

em “proporcionarem as condições de vida dentro dos princípios de liberdade e de 

autonomia dos homens”. (GUERRA, 1995, p. 93) 

Porém, na ausência do entendimento dessas insuficiências - já que a derrota 

do socialismo do Leste Europeu não se confunde com a impossibilidade histórica 

do projeto socialista - as respostas da intelectualidade adquirem nuances cada vez 

mais nebulosas e obscuras.  

A falência das formas de sociabilidade modernas – capitalista e socialista, 

geram para os que pensam existir uma pós-modernidade, a crise dos modelos 

clássicos de conhecimento, sobretudo, o positivismo e a teoria social marxiana. 
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Portanto, há, para esses pensadores, a necessidade de “alternativas”, de 

“aberturas” para entendimento do mundo contemporâneo na esfera do 

conhecimento. (GUERRA, 1995, p. 93/94) 

Então, não se trata mais da tradicional oposição entre empiricismo e 

racionalismo ou entre idealismo e materialismo. Tão pouco, essa discussão se 

encerrou na polêmica com o positivismo. Na fronteira entre as correntes do 

racionalismo formal (positivista), a tradição marxista, e o irracionalismo, surge o 

"Ecletismo das teorias consensualistas que em última instância, deságuam no 

relativismo extremado. A volátil atmosfera que paira nesse final de século 

converte-se no clima mais propício aos discursos apocalípticos e apologéticos".  

(GUERRA, 1995, p. 94) 

A requisição pós-moderna é por uma mudança de objeto e de método nas 

ciências sociais em crise. Tonet (1995, p. 103) afirma que as interpretações 

teóricas acerca da crise das ciências sociais têm como pressuposto: "uma relação 

não corretamente apreendida entre consciência e realidade, entre idéias e 

realidade objetiva, entre subjetividade e objetividade. E essa incorreta apreensão 

decorre do viés gnosiológico pelo qual ela é tratada". 

Retoma-se, então, a argumentação de que os pressupostos sobre os quais 

se assenta a crise das ciências sociais estão situados na idéia de que houve uma 

profunda mudança - econômica, política, social e ideológica - do século XIX para o 

XX, especialmente na segunda metade desse último, que ocasionaram a perda da 

capacidade dos modelos explicativos, os paradigmas clássicos, de apreensão da 

realidade em sua configuração contemporânea. 
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A conseqüência dessas argumentações, é a necessidade premente de novos 

paradigmas, de novos caminhos, que possam superar as dificuldades de 

interpretação da realidade. Para Ivo Tonet (1995), a tônica dessa busca por novos 

paradigmas é o pluralismo metodológico, o entrecruzamento dos paradigmas, 

tanto dos mais antigos - "devidamente escoimados do dogmatismo" - como de 

outros mais recentes. Torna-se, pois imprescindível o diálogo entre marxismo, 

estruturalismo, fenomenologia, interacionismo simbólico, hermenêutica, 

racionalismo crítico, funcionalismo e, ainda, outras abordagens micro, culturais, de 

gênero, psicológicas. 

Tonet (1995) reafirma que esta resultante do dilema originado pela falência 

dos paradigmas clássicos nas ciências sociais é um grande equívoco, ou melhor, 

é um completo extravio da razão. A origem desse equívoco é tomar como 

parâmetro o caráter epistemológico da compreensão das relações entre as idéias 

e a realidade objetiva, entre sujeito e objeto, entre subjetividade e objetividade. 

A relação entre as idéias e realidade objetiva pode ser apreendida de duas 

formas: uma epistemológica e outra ontológica. A perspectiva epistemológica 

(gnosiológica) reduz a questão ao campo do conhecimento, como se os princípios 

teórico e metodológicos dessem conta da complexidade da realidade e pudessem 

apontar as saídas (no caso, idealistas) para enfrentar os desafios 

contemporâneos. (c.f. Tonet, 1995) 

Com base nesta abordagem gnoseológica da relação idéias/realidade 

objetiva, a ciência é vista como uma produção de um sujeito autônomo, ou seja, 

de um sujeito que sofre as mais diversas influências - econômicas, políticas, 

sociais, ideológicas, culturais, psicológicas, dentre outras - mas, que não é 
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determinado por elas. Com isso, diz-se que os problemas do conhecimento devem 

ser tratados enquanto problemas internos ao conhecimento, regidos por uma 

legalidade própria. (c.f. TONET, 1997) 

Assim, a influência da realidade externa existe e pode ser muito forte para o 

sujeito do conhecimento, mas não há uma relação íntima, essencial entre a 

realidade e as idéias. A busca é de não estabelecer uma relação determinista, 

dogmática e "fechada", mas sim, de autonomia relativa da subjetividade para com 

a objetividade, que é alcançada por meio do método científico, ou seja, pelo 

próprio sujeito. 

Portanto, a autonomia relativa das idéias, gnosiologicamente tratada, nada 

mais é do que uma forma idealista de resolver a questão, porque não capta as 

conexões mais essenciais entre as idéias e a realidade objetiva. Ignorando essas 

conexões, as idéias acabam por ter uma fundamentação arbitrária e falsa.  

Distinta dessa maneira reducionista de explicação, a relação subjetividade/ 

objetividade do ponto de vista ontológico é concebida a partir da processualidade 

da autoconstrução do ser social através do trabalho, ou seja, do movimento efetivo 

da integralidade do real, configurando-se em uma relação essencial, íntima e 

profunda. 

Não só uma dimensão se opõe à outra, como uma não pode vir a adquirir o 

seu ser-precisamente-assim sem a outra. Em outras palavras, a essência de 

ambas não é algo preexistente à relação, mas só pode vir a existir por intermédio 

dessa relação. Desse modo, a realidade objetiva por ser produto da práxis 

humana, é subjetividade objetivada, ao passo que a subjetividade, pelo mesmo 

motivo, é realidade objetiva que adquiriu forma subjetiva. Entre ambas, há um 
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permanente movimento, uma permanente transformação de uma na outra e vice-

versa. (c.f. TONET, 1995) 

“Ora, é exatamente isto que Marx afirma na I e II Teses ad Feurbach”, 

conforme as análises de Tonet (1995, p. 49). E, não por acaso, tomando como 

alvo de sua crítica o materialismo mecanicista e o idealismo. Para Marx, cada um 

deles enfatiza apenas um lado da questão, um aspecto da realidade e, desse 

modo, ainda que possam atinar com elementos importantes, falseiam o conjunto.  

Trata-se, então, não de somar esses dois vetores (o materialismo 

mecanicista e o idealismo), mas de tomar como ponto de partida o homem e a sua 

unidade, naquilo que é o seu traço mais característico, a atividade. Em outros 

termos, é o trabalho que possibilita a transformação da realidade e do próprio 

homem em um ser social diferenciado de outros seres da natureza:   

 

O homem é atividade, isto é, sua essência reside no processo que 

reúne indissoluvelmente subjetividade e objetividade. Ser ativo 

significa dar forma objetiva a algo que foi preconfigurado 

idealmente. Em nenhum momento e sob nenhum pretexto se 

pode inferir uma desvalorização da consciência, uma 

subordinação passiva da consciência a uma realidade externa a 

ela. Marx afirma enfaticamente que ambas são momentos 

essenciais do ir sendo humano, e que o papel ativo da 

consciência é  absolutamente fundamental no processo de tornar-

se homem do homem. (TONET, 1997, p. 197) 

 

Se do ponto de vista da autoconstrução do ser social a consciência constitui-

se no momento predominante, pois é ela que caracteriza este novo ser; do ponto 

de vista ontológico, é a objetividade que tem o papel fundante.  
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Por duas razões: a objetividade não pode subsistir sem a consciência, ao 

passo que o inverso não é possível, e também, as operações da consciência 

encontram na objetividade os elementos, as possibilidades, as alternativas para a 

resposta às demandas que desembocarão na elaboração ideativa. (TONET, 1997, 

p. 198) 

Assim, dialeticamente, quando no atendimento das suas necessidades no 

processo mesmo de produção material de transformar e dominar a natureza para 

sobreviver, o homem estará idealizando finalidades e possibilidades para o  

"metabolismo" homem-natureza. Isso evidencia como na relação entre as idéias e 

a realidade objetiva existe uma íntima e essencial conexão - o que supera uma 

relação de exterioridade - sem que com isso seja sacrificada a relativa 

independência entre essas dimensões, sem a qual não poderiam exercer a função 

que lhes é própria.  

Oposta à perspectiva ontológica acima explicada com base em Tonet (1995) 

e (1997), a cultura da pós-modernidade e a sua centralidade no sujeito, no 

primado da linguagem, do discurso, do fragmento, do signo, vem reforçar a 

perspectiva conservadora na profissão e com ela, a tendência sincrética e seu 

conseqüente  Ecletismo. Neste próximo e, último capítulo, analisaremos como 

essas manifestações ideo-políticas do Ecletismo influenciam a produção teórica 

contemporânea do Serviço Social.  
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CAPÍTULO IV  

A INFLUÊNCIA IDEO-POLÍTICA DO ECLETISMO NA PRODUÇÃO 

TEÓRICA CONTEMPORÂNEA DO SERVIÇO SOCIAL 
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Neste capítulo, não almejamos esgotar as muitas e complexas implicações 

do Ecletismo na produção teórica contemporânea do Serviço Social. Esperamos, 

entretanto, dar um dos primeiros passos em direção ao desvendamento das 

características gerais do posicionamento eclético, bem como algumas de suas 

conseqüências ideo-políticas no campo da produção teórico-metodológica.  

A importância destes primeiros passos está centrada no fato de que as 

referidas conseqüências ideo-políticas possuem rebatimentos diretos: 1. na 

qualidade do atendimento profissional às demandas e necessidades sociais 

postas e 2. no posicionamento ético-político dos profissionais frente a um 

momento sócio-histórico de transformações societárias. 

Reafirmamos que não partimos de uma concepção do Serviço Social 

enquanto especialidade científica, uma vez que o mesmo é requisitado como uma 

intervenção técnica sobre os impactos das refrações da questão social no 

processo de reprodução material das classes. É, então, uma atividade profissional. 

Por isso mesmo, concordamos com Netto (1996a, p 83), quando afirma que:  

 

o aspecto nuclear de uma intervenção profissional institucional 

não é uma variável dependente do sistema de saber em que se 

ancora ou de que deriva; é–o das respostas com que contempla 

demandas histórico-sociais determinadas; o peso dos vetores do 

saber só se precisa quando inserido no circuito que atende e 

responde a estas últimas (...). 
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Os embates ideo-políticos entre as muitas vertentes39 que perpassam o 

Serviço Social estarão direcionados às respostas que manterão, ou não, a direção 

ético-política de ruptura com o conservadorismo profissional, maturada nos anos 

80. 

Partindo das demandas e necessidades sociais postas à profissão, o norte 

analítico que utilizamos nesta investigação é a teoria social de Marx. Essa teoria, 

por meio de aproximações sucessivas ao objeto de estudo, favorece o 

desvendamento dos nexos causais e das mediações ideo-políticas entre a 

profissão e a postura eclética, bem como, dessa postura e a sociedade burguesa. 

As relações entre a sociabilidade burguesa, o Ecletismo e o Serviço Social foram 

tratadas nos capítulos II e III desta tese. 

A teoria social de Marx parte dos “fatos”, como sustentamos no capítulo I. 

Não os fatos “isolados” e “manipulados”, como querem os positivistas. Mas, os 

fatos em suas conexões causais com a totalidade da vida social. O procedimento 

marxiano não é, pois, investigar o que se diz ou o que se pensa sobre a realidade. 

É uma abordagem onde se analisa a realidade nela mesma, nas suas qualidades 

imanentes, no sentido de transformá-la.  

 

 

 

 

 

                                                 
39 Estamos nos referindo às correntes que apresentamos ao longo do terceiro capítulo: o positivismo, o 
funcionalismo e suas derivações, a fenomenologia e suas derivações compreensivas, e por fim, a tradição 
marxista. 
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4.1 - PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

No início desta tese defendemos o posicionamento teórico-metodológico 

onde o Ecletismo e suas manifestações na produção teórica do Serviço Social não 

foram investigados com base em argumentações conclusivas ou pré-concebidas. 

Os nexos causais entre o Ecletismo e o Serviço Social, do ponto de vista da teoria 

social de Marx, portanto, estão ligados ao processo de intervenção profissional ou 

de como a profissão se vincula a realidade a qual é chamada a intervir.  

No Serviço Social, o Ecletismo assume expressões variadas a depender do 

momento sócio-histórico e das requisições profissionais como vimos no capítulo 

III. Dos anos 30 aos anos 80/90, ele tem sido constituído por vertentes, projetos 

societários conservadores distintos e utilizado para exercer o consenso de classe 

em situações históricas específicas. 

 Nossa perspectiva não se restringe à gnosiologia. Buscamos apreender 

como o Ecletismo e o Serviço Social se articulam com a sociedade da qual 

emergiram, daí a valorização de uma perspectiva ontológica, concordando com 

Tonet (1995, p. 41): “a análise ontológica do ser social evidencia que este vai-se 

constituindo como uma totalidade articulada que Lukács chama de complexos, 

sempre tendo como fundamento ontológico o trabalho”. A categoria totalidade não 

é pois, “um constructo mental, uma categoria puramente lógica, mas uma 

característica essencial da própria realidade”.  

Seguindo essas orientações, buscamos reconstituir o caminho da pesquisa 

empírica que realizamos. Procedemos dividindo-a em dois momentos 

necessariamente articulados e complementares: a)  levantamento bibliográfico dos 
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artigos da Revista Serviço Social e Sociedade, no período de 1996 a 2002, dos 

números 50 a 72, como uma primeira aproximação ao objeto de estudo40; b) a 

análise imanente dos textos que, a partir do levantamento bibliográfico, 

destacaram-se pela característica central do Ecletismo: a “mistura” ou a 

“aglutinação” indiferenciada de perspectivas e procedimentos teórico-

metodológicos distintos. 

No momento do levantamento bibliográfico, dos 190 artigos publicados no 

período mencionado, 30 textos foram lidos e fichados41. O levantamento 

bibliográfico serviu para mapear os temas, objetivos, principais idéias e 

direcionamentos ideo-políticos dos autores. Para tanto, elaboramos uma ficha 

contendo os seguintes elementos: a autoria, o título, o tema, os objetivos, a tese 

ou argumento central do autor, as categorias utilizadas, o referencial teórico-

metodológico e ideo-político (o posicionamento do autor quanto à direção social 

estratégica que defende), a concepção de profissão e de realidade, as referências 

bibliográficas básicas. 

Dois foram os objetivos centrais deste levantamento: destacar as 

aproximações e distanciamentos entre os autores quanto ao debate teórico-

                                                 
40 Destacamos que: a Revista Serviço Social e Sociedade foi escolhida por apresentar-se como um 
dos canais de socialização da produção teórica em Serviço Social de circulação nacional e 
internacional, no que diz respeito à América Latina.  Particularmente, a partir do nº 50, primeiro dos 
três exemplares anuais de 1996, a Revista inova com um formato que se  propõe mais próximo aos 
desafios colocados à profissão frente o século XXI. Neste sentido, a Revista abre um espaço onde as 
diferentes e antagônicas vertentes teóricas confrontam-se, inclusive as perspectivas ecléticas. É, 
então, a partir da Revista nº 50 que o debate teórico-metodológico torna-se mais acirrado entre as 
várias racionalidades que permeiam a intervenção profissional. Por isso, a partir desse exemplar, 
pudemos investigar as influências do Ecletismo na produção de conhecimentos do Serviço Social 
contemporânea. 
41 Em anexo, disponibilizamos os fichamentos dos 30 artigos. 
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metodológico e ideo-político profissional; e  levantar os textos mais propensos ao 

tratamento eclético das demandas sociais postas ao Serviço Social.  

O segundo momento da investigação começa com a escolha de quatro42 

textos fichados que apresentaram a característica central da “mistura” eclética.  

Nesta fase da pesquisa, evidenciamos a estrutura interna dos textos, suas 

posições e contradições implícitas quanto ao tema investigado. 

Esta fase da pesquisa foi fundamentada nas orientações do Prof. Sérgio 

Lessa sobre o procedimento investigativo da “análise imanente” dadas no 

momento da qualificação de nosso projeto de pesquisa. Realizamos este intento 

através do procedimento metodológico da leitura e análise imanentes. 

Procedimento, este, de inspiração marxiana. 

Chasin (1995, p. 335) refere-se à análise imanente quando comenta o livro 

de Teixeira (1995), Pensando com Marx. Destacamos dentre os seus comentários 

que há que se “reproduzir pelo interior mesmo da reflexão” do texto “o traçado 

determinativo” dos escritos, ou seja, buscar chegar o mais perto do “modo como o 

próprio autor os concebeu e expressou”. A análise imanente “adquire articulação e 

identidade pela condução ininterrupta de uma analítica matrizada pelo respeito 

radical à estrutura e à lógica inerente ao texto examinado”, ou seja, “tem por 

mérito a sustentação de que antes de interpretar ou criticar é incontornavelmente 

necessário compreender e fazer prova de ter compreendido”. (CHASIN, 1995, p. 

335) Nas palavras desse autor: 

 

                                                 
42 As análises imanentes de três dos quatro textos escolhidos seguem, também, em anexo. 
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a postura analítica de Pensando Com Marx propende ao 

compromisso com a solidez dos vigamentos que caracterizam a 

chamada – análise imanente ou estrutural. Esta, na melhor 

tradição reflexiva, encara o texto - a formação ideal – em sua 

consistência auto-significativa, aí compreendida toda a grade de 

vetores que o conformam, tanto positivos como negativos: o 

conjunto de suas afirmações, conexões e suficiências, como 

também as eventuais lacunas e incongruências que o perfaçam. 

Configuração esta que em si é autônoma em relação aos modos 

pelos quais é encarada, de frente ou por vieses, iluminada ou 

obscurecida no movimento de produção do para nós que é 

elaborado pelo investigador, já que, no extremo e por absurdo, 

mesmo se todo o observador fosse incapaz de entender o sentido 

das coisas e dos textos, os nexos, ou significados destes não 

deixariam, por isso, de existir, salvo admitido, paradoxalmente, 

que a impotência do sujeito no campo ideal é poder dissoluto no 

plano real, donde nexos ou significados efetivos não serem 

passíveis de dissipação real pelas eventuais incapacidades, 

absolutas ou transitórias, dos analistas. 

 

 Mas, ainda sobre esse procedimento, Costa (2003, p. 20) afirma que a 

análise imanente: 

é o procedimento no qual o texto se converte em campo de 

investigação do pesquisador, tornando-se o palco de experiências 

que permitem a explicitação e demonstração de conceitos nas 

suas inter-relações lógico-teóricas. Esse tipo de leitura, em geral 

torna-se básica na pesquisa como momento que antecede a 

abordagem de uma realidade específica.  

 

Partindo da relação ontológica entre as “determinações históricas de todo 

processo cognitivo”, autora explica que: “os textos exibem duas dimensões que se 

articulam intimamente”: 
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Uma dimensão que corresponde ao seu conteúdo mais evidente, 

explicitamente escrito e perceptível em sua articulação interna, e 

outra dimensão que se revela portadora de um conteúdo a ser 

desvelado: aquilo que o texto não diz ou não manifesta 

imediatamente e aquilo que nele se encontra implícito ou se pode 

abstrair por dedução. Além disso, todo texto é escrito tendo em 

vista um objeto externo a si mesmo, que tanto pode ser um outro 

texto como a realidade. Somente na referência a esse objeto 

externo a sua lógica imanente pode receber, da parte do leitor, um 

verdadeiro significado. Desse modo, todo o texto remete para 

além de si mesmo, ao remeter ao seu contexto e ao contexto do 

próprio leitor. (COSTA, 2003, p. 20) 

 

Seguindo o pensamento dessa autora, “uma investigação puramente lógico-

formal, que busca exclusivamente as relações internas do texto, sua malha 

conceitual e seu tecido categorial, constitui um primeiro passo para uma 

compreensão a profundada da trama de significados explicitamente ou 

implicitamente revelados pelo texto”. (COSTA, op. Cit., p. 21) 

No procedimento investigativo da análise imanente, o “primeiro passo” é 

desvelar a estrutura lógico-formal do texto. Em seguida voltar-se para um segundo 

movimento: a análise histórico-social dessa “malha interna” do escrito. 

Fundamentada em Marx, a autora afirma que esse segundo passo significa 

“interpretar o texto remetendo-o ao movimento histórico de evolução do 

pensamento”. (COSTA, 2003, p. 22) 

 

A análise imanente adquire, com Marx, uma nova dimensão e 

maturidade, na medida em que a determinação histórica de um 

texto passa a ser demonstrada em suas mínimas mediações. 



 161 

Instaura um procedimento de análise textual que encara o texto 

em sua consistência auto-significativa, ou seja, todo o conjunto de 

suas afirmações, conexões e suficiências, como também as 

eventuais lacunas e incongruências nele contidas. Ao lado das 

exigências do reconhecimento da imanência do texto, de sua 

autonomia e autoridade próprias frente ao leitor, que por isso deve 

respeitá-lo em todos os seus movimentos interpretativos, agora se 

adicionam novas dimensões que acrescentam à leitura maior 

complexidade e argúcia. A análise consiste agora não só em 

explicar o que o texto diz, mas também o porquê de dizê-lo e da 

forma como o diz. O motivo para que um determinado pensador 

tenha encontrado determinados tipos de resposta, afirme ou omita 

alguns aspectos do real, não pode ser alcançado apenas nas 

razões internas ao texto, mas nas determinações histórico-sociais 

que possibilitam a construção do seu pensamento, como 

momento de desenvolvimento histórico mais global. Postura que 

aponta ao objeto por ele analisado, numa perspectiva 

radicalmente distinta do viés especulativo filosófico-científico 

tradicional. (COSTA, 2003, p. 22) 

 

Vistos esses dois aspectos da análise imanente, o lógico-formal e o histórico-

social, dialeticamente articulados, passamos a descrever como procedemos a 

nossa leitura e análise dos artigos. Vale salientar que nosso estudo tem alcance 

teórico-metodológico, objeto e objetivos distintos dos que foram propostos na 

pesquisa de Costa (2003). No entanto, suas orientações quanto ao procedimento 

da análise imanente foram de grande valia para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa. 

Neste sentido, o nosso primeiro passo foi o de realizar a leitura atenciosa do 

texto buscando apreender a idéia central do autor. Em seguida, subdividimos em 
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“unidades significativas” cada parágrafo do texto, destacando a argumentação 

principal.  

Com isso, a “estrutura” “lógico-formal” do texto é visualizada com base nas 

idéias centrais de cada parágrafo do artigo. Logo após, reconstituímos esta 

estrutura de argumentações em um novo texto por nós elaborado. Isto resultou na 

aproximação às idéias imanentes que constituíam o texto.  

Ao final, pudemos levantar hipóteses sobre os traços de Ecletismo 

encontrados em cada um dos artigos. Estas hipóteses constituíram a nossa 

análise sobre as implicações ideo-políticas do Ecletismo para o Serviço Social. 

Nosso “segundo passo”, por conseguinte, consistiu em inserir os artigos 

analisados no contexto sócio-histórico que determina a influência do Ecletismo na 

produção teórica do Serviço Social na contemporaneidade, o que fizemos com 

base no capítulo três desta tese.  

 

4.2 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Ao elaborarmos os fichamentos dos textos, buscamos indicativos da posição 

teórico-metodológica e ideo-política dos autores. Nesse primeiro momento de 

investigação, estes indicativos são parciais, já que não resultam de uma análise 

imanente do texto. Mas, já definem, em linhas gerais, os posicionamentos e idéias 

centrais dos autores. Isto, facilitou o agrupamento dos textos por características. 
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Do levantamento bibliográfico delimitamos basicamente43 dois grupos: um  

próximo à tradição marxista e, outro, eclético. Os que estão inclusos na tradição 

marxista têm por pressuposto o trabalho como categoria fundante da vida social. 

Esses autores tratam de temas como as transformações societárias e seus 

desdobramentos para o Serviço Social, a formação profissional e o protagonismo 

ético-político dos assistentes sociais, a base de sustentação funcional-ocupacional 

da profissão, a relação entre desemprego e o mercado de trabalho profissional e, 

ainda, a implantação do projeto ético-político. Os autores que trataram essas 

questões foram: Netto (1996b), ABESS/CEDEPSS (1996a e b), CEFESS (1996), 

Montaño (1997), Ortiz (2002), Sant’ana (2000). 

Nesse grupo da tradição marxista, encontramos autores que consideram o 

Serviço Social como trabalho e incluso em um processo de trabalho, como 

Almeida (1996), Barbosa (1998), Costa (2000), Guerra (2002) e (1997). Bem 

como, Holanda (2002), que dialoga com os autores que partem da concepção de 

profissão como trabalho para defender que o Serviço Social não é trabalho em seu 

sentido ontológico, mas um complexo social derivado (como os demais complexos 

sociais) da categoria ontológica do trabalho. Outros autores, através da tradição 

marxista, tratam de questões como: a problemática do indivíduo e marxismo em  

Azevedo (1998), a questão da assessoria/ consultoria em Vasconcelos (1998) e, 

ainda, Jorge (1999) que trata da relação ensino superior e construção do projeto 

de formação curricular do Serviço Social. 
                                                 
43 Neste trabalho, novamente afirmamos, que as variadas vertentes que perpassam a produção de 
conhecimentos do Serviço Social não foram delineadas com exatidão. Isso demandaria um estudo específico 
sobre tais vertentes, o que não foi o objetivo desse trabalho. Nesta pesquisa podemos distinguir, com nitidez, 
os autores que defendiam a tradição marxista dos que utilizavam o Ecletismo. Dentro dos que utilizavam o 
Ecletismo, diferenciadas correntes sociológicas, antropológicas e psicológicas estavam agrupadas 
indistintamente nos textos.  
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Mas, nem todos os textos apresentaram traços ecléticos ou estiveram 

inclusos na tradição marxista. Um exemplo é o artigo de Brasil (2001, p. 166)44. A 

autora busca pensar a  “ética na profissão como estética da existência”. Ela utiliza 

a “estética da existência” em Foucault para analisar a profissão e o seu projeto de 

ética. Segundo ela,  “a estética da existência não é apenas uma simples relação 

do indivíduo consigo mesmo. Ao contrário, é a relação com o outro, não o idêntico, 

a razão do outro que é constitutivo do sujeito nessa ética. É, portanto, a ética 

como relação reflexiva que se apropria da liberdade para propiciar aos homens 

(sujeitos de si) a maioridade.” (BRASIL, 2001, p. 170)  

Brasil (op. Cit., p. 170) afirma que “ao pensar a ética, o fazemos a partir de 

uma hermenêutica do sujeito, no qual está presente o cuidado de si com a política, 

com a pedagogia e com o conhecimento de si  (Foucault, 1985). O ponto de 

partida do estudo focaultiano, utilizado pela autora, é Alcebíades de Platão, ou 

melhor, a percepção de Alcebíades ao dizer que “... devia cuidar de si na medida 

em que queria depois se ocupar do outros”. O traço desse texto é o subjetivismo. 

Apesar de utilizar Foucault, um autor controverso, ela se mantém isenta de 

“misturas”.  

Dos autores que utilizaram essa “mistura” destacamos algumas 

características do traço eclético na produção teórica do Serviço Social.  

 

 

 

 

                                                 
44 A análise imanente desse texto, na sua primeira fase, se encontra em anexo. 
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4.3 - CARACTERÍSTICAS DO ECLETISMO NA PRODUÇÃO TEÓRICA DO 

SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O traço mais geral entre os autores estudados é a “indefinição” teórico-

metodológica e ideo-política presente em todos os textos ecléticos. Por exemplo, 

inicialmente, podemos nos referir aos trabalhos de Mioto (1997) em seu estudo 

sobre a “Família e o Serviço Social” e ao de Stumpf (2002) sobre a experiência da 

implantação do Serviço Social na Vara de Execução de Penas e Medidas 

Alternativas (VEPMA) de Porto Alegre/RS, mais especificamente, a atuação 

profissional junto à execução da pena alternativa de prestação de serviços à 

comunidade. 

Mioto (1997) apresenta seu conceito de família com base nas definições de 

vários autores: Lévi-Strauss que estuda as “estruturas de parentesco”, Áries que 

mostra “as diferenças na organização familiar ao longo da história” na sociedade 

européia e Prost que discute “família no contexto das fronteiras entre o público e o 

privado”. Para ela,  

 

A idéia de que a família é um fato cultural historicamente 

condicionado está respaldada em contribuições de vários autores 

de diferentes áreas do conhecimento. Elas permitem 

contraposições à idéia ainda muito difundida de que a família é 

um grupo natural, calcado na essência biológica do homem, ou 

seja, na consangüinidade e na filiação. (MIOTO, 1997, p. 116) 
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Ao apresentar as idéias dos autores, Mioto (1997, p. 117) afirma que “os 

exemplos” explicativos dos mesmos sustentam o seu pressuposto de família “não 

é um lugar de felicidade”:  

 

Estes exemplos, sumariamente, articulados, que embasam o 

pressuposto de que a família é uma instituição social 

historicamente condicionada, introduzem a segunda idéia 

subjacente a este trabalho: a família não é a priori o lugar da 

felicidade. O florescimento da idéia que a família é o lugar da 

felicidade está vinculado justamente ao ocultamento de seu 

caráter histórico. 

 

Vale salientar que autora não define o que seja “felicidade” e de como 

esta categoria possa garantir o caráter “histórico” de família como sustentou 

anteriormente. Mais adiante afirma que: “a análise realizada sobre a intervenção 

na família e espaço institucional repousa na idéia de que a família é uma unidade. 

Enquanto tal, os problemas apresentados por ela devem ser analisados dentro de 

uma perspectiva de totalidade”. E continua: 

 

O reconhecimento da família como totalidade implica também 

reconhecê-la dentro de um processo de contínuas mudanças. 

Estas são provocadas por inúmeros fatores, nos quais estão 

aqueles referentes à estrutura social em que as famílias estão 

inseridas e aqueles colocados pelo processo de desenvolvimento 

de seus membros. (MIOTO, 1997, p. 124) 
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Em outra passagem a autora afirma: “a família é uma instituição social 

historicamente condicionada e dialeticamente articulada com a sociedade na qual 

está inserida.” (MIOTO, 1997, p. 128)  

Essa autora tenta realizar uma análise “histórica” e “dialética” de família, mas 

utiliza categorias do funcional-estruturalismo, sob a influência de Lévy-Strauss. Ela 

“usa” a categoria de “estrutura social” em conjunto com a categoria materialista 

dialética da totalidade. O que confunde o leitor sobre qual o seu posicionamento 

teórico e metodológico. 

 Um outro exemplo é o de Stumpf (2002). Para a autora o processo de 

prestação de serviços comunitários, como pena alternativa, tem um caráter 

emancipatório e educativo. A autora considera a profissão como “trabalho” 

“emancipador” por ter a função de transformar consciências através da educação 

disciplinar.  

A transformação de ordem societária e o conflito de classe não são levados 

em consideração na análise, vale salientar. Nisso ela dispõe de autores com 

pensamentos distintos como se os mesmos, por estarem vinculados a uma 

mesma tradição, a marxista, tratassem da mesma forma um determinado assunto 

(Marx, Gramsci, Paulo Freire). Desta maneira, utiliza esses autores para o 

tratamento de categorias complexas (disciplina, educação, justiça, poder judiciário, 

consciência, trabalho), sem as devidas articulações teóricas entre as mesmas, 

para analisar uma realidade muito específica: a da relação entre a sua experiência 

profissional, o poder judiciário, o sistema penitenciário e a prestação de penas 

alternativas. Citamos, então, a autora: 
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Na execução da pena alternativa de prestação de serviços à 

comunidade, o trabalho assume um papel emancipador, se o 

prestador ao “atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza 

externa a ela e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 

própria natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e 

sujeita o jogo de suas forças a seu próprio domínio” (Marx, 1985: 

149). Este é o processo de aprendizagem intrínseco ao trabalho e 

gerador de conhecimento transformador, no qual podem assumir 

papel ativo todos os envolvidos: prestadores de serviço, 

conveniadas, profissionais do Serviço Social, funcionários e 

magistrados da Vepma. Daí resulta a necessidade de um 

aprendizado compartilhado, no qual “as circunstâncias fazem 

mudar os homens” e o “educador necessita, por sua vez, ser 

educado” (Marx, 1984:27), incorporando o movimento dialético da 

vida, no qual o assistente social posiciona-se como intelectual 

orgânico (Gramsci, 1979: 03 a 230) compromissado com os 

interesses da maioria e disposto a participar integralmente do 

processo de aprendizagem transformador. A intervenção do 

Serviço Social junto às penas alternativas, em Porto Alegre, tem 

buscado concretizar essa compreensão dialética, por meio de 

uma instrumentalidade capaz de propiciar a reflexão crítica que 

amplia consciências e transforma comportamentos, individual e 

coletivamente. (STUMPF, 2002, p. 155) 

 

Tanto Stumpf (2002) como Mioto (1997), demonstram uma “indiferenciação” 

teórico-metodológica. A mistura de vários autores é realizada, nestes artigos, sem 

a devida análise sobre os direcionamentos ideo-políticos de cada autor trabalhado.  

Além da mistura eclética, da “indiferenciação” teórico-metodológica e ideo-

política que perpassa todos os textos, o subjetivismo também é um traço 
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marcante. Alguns autores relacionam questões específicas da profissão às 

categorias como identidade e representação social. É o caso de Gentilli (1997)45. 

Gentilli (1997, p. 126) abrindo a sua primeira seção (“A importância do debate 

sobre identidade profissional”) refere-se a alguns “incômodos” decorrentes da 

“natureza da identidade profissional” e que podem ser “identificados” no “cotidiano” 

do “trabalho” do Assistente Social.    

Ela esclarece que a questão da identidade profissional é um “problema 

teórico-prático complexo” estando ligado a “desconfortos e dificuldades” de 

“profissionais e pesquisadores” em virtude do “baixo status” a que é “socialmente 

atribuído” à profissão e da “decorrente baixa remuneração” a qual estão 

submetidos os assistentes sociais. (GENTILLI,1997, p. 127). A mesma trata as 

questões “práticas” do Serviço Social - baixa remuneração, por exemplo - como 

decorrentes da identidade, dos discursos e das representações sociais que os 

profissionais constroem. Ela define identidade como: 

 

Um termo cujo sentido etimológico remete àquilo que é idêntico, 

semelhante ou ainda análogo. Exprime tanto conformidade de 

alguma coisa consigo mesmo, quanto o compartilhar com 

características de outros indivíduos ou grupos sociais. Trata-se de 

uma noção que se refere ao indivíduo pensado nas relações 

sócio-antropológicas, psicossociais e político-econômicas. Refere-

se a movimentos que dizem respeito tanto à singularidade 

humana quanto a particularidades de grupos, segmentos, 

estratos, classes, nações, culturas etc..., na produção de sentidos 

face às relações sociais das quais participa, de acordo com 

representações e imagens utilizadas para se referir a objetos que 

                                                 
45 A análise imanente do artigo de  Gentilli (1997) também se encontra em anexo. 
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são identificados como exteriores. Consiste numa categoria que 

possibilita as contigüidades, as semelhanças, as diferenças e as 

contradições que se estabelecem entre indivíduos e sociedade, 

tanto na perspectiva dos sujeitos singulares quanto coletivos, por 

intermédio das noções de “identidade pessoal” e “identidade 

social”. Neste sentido, a categoria “identidade” remete à relação 

que uma pessoa estabelece com o “outro” marcando dimensões 

de individualidade e de coletividade, por meio de uma dinâmica 

que separa e atomiza, porque distingue ao mesmo tempo em que 

estabelece padrões de alteridade, porque integra. 

(GENTILLI,1997, p. 128) 

 

  

Gentilli (1997, p. 128) ainda defende que a identidade é uma categoria que 

pode “dimensionar” o “ser social” unindo as suas esferas subjetiva e objetiva, 

singular e coletiva: 

 

Como categoria teórica, a identidade expressa tanto uma relação 

que objetiva uma manifestação de realidade humana e social 

quanto se expressa simultaneamente como subjetividade 

humana. Estabelece dimensões de um ser social enquanto 

singularidade e enquanto coletividade. (GENTILLI, 1997, p. 128) 

 

 

Se a perspectiva de Gentilli (1997) estivesse correta, a realidade seria 

constituída  a partir da identidade do sujeito, das suas idéias, do seu pensamento. 

A concretude da realidade dependeria unicamente da vontade íntima do sujeito, o 

que em outras palavras significaria que a existência do mundo dependeria da 

existência do sujeito. A realidade apenas existiria se, e tão somente, o sujeito 

existisse, o que não é real, tal como afirma a teoria social marxiana. A autora, 
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além desse subjetivismo, possui um forte traço de Ecletismo quando conjuga 

categorias como representação social e identidade, ambas inclusas na teoria do 

interacionismo simbólico46, com as categorias de trabalho e processo de trabalho 

em Marx.  

 

A identidade profissional do Serviço Social se organiza 

estruturalmente a partir da convergência de três fatores. O 

primeiro deles refere-se à produção de um núcleo identitário 

organizado a partir de representações sociais que permeiam e 

circunscrevem os objetos de atuação, o processo de produção 

social da profissão (decorrente de um saber específico) e os 

produtos configurados por este processo de trabalho (corpóreos e 

incorpóreos), em atendimento a demandas postas socialmente, 

seja por reconhecimento ou por produção das necessidades 

humanas. (GENTILLI,1997, p. 132) 

 

                                                 
46 Destacamos, como exemplo, alguns argumentos teórico-metodológicos sobre a Teoria Interacionista 
Simbólica em (BAZILLI, 1998) o que nos faz perceber nitidamente a distância epistemológica e ontológica 
entre o interacionismo e a teoria marxiana. Sobre o início do movimento interacionista, o autor afirma: 
“Ainda que a denominação interacionismo simbólico seja relativamente nova, o movimento tem suas raízes 
no século XVIII e seus fundamentos têm sido importantes no pensamento sociológico americano”. (BAZILLI, 
1998, p.  27); Sobre os seus fundamentos e primeiros desenvolvimentos: “As raízes e os fundamentos do 
movimento do interacionismo simbólico estão no pensamento dos filósofos moralistas escoceses e, 
principalmente, dos filósofos pragmáticos e funcionalistas norte-americanos; além de outras influências gerais 
da época, como a obra de Hegel (a idéia de mente traduzida como espíritu ao espanhol), a teoria evolucionista 
de Darwin (idéias sobre adaptação) e os indícios da teoria geral de sistemas (noções de equilíbrio e 
dinâmica).” (BAZILLI, 1998, p. 29); Alguns de seus principais autores são: Georg Mead, Erving Goffman, 
Sarbin e Allen, Scheibe, Berguer e Luckmann, Ciampa e Habermas. (BAZILLI, 1998, p. 33); Sobre a 
concepção da natureza da sociedade: “Para o interacionaismo simbólico, a sociedade é concebida como uma 
tecido de comunicação (...). Assim, “Sociedade é interação: influência recíproca de pessoas que, na medida 
em que atuam, levam em consideração as características dos outros. (...) Essa interação é, como o nome do 
movimento, simbólica.” (BAZILLI, 1998, p. 33); A sua concepção de homem: “em geral o interacionismo 
simbólico mantém uma concepção otimista de homem ativo e “metatalizado”. Um homem pensante que 
mantém uma “conversa” interna e externa, utilizando símbolos, que se desenvolvem no processo social. Para 
Stryker e Statham (...) “os seres humanos, individual e coletivamente, são ativos e criativos, mais do que 
meramente responsivos em relação às forças do meio que incidem sobre eles”.” (BAZILLI, 1998, p. 34/35). 
Sobre interação social: “interação é o espaço, a unidade que possibilita que o self e a sociedade, por meio da 
interação e da simbolização, se mantenham ou mudem permanentemente. A interação social é, pois, o que 
possibilita uma “realidade negociada”, um dos postulados básicos do interacionismo simbólico. Isto é: “na 
medida em que o significado é derivado do processo interpessoal implica que a realidade é definida por meio 
desse processo, mais do que independente dele”. (BAZILLI, 1998, p. 35).  
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Logo, em seguida a esta argumentação a autora afirma, em sua nota de 

rodapé n. 06, na página 132, que: “a lógica subjacente a esta formulação é a 

clássica  concepção de processo de trabalho em Marx”. A autora remete o leitor 

aos “capítulos V e VI do livro I, volume 1, pp. 201-36,” d’O Capital, “na publicação 

da Civilização Brasileira de 1980”. Em seguida continua seu texto afirmando que:  

 

O processo de trabalho do Serviço Social como qualquer trabalho 

no setor de serviços, gera “valores de uso”, apesar de não 

“produzir  diretamente mais-valia”. Seu produto não é 

necessariamente de base corpórea, material, mas expressa um 

resultado, um valor de uso. Participa do processo ampliado de 

produção e reprodução social, exercendo funções mais ou menos 

estratégicas, à medida que se articula a setores produtivos, mais 

ou menos importantes. (GENTILLI, 1997, p. 132) 

 

 

Posteriormente, na sua nota de rodapé, n. 7, a autora volta-se para a teoria 

social em Marx afirmando que: “tal reflexão está apoiada na distinção entre 

trabalho produtivo e trabalho improdutivo de Marx em O Capital, livro I, Capítulo VI 

(inédito)”. (GENTILLI,1997, p. 132).  

O subjetivismo de Gentilli (1997) para o entendimento das relações entre 

profissão e realidade, abre espaço para o Ecletismo, como demonstramos acima, 

e fragiliza a análise da autora quanto à apreensão dos nexos causais que 

concretamente articulam a profissão à sociedade capitalista. Nexos causais 

explicitados em nosso terceiro capítulo e que nada têm de, apenas, subjetivos. 

Não dependem unicamente dos discursos, nem das representações sociais, nem 

da identidade dos agentes profissionais. Mas, da práxis produtiva, onde sujeito e 
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objeto, por não serem idênticos, articulam-se dialeticamente no processo de 

transformação da realidade pela via do trabalho.  

A relação entre profissão e sociedade é muito concreta – origina-se nas 

formas de ação do capital sobre as contradições do processo de reprodução 

material das classes trabalhadoras. Por isso, diz respeito à intervenção 

profissional sobre as refrações da questão social na sociedade capitalista madura. 

Um outro traço que favorece a mistura eclética nos textos é a defesa de uma 

“abertura” teórico-metodológica para o tratamento das demandas do Serviço 

Social. “Novos paradigmas”, novas “categorias teóricas” para o tratamento de 

“novos” processos sociais, isto é o que trata Faleiros (1999). 

Esse autor utiliza categorias como “empowerment”, “redes”, “relações de 

poder”, “atores sociais” e propõe mudanças nas formas de investigação da 

profissão: 

 

O empowerment do sujeito, individual e coletivamente, para 

mudar suas relações constitui a base da estratégia de intervenção 

do Serviço Social em nossa perspectiva (ver Faleiros 1997) para 

enfrentar essas exigências e resgatar a sua auto-estima,sua 

autonomia e sua cidadania. O Serviço Social, neste contexto, 

precisa trabalhar as categorias de território, cultura, sujeito, 

integração, buscando repensar o processo de despolitização, 

desterritorialização e de sociedade de serviços que caracteriza a 

sociedade informacional em que vivemos. (Lojkine, 1995). 

Touraine, em seu livro Poderemos viver juntos? Iguais e 

diferentes? (1999), constata a dissociação entre a economia e a 

cultura e a existência de um poder difuso para acelerar a 

circulação de capital, e busca uma saída que não destrua as 

culturas na globalização nem se feche em um comunitarismo 
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autoritário. Essa saída se manifesta na produção do sujeito, na 

sua transformação em ator social. A transformação dos sujeitos, 

no entanto, implica mudar relações de poder numa rede societária 

e pública, com fundos e poder de decisão para esses sujeitos. O 

poder é que produz o sujeito nas suas relações. As possibilidades 

do cidadão de ter proteção social do Estado precisam estar 

articuladas à realidade local onde vive e é reconhecido, numa 

rede complexa de seguros, assistência e serviços onde possa 

exercer sua voz e garantir sua vida. A rede de proteção social 

deve levar em conta o sofrimento do desempregado, a perda de 

referências diante da mudança da própria família e da crise 

existencial. A solidão e o isolamento são problemas concretos que 

se aliam à falta de condições subjetivas e objetivas para se 

enfrentar esse processo aqui analisado de perda simultânea das 

referências da família, do salário e da cidadania. (FALEIROS, 

1999, p. 163) 

 

Logo em seguida, o autor traz essa discussão da complexificação das 

relações sociais capitalistas na contemporaneidade para o Serviço Social, da 

seguinte maneira: “é nesse contexto que vamos situar as alternativas presentes 

nas condições de existentes para o exercício do Serviço Social, levando-nos a 

pensar a profissão de uma maneira muito mais complexa do que a que 

pensávamos nos anos 60.” (FALEIROS , 1999, p. 165) E continua: 

 

Se naquela época fundamos o que se chamou de movimento de 

reconceituação do Serviço Social, hoje precisamos de uma re-

reconceituação, no sentido de se fazer uma crítica do que 

fizemos, dos acertos e dos erros, dos riscos e também das 

oportunidades  e necessidades que estão sempre surgindo. Para 

isso, em primeiro lugar, precisamos estar abertos para pensar a 

realidade e nossas categorias, com a crítica às idéias 
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reducionistas, ao pensamento único de direita ou de esquerda. O 

neoliberalismo é o esterilizador  do futuro, à medida que coloca o 

presente como o futuro e quer impor um pensamento único. 

Pensar o futuro implica a liberdade da crítica, a desconstrução 

dos consensos estabelecidos e a capacidade de retomar, hoje, de 

forma contraditória, a tradição crítica. Como tradição, mas, 

fundamentalmente, como crítica, numa crítica da própria tradição 

crítica, para repensar o futuro e reinventar a utopia, sem perder os 

pés no chão. (...) A construção desse futuro implica fazer ressurgir 

a diversidades de epistemes ou conhecimentos e formas de 

conhecer, tendo em vista que na sociedade atual existe um 

epistemicídio, uma liquidação dos conhecimentos, na expressão 

de Santos (1998). Isto significa o apoio estratégico à expressão 

da diversidade cultural e a necessidade de convivência com o 

multiculturalismo. (grifos nosso) 

 

Como vimos, o projeto emancipatório socialista foi incorporado pela categoria 

profissional a partir do Movimento de Reconceituação Latino-Americano do 

Serviço Social nos anos 60/70. No Brasil, pelo processo de Renovação 

profissional, no final dos anos 70 - muito embora, a maturação da relação entre 

profissão e o projeto socialista tenha sido alcançada nos anos 80/90. A proposta 

de Faleiros (1999) é de uma re-reconceituação do Serviço Social, de uma “crítica 

da crítica” às orientações político-ideológicas da profissão. Isto denota a tentativa 

de “reformulação” dos posicionamentos críticos da categoria e, por conseguinte, o 

esvaziamento do conteúdo revolucionário do projeto socialista no Serviço Social. 

Propõe-se, então, a “reformulação” da teoria crítica pela incorporação de variadas 

perspectivas analíticas, independente de suas naturezas ideo-políticas. É a 

abertura eclética para a terceira via no plano ideo-político. Segundo esta, a 
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impossibilidade de uma ruptura radical das relações sociais fetichizadas 

capitalistas pelo socialismo, gera a necessidade de uma “reforma” ou de uma 

“adequação” do sujeito e, das relações sociais, dentro mesmo do horizonte 

capitalista.  
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4.4 -  ANÁLISE IMANENTE 

 

Em seguida, apresentaremos a análise imanente do texto de FRITSCH, R. , 

intitulado “Planejamento estratégico: instrumental para intervenção do Serviço 

Social?” da Revista Serviço Social e Sociedade, n. 52, v. 17, dezembro de 1996. 

p.127 – 145. O objetivo dessa análise é, portanto, o de sustentar o que viemos 

afirmando ao longo desta tese. Ou seja, a influência do Ecletismo na produção 

teórica do Serviço Social na contemporaneidade como um reforço ao 

conservadorismo profissional.  

 

4.4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO TEXTO: A SUA ESTRUTURA LÓGICO-

FORMAL 

 

A autora apresenta o artigo como “um estudo exploratório descritivo” 

(FRITSCH, 1996, p. 127) sobre o referencial teórico-metodológico do 

planejamento estratégico. As categorias centrais da autora são: o planejamento 

estratégico, a participação, o poder e o Serviço Social. As vinculações entre as 

categorias do Planejamento estratégico e do Serviço Social orientam as demais 

argumentações, idéias, teses e posicionamentos teóricos da autora. 

O planejamento estratégico é definido como um “instrumento”, uma 

“ferramenta” com o objetivo de “racionalizar” as ações de “uma organização, setor 

ou atividade” (FRITSCH, 1996, p.128). 

Como um instrumento, o planejamento estratégico tem um “valor e um 

significado” pelo “modo como as pessoas são envolvidas na ação”, pela 
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“participação nas realidades”. Por isso, a manipulação desse instrumental deve 

estar sustentada por “valores éticos universais” como “vida, liberdade, igualdade, 

trabalho” que devem “primar pela valorização da pessoa humana”. (FRITSCH, 

1996, p. 128) 

É neste momento em que autora passa a articular as categorias de 

participação e poder à relação entre planejamento estratégico e Serviço Social. Na 

página 128, a autora afirma que a vinculação entre planejamento estratégico e 

Serviço Social se dá por “intermédio” do poder e da participação.  

A participação é um elemento de “vinculação direta” entre o Serviço Social e 

o planejamento estratégico. É um “valor indiscutível no Serviço Social e nas 

organizações” e, numa “visão moderna de recursos humanos”, atua como 

“categoria indispensável para garantia do sucesso”. É preciso a “valorização” da 

“participação e do exercício do poder das pessoas” para “garantir o sucesso das 

organizações”, "o que abre um espaço” à “convergência entre o Serviço Social e 

às organizações”. (FRITSCH, 1996, p. 128) 

 O planejamento estratégico “atrelado” à participação é o “elo conciliador” 

para a “melhoria dos processos, das relações humanas e para uma prática 

competente que busca construir uma prática mais cidadã” . Ao se referir à prática, 

a autora interrompe suas argumentações a respeito do planejamento estratégico e 

da participação para afirmar que, quanto ao projeto (ético-político) profissional, o 

Serviço Social: “precisa transcender os discursos ideológicos de transformação 

social e empenhar-se em exercer uma prática realista”. (FRITSCH, 1996, p. 129) 

Isso significa, nos argumentos da autora, que a prática deva oportunizar “às 

pessoas a vivência de experiências concretas de participação na gestão de seu 
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cotidiano”. (FRITSCH, 1996, p. 129) Logo em seguida, a autora afirma: a realidade 

está em “movimento permanente”, tendo como uma de suas características a 

“mudança” e esta mudança é “vital” para as profissões “que desejam estar vivas”, 

cumprindo com uma função social”. (FRITSCH, 1996, 129) 

Novamente retorna à discussão do planejamento estratégico como “um 

instrumental essencial para os profissionais que efetivamente queiram intervir”. Ele 

é “uma metodologia de ação” que pode ser “manipulada” para a “manutenção” ou 

transformação de determinado estado”. O planejamento é “processo” e “método”, 

podendo ser usado em vários níveis de mudança. Mudanças no nível do 

“cotidiano” – “nas necessidades e problemas imediatos”, “nível operacional” – e no 

nível de mudanças “políticas e estratégicas” – “aquelas que redefinem as grandes 

linhas, diretrizes, a razão de existir de determinada sociedade, organização, grupo 

ou setor”. O planejamento é “um processo de racionalidade”, um “processo 

inteligente” que “independente do nível de mudança” se exerce “sobre 

determinada situação para a construção de outra nova”. (FRITSCH, 1996, p. 129) 

Em seguida, refere-se ao problema de “falta de interesse” ou de 

“compromisso com as pessoas envolvidas no planejamento”, o que pode tornar “o 

planejamento um fim em si mesmo”, “desvinculado do compromisso com o 

crescimento das pessoas”. Muito embora a autora saliente que o planejamento 

possui uma “relatividade”, na medida em que ele, como instrumental, é apenas um 

meio, uma ferramenta”. “Planejar” é “pensar no futuro” pela “ação das pessoas”. 

Planejar é “antecipar-se aos acontecimentos”. Por isso, hoje, é preciso planejar, já 

que “as mudanças” e as “descontinuidades” aumentam as “incertezas” nas 

instituições (FRITSCH, 1996, p.130). 



 180 

Repete a idéia de que o planejamento pode levar à “manutenção” ou à 

“transformação” de certa situação e de que “enquanto instrumento é um objeto 

sem vida própria”. Nesses parágrafos, a autora acrescenta que a “concepção”, a 

“filosofia”, “os determinantes metodológicos” do planejamento variam conforme o 

“modelo de desenvolvimento” e o “regime de gestão vigente em determinada 

realidade” (FRITSCH, 1996, p. 130) 

No campo das ciências administrativas, o planejamento estratégico é uma 

“alternativa das organizações para orientar processos de mudança”. O 

planejamento estratégico é, então, visto como um “instrumento de administração, 

com enfoque sistêmico” (idem, ibidem), como uma “ferramenta gerencial” para 

“impor racionalidade às decisões, aos esforços, à atenção dos decisores” – 

“fatores-chaves para o sucesso das organizações. (FRITSCH, 1996, p. 131) 

Neste momento, o planejamento aparece como uma “metodologia” que 

proporciona um exercício sistemático de “processos, técnicas, atitudes” para 

“desencadear contínuas” e “constantes tomadas de decisão na organização”. 

Planejar estrategicamente “somente inicia quando a organização” define as 

expectativas” e o planejamento estratégico, “como outras metodologias de 

planejamento” é “um recurso de trabalho” que cria condições para 

racionalização/otimização de determinadas realidades. (FRITSCH, 1996, p. 131) 

A categoria de estratégia é definida, em nota de rodapé, como sendo “a arte 

do general”, em grego. Em seguida, a autora afirma que a palavra estratégia é 

fundamental para compreender a “metodologia do planejamento”. Explica que esta 

categoria foi incorporada à administração nos anos 60 e que significa “esquemas 

delineados para alcançar objetivos definidos”. (FRITSCH, 1996, p. 131) 
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A estratégia é “um conjunto de regras de tomada de decisão” para 

“orientação do comportamento de uma organização” “visando atingir propósitos 

com eficiência, eficácia e efetividade”. Em uma nota de rodapé, a autora define 

estes três últimos elementos: “eficiente vem a ser fazer as coisas de maneira 

certa; eficaz, fazer as coisas certas e com resultados esperados e, por fim, efetivo: 

fazer as coisas com efeito”. (FRITSCH, 1996, p. 132) 

Cita Pagnoncelli e Vasconcelos (1992, p. 55) que concebem estratégia como 

“o que a organização decide fazer” “visando cumprir a missão do negócio”. 

“Portanto”, sintetiza a autora, estratégia relaciona-se “com a trajetória para 

implementação de políticas”, uma “ação ou caminho mais adequado para alcançar 

objetivos desejados”. (FRITSCH, 1996, p. 132) 

Retoma a categoria do planejamento estratégico como um “conjunto coerente 

e sistêmico de prioridades e decisões (...) que orientam o futuro de uma 

organização” (idem, ibidem). Concorda com Tavares (1991, p. 69), que defende a 

idéia do planejamento estratégico como um processo de análise do ambiente e do 

sistema organizacional” e com Fischmann e Almeida (1990:25) que consideram o 

planejamento estratégico como “uma técnica administrativa que através da análise 

do ambiente de uma organização (...) cria consciência das oportunidades”, para 

aproveitá-las e evitar riscos. (FRITSCH, 1996, p. 132) 

O planejamento estratégico é apresentado, agora, como um “instrumento“ da 

“administração estratégica” que se relaciona como “a forma de conduzir o 

processo”,  “mantendo-se na gestão sistemática”. (FRITSCH, 1996, p. 132) 

A administração estratégica é vista como “uma alternativa para superar os 

problemas de implementação do planejamento estratégico” e define as estratégias 
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políticas “para operacionalização do plano” tendo na participação um componente 

essencial, “um elemento alimentador” das tomadas de decisões. Fischmann e 

Almeida (1990) afirmam ser a administração estratégica como “o processo de 

tornar a organização capaz de integrar decisões administrativas e operacionais 

com as estratégias”. A administração estratégica tem preocupação “de capacitar a 

organização” para “mudança de atitudes das pessoas de decisão”.  E que 

segundo a citação de Ansoff e Mcdonell (1993), serve para “posicionar e 

relacionar a empresa a seu ambiente (...) de modo a garantir seu sucesso  

continuado. (FRITSCH, 1996, p. 133) 

Neste momento, a autora retorna ao planejamento estratégico como uma 

“ferramenta” das “ações definidas pela administração estratégica”. Cita Tavares 

(1991) que repete ser o planejamento estratégico “um processo de formulação de 

estratégias” para a consecução da missão da organização. Mas, a autora 

acrescenta que o planejamento estratégico é “apenas” um “elemento” de “qualquer 

processo de mudança organizacional”, pois tem como resultante somente um 

plano onde se manifestam intenções”. (FRITSCH, 1996, p. 133) 

Este plano é só uma “formalização escrita”, um “mero documento”, “não 

garante a mudança”. Esta mudança ocorre “pela vontade política individual e 

coletiva das pessoas”. (FRITSCH, 1996, p. 133) 

A autora se posiciona afirmando que suas premissas sobre o planejamento 

estratégico estão baseadas na teoria dos sistemas e nesta “visão sistêmica” as 

categorias de “organização” e “negócio” são destacadas. (FRITSCH, 1996 , p. 

134) 
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A “organização” é um “sistema orgânico”, “um conjunto de partes 

interagentes e interdependentes” em um “todo unitário”. O “negócio da 

organização” é visto como o “motivo de instalação do planejamento estratégico” e 

cita Tavares (1991) que o define como no “âmbito de atuação da organização”. A 

autora passa a tratar com mais detalhamento as categorias de participação e de 

poder. Afirma que, apesar das categorias serem interdependentes, serão tratadas 

separadamente. A participação “se manifesta de maneira mais visível e objetiva 

que o poder”. Contudo, a participação somente se concretiza por intermédio do 

poder. O poder é a “expressão essencial, profunda e subjetiva do movimento 

participativo”. (FRITSCH, 1996, p. 135) 

Concorda com Bordenave (1992), quando ele afirma que a participação é 

“necessidade fundamental humana” de “fazer, tomar e ter parte nas realidades 

individuais e coletivas”. Demo (1993), outro autor citado, a participação é 

“instrumento de autopromoção” entendendo “autopromoção como a  

“característica de uma política social centrada nos próprios interessados”. 

(FRITSCH, 1996, p. 135) 

A autora sintetiza as citações anteriores dizendo que a participação é 

estratégia de “autopromoção” onde “qualquer proposta que prime pela promoção 

integral do homem tem como primeira exigência a participação dele como ator 

histórico”. Passa a relacionar, brevemente (em dois parágrafos), a categoria de 

participação e o Serviço Social: “a razão do trabalho profissional” “move-se pela 

garantia da participação” como “caminho natural para o homem intervir nos 

processos decisórios afirmando a si mesmo e dominando o mundo”. A 
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participação “ é o elemento pedagógico da intervenção profissional”. (FRITSCH, 

1996, p. 136) 

Em seguida, volta a relacionar participação e poder: “a ocupação de espaços 

de poder em todas as formas possíveis, dentro da organização, se dá em níveis e 

formas diferentes de participação”. A participação é concebida como 

“compromisso”, “envolvimento, ações, lutas, riscos, conflitos”, mas, acima de tudo, 

é “conquista”, como reforça a citação de Demo (1993). (FRITSCH, 1996, p. 136) 

A autora refere-se a um “novo paradigma de gestão de recursos humanos” 

onde a “sobrevivência e o sucesso das organizações” dependem da “valorização 

do homem nos seus processos constitutivos”. A participação é, novamente, 

colocada como contendo em si “possibilidades” de “liberação” e de “autopromoção 

dos homens”, mas também de “manutenção” e de “controle”. A participação 

“provoca um efeito irreversível nas pessoas”, tem consequências nos “processos 

de mudança em geral”. Quanto ao Serviço Social, a autora reafirma que a 

participação é “o elemento pedagógico” que garante a “articulação entre 

planejamento estratégico e o projeto político do assistente social”. (FRITSCH, 

1996, p.137) 

Nas concepções dessa autora, a prática do Serviço Social está 

“comprometida com as pessoas enquanto sujeitos inteligentes, afetivos e sociais”, 

pois “precisa oferecer respostas e caminhos às necessidades humanas”. Daí, os 

profissionais assumirem um “compromisso”, “uma luta impossível”, se o poder não 

for transformado em “estratégia” do “projeto emancipatório”. (FRITSCH, 1996, p. 

137) 



 185 

O poder é destacado no texto por constituir-se em um “elemento vital” do 

Serviço Social. Essa categoria é fundamentada em Foucault (1979). A autora 

segue definindo poder em nove parágrafos seguidos. Para Foucault (1979), o 

poder é “uma coisa enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e 

oculta, investida em toda parte”, “um feixe de relações mais ou menos organizado, 

mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado”. Nessa acepção, o 

poder não está “localizado num ponto”, “numa situação, num local, numa realidade 

determinada”, por isso, a autora compreende que “ele é exercido pelas pessoas, o 

que implica força, lutas e jogos com articulações, negociações, resistências, 

estratégicas e táticas”. Seguindo esse raciocínio, o poder para Foucault também 

não está “localizado” no “aparelho do Estado”, os “seus mecanismos” estão no 

“cotidiano”. (FRITSCH, 1996, p. 138) 

É no cotidiano que as formas de poder se expressam, “dando movimento às 

relações entre os homens”. O poder é uma relação de força e não a “manutenção 

e reprodução de relações econômicas”, como afirma Foucault (1979). O seu 

caráter político “precisa ser compreendido nas tramas e redes que se estabelecem 

para a defesa de interesses pessoais e coletivos”. Mas, o poder não é apenas 

uma “força que diz não”. Ele produz “coisas, prazer, saber, discurso”. Ao “produzir 

saber”, o poder pode ser “utilizado para emancipação” ou “repressão” dos homens 

e não podemos negá-lo porque, segundo a autora, carecemos dele no cotidiano. 

Em suma, sobre essa discussão, a autora finaliza “o poder é uma prática social” 

que se “constitui socialmente na rede das relações sociais”. (FRITSCH, 1996, p. 

138) 
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Saindo dessa discussão, ela passa a tratar da concepção de cidadania, 

relacionando-a com a participação. Desta maneira, a cidadania aparece como 

“apropriação das pessoas dos seus direitos e deveres, enquanto sujeitos que 

vivem e participam de decisões políticas”. “E a participação aparece como o 

fundamento da cidadania”. (FRITSCH, 1996, p. 139) 

Voltando-se para o Serviço Social, a autora afirma que um dos objetivos da 

prática profissional, “é formar a consciência do cidadão”. Consciência “conquistada 

pela vivência da liberdade, da solidariedade, da participação democrática”, o que 

“implica” em uma “prática educativa”. Neste momento, a autora retorna para a 

discussão do planejamento estratégico para analisá-lo sob três perspectivas: a 

sua “fundamentação teórica”, a “relação dialética teoria-prática”, a “relação do 

instrumental com o Serviço Social”. (FRITSCH, 1996, p. 139) 

Sobre a fundamentação teórica, a autora se baseia em Pedro Demo (1993a) 

citando-o: “a primeira marca do educador não pode ser sua identificação marxista 

ou antimarxista, mas sua qualidade formal e política”, neste sentido, “o que 

interessa é a “arte de argumentar cientificamente lançando mão de toda 

instrumentação válida, empírica ou teórica, prática ou metodológica”. (FRITSCH, 

1996, p. 139) 

Neste ponto, a autora argumenta (não de forma direta e clara) que os 

profissionais não podem ficar “alheios ao cotidiano”. Cotidiano esse que “pede 

respostas concretas, atrelado ao discurso inoperante” e cita Barros (1987), para 

complementar este raciocínio: “os pensadores sociais evoluem no plano das 

idéias”, mas “a realidade vivida cada dia exige uma resposta pronta.” (FRITSCH, 

1996, p. 139) 
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Retoma o tema do planejamento estratégico discutindo a relação dialética 

entre teoria/prática: “a teoria constrói-se na prática” e os instrumentos, métodos 

técnicas” são “estratégias de mediação entre ambos”. Agora, é colocada mais 

claramente a posição da autora quanto à prática profissional. Ela defende que há 

uma “conjugação insatisfatória” da prática profissional com a realidade, devido à 

“colisão de princípios éticos e valorativos antagônicos”. Para ela “nenhuma teoria 

esgota a compreensão da realidade”. (FRITSCH, 1996, p. 139) 

Sendo assim, ela diz, “precisamos construir novos paradigmas” na “medida 

em que um único limita e condiciona a realidade, a produção de conhecimento e a 

intervenção efetiva na realidade”. E, no que diz respeito ao Serviço Social, a 

autora afirma: “carecemos de mediações que tornem dialéticas a relação teoria/ 

prática”. (FRITSCH, 1996, p. 140) 

A autora concorda que as “discussões sobre a formação profissional” e as 

dimensões “técnico-prática” e “ético-políticas” tiveram avanços no Serviço Social. 

Mas, “em contrapartida”, a dimensão “técnico-prática” deve ser acrescida de 

“novos elementos” para que a prática seja exercida em consonância com a 

dimensão ético-política”. Outro ponto importante que constitui a tese da autora é 

defendido neste momento. A autora coloca que o planejamento estratégico pode 

colaborar para o desafio de “aproximar / entrosar” teoria e prática, conciliando 

“discurso e ação” e em seguida diz:  

Defendemos a assertiva de que se podem utilizar, do ponto de 

vista operativo, metodologias diversas, desde que não percamos 

de vista que o conteúdo dessa ação se sustenta no referencial 

teórico que alimenta a nossa prática e torna-se explícito na forma 
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como fazemos e direcionamos, ou melhor, na postura profissional. 

(FRITSCH, 1996, p. 140) 

 

Acrescentando ainda: “podemos e devemos manipular diferentes referenciais 

metodológicos sem supervalorizá-los, como um meio e não como um fim para  dar 

conta das necessidades da prática profissional”. E, desta forma, “o planejamento 

estratégico pode contribuir para a consecução do projeto político profissional”. 

Deixa claro quanto ao projeto político profissional que: “não é o objetivo deste 

artigo discutir determinado projeto político de sociedade, nem vincular a profissão 

a um modelo de sociedade real ou ideal. Contudo, discutimos sim a urgência de a 

profissão inserir-se na contemporaneidade e de se instrumentalizar para ser 

também um dos atores sociais dessas mudanças.” (FRITSCH, 1996, p.141) 

Para a autora, o Serviço Social deve procurar “alternativas instrumentais” 

para “produzir efeitos na questão social” e, neste sentido, “deve-se manter o 

debate crítico com todos os instrumentais postos na modernidade, pois são 

conhecimentos constituídos no dia-a-dia das organizações”. (FRITSCH, 1996, 

p.142) 

Daí, a autora conclui que há necessidade de “abrir o Serviço Social às novas 

tendências e perspectivas” do instrumental do planejamento estratégico. Isso 

porque, “a manutenção dos espaços de trabalho “do assistente social “depende” 

da “competência teórico-técnico, dos recursos que dispõe e de seus status na 

organização”. (FRITSCH, 1996, p. 142) 

 “Status não se mantém sem competência”. Por isso, para a autora, há 

“urgência” do profissional em “contracenar com novas tendências teóricas e 
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metodológicas de gestão de recursos humanos” para “colaborar na 

instrumentalização política das pessoas”. O “reconhecimento da sociedade para a 

profissão” se dá “pelo significado social de seus atores”. O Serviço Social, 

portanto, “só pode dar sentido a sua existência por meio de uma intervenção nas 

realidades sociais com competência técnica e política”. (FRITSCH, 1996, p. 142) 

O planejamento estratégico pode “contribuir com o avanço da prática”, 

porém, é condição determinante que apropriação do instrumental seja “consciente” 

e “articulada” com o “projeto político profissional”. A autora finaliza o texto, 

afirmando que há dois futuros para o Serviço Social: “um que desejamos e outro 

que construímos”. Esse a ser construído deve ser realizado “respondendo com 

qualidade (processo humano) aos desafios colocados hoje”, onde, conforme a 

citação de Demo (1993a) a “tecnologia, por mais que seja estratégica e mesmo 

compulsória, é apenas meio, instrumento, procedimento. 
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4.4.2 - A INFLUÊNCIA DO ECLETISMO E SUA IMPLICAÇÃO IDEO-POLÍTICA 

NO SERVIÇO SOCIAL CONTEMPORÂNEO 

 

No texto acima descrito, a autora afirma que o planejamento é uma 

“ferramenta”, um “instrumental”, que só adquire valor/significado pelo “modo como 

as pessoas são envolvidas na ação”, “pela sua participação nas realidades”. 

(FRITSCH, 1996, p. 128) 

A manipulação desse instrumental deve estar sustentada em “valores ético-

universais”: “a vida, liberdade, igualdade, trabalho” o que, em outras palavras, 

entende-se, de acordo com a autora, que “deve primar pela valorização da pessoa 

humana”. (FRITSCH, 1996, p. 128) 

É a participação que garante essa valorização da pessoa humana e, é ele, o 

“elemento de vinculação direta do planejamento estratégico com o Serviço Social”. 

A participação tem valor indiscutível no Serviço Social e nas organizações. 

(FRITSCH, 1996, p. 128) 

A “importância da participação e do exercício do poder das pessoas” garante 

o “sucesso das organizações”. Abre espaço concreto de convergência entre 

“Serviço Social e organizações”. (FRITSCH, 1996, p. 128) 

A autora para, definir participação utiliza dois autores: Borde nave (1992) e 

Pedro Demo (1993) e liga-os ao conceito de poder em Foucault (1979). Para 

Borde nave (1992), “participar é fazer parte, tomar parte ou ter parte”, é ao mesmo 

tempo ”instrumento para a solução de problemas e necessidades fundamentais 

para o ser humano”. Como “necessidade humana”, a participação “só pode ser 
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concebida se o homem conjugar simultaneamente o fazer, o tomar e o ter parte 

nas realidades individuais e coletivas”.  (FRITSCH, 1996, p. 136) 

Demo (1993) considera a participação como “instrumento de autopromoção”, 

mas, igualmente, a “própria autopromoção”. O autor define “autopromoção” como 

a “característica de uma política social centrada nos próprios interessados”. (ibid., 

p. 136) 

Nesse artigo, a participação é vista como “estratégia de autopromoção 

integral” dos homens – “atores históricos” - para a “realização da cidadania” e para 

a “instalação de regras democráticas”. É “compromisso”, é “conquista”, é 

“envolvimento”, “ações”, “lutas”, “riscos”, “conflitos” no sentido de “autogestão dos 

homens”. (FRITSCH, 1996, p. 136) Contém, por isso, possibilidades de “liberação, 

promoção” e de “manutenção, controle” dos homens, pois provoca “efeito 

irreversível nas pessoas”, ocasionando “processo de mudança geral”. (FRITSCH, 

1996, p. 137) 

Logo, é um “elemento pedagógico” da prática profissional, que comprometida 

com as “pessoas enquanto sujeitos inteligentes, afetivos e sociais” “precisa 

oferecer respostas e caminhos às necessidades humanas”. Por isso, a 

participação estabelece uma “dependência orgânica” com a “competência 

profissional” e ainda, com a “consecução do projeto político profissional” do 

assistente social. (FRITSCH, 1996, p. 137) 

Com a descrição de algumas déias chaves da autora, podemos constatar 

concepções subjacentes muito específicas de um momento histórico do Serviço 

Social. A recuperação do princípio de valorização da pessoa humana e da 
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categoria de participação como elementos possibilita dores de mudança social 

foram fundamentais ao Serviço Social nas décadas de 60/70. 

Podemos destacar que estes dois elementos dizem respeito a traços do 

conservadorismo profissional. Ambos colocam como centro de análise a pessoa 

como ator social e responsável pela dinâmica da sociedade. Está no indivíduo, a 

possibilidade de mudança. O homem participativo modifica a sociedade em uma 

sociedade mais democrática e cidadã. Esta é uma leitura “modernizada” de 

referências do humanismo católico fundado no Neotomismo e que foi recuperado 

pelo Serviço Social, nas décadas de 40/50, sob a influência das escolas norte-

americanas, através de uma “mistura” aos princípios teórico-metodológicos do 

funcionalismo e do estruturalismo. Aguiar (1995) realiza uma análise rica de 

elementos que subsidiam esta recuperação “modernizadora” do conservadorismo 

profissional. 

Esta leitura centrada na valorização “integral” da pessoa humana é uma 

leitura “psicologizante” (NETTO, 1996a e 2004a) da realidade, onde o indivíduo é 

o responsável pelos “desequilíbrios sociais” e precisa ser valorizado e tratado. 

Este traço “psicologizante” de leitura da realidade é ainda utilizado, sob novas 

roupagens, nas décadas de 60/70, sob a influência da ideologia 

desenvolvimentista no Brasil. Sob estas influências, a participação dos indivíduos 

para gerar o avanço econômico do país é utilizada como princípio. Wanderley 

(1998) levanta, em conjunto com Netto (1996b), estas características do Serviço 

Social neste período histórico. 

Esses traços de conservadorismo têm sido recuperados na 

contemporaneidade, ou melhor, não deixaram de estar presentes na produção 
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teórica do Serviço Social e nas demais dimensões da intervenção profissional 

(técnico-operativa e ideo-política). Esta presença diz respeito às raízes históricas e 

à particularidade do Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho defendidas 

em Netto (1996a). 

Podemos levantar no texto a presença do Ecletismo que, reafirmamos, não 

deixa de ser um traço conservador na profissão. Sabemos que o Ecletismo se 

caracteriza como posicionamento filosófico que abre a “possibilidade” de “escolha” 

e de “aglutinação” dos elementos considerados verdadeiros das mais diversas 

teorias sociais. Sem que essa “aglutinação” possa “diluir” as contradições internas 

das vertentes “misturadas”. 

Mas, escolha e a aglutinação são realizadas a partir de um critério: a 

organização formal do estudo, ou seja, com base em procedimentos 

metodológicos a critério do pesquisador e não do objeto estudado em suas 

múltiplas determinações, do ponto de vista da totalidade da sociedade. 

Um outro norte para a elaboração da mistura é a “intuição” do pesquisador 

com relação à importância de determinadas teorias ou não sejam escolhidas. As 

implicações ontológicas deste processo não são consideradas.  

No artigo analisado, uma das idéias centrais da autora é a possibilidade de 

conjugação de vários “tipos” de metodologias para o atendimento das 

necessidades técnico-operativas da profissão, tal como repetimos aqui: 

 

Defendemos a assertiva de que se podem utilizar, do ponto de 

vista operativo, metodologias diversas, desde que não percamos 

de vista que o conteúdo dessa ação se sustenta no referencial 

teórico, que alimenta a nossa prática e torna-se explícito na forma 
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como fazemos e direcionamos, ou melhor, na postura 

profissional.” (...) Podemos e devemos manipular diferentes 

referenciais metodológicos sem super-valorizá-los, como um meio 

e não um fim, para dar conta das necessidades da prática 

profissional. (FRITSCH, 1996, p. 140) 

 

Constatamos que autora constrói seu texto de maneira eclética como fica 

evidente em uma de suas idéias centrais. 

O texto é construído, como é fácil verificar, a partir da conexão entre as 

categorias do planejamento estratégico, da participação, do poder e do Serviço 

Social. A própria autora coloca as referências teóricas distintas e contrárias destas 

mesmas categorias. 

No caso da categoria do planejamento estratégico, é recuperada a teoria 

sistêmica vinculada à administração estratégica e cujas categorias centrais são o 

negócio, a organização e a estratégia. No que se refere à participação, os autores 

centrais são Pedro Demo e Bordenave, onde são recuperados os princípios de 

auto-valorização integral do homem e de auto-gestão, da cidadania e da 

democracia.  O poder está centrado nas análises de Michel Foucault, na sua 

Microfísica do Poder (1979), um autor bastante complexo47.  

                                                 
47 De acordo com Netto (1996b) e Evangelista (1997), Foucault é um autor que se encontra no âmbito do 
irracionalismo da pós-modernidade. Para Coutinho (1972), ele é pós-estruturalista. Algumas notas 
importantes sobre este autor controverso: “Originalmente diplomado em filosofia, Foucault trabalhou 
subsequentemente nos campos da psicologia e da psicopatologia, o tema do seu primeiro livro Maladie 

mentale et psychologie (1954), antes de regressar à filosofia e, mais especificamente, à história das idéias. Foi 
buscar inspiração às teorias marxistas, estruturalistas e feudianas em vários pontos de sua carreira, apesar de 
tender a negar qualquer influência persistente destas tradições no seu pensamento. A principal intenção do 
trabalho de Foucault para o pensamento é fundir a filosofia com história, de forma que a análises de larga 
escala, ou “arqueologias” como as designou, possam ser feitas a partir desses discursos históricos (o nome de 
Foucault para o pensamento quando este é realizado como prática social) que conduziram ao presente 
discurso influenciado pela racionalidade da cultura ocidental. Foucault estabelece como seu objetivo construir 
“uma história do presente” por meio destas arqueologias que envolveram tópicos tão diversos como mudanças 
de atitude e insanidade na sociedade européia pós-renascentista, o desenvolvimento do sistema prisional no 
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E por fim, o Serviço Social é concebido como prática conscientizadora e cuja 

função é pedagógica no sentido de formar cidadãos. Os valores emancipatórios, 

defendidos pela categoria profissional, fundados na ontologia do ser social são 

atrelados às concepções de democracia e de cidadania, tal como são postos no 

Código de Ética Profissional de (1993), mas que não se coadunam nem 

filosoficamente, nem político-ideologicamente com os princípios conservadores 

que destacamos antes sobre o texto. 

Mas, para a autora, no Serviço Social há carência de “mediações que tornem 

dialéticas a relação teoria/prática” (FRITSCH, 1996, p. 140) e os profissionais não 

podem ficar “alheios ao cotidiano” que pede respostas “concretas”. (FRITSCH, 

1996, p. 137). O que é enfatizado no texto é que no Serviço Social contemporâneo 

há: 1. uma  “conjunção insatisfatória da prática profissional” (FRITSCH, 1996, p. 

140) com a realidade, daí, 2. a falta de reconhecimento social para a profissão 

(FRITSCH, 1996, p. 142). O planejamento estratégico é colocado pela autora 

como uma alternativa para a superação destas duas questões.  

O planejamento estratégico é colocado como alternativa de “conciliação” 

entre discurso e ação profissionais. Valendo, para tanto, a abertura às várias 

perspectivas teórico-metodológicas que orientam este instrumental. A dimensão 

operativa é posta como elemento aglutinador entre teoria e prática. Mas, muito 

                                                                                                                                                     
seio da mesma sociedade e os códigos que governam a prática sexual na época clássica. Em cada caso, o 
interesse de Foucault é encontrar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento dos vários discursos de 
controle social na cultura moderna. Há uma tensão consciente anti-iluminismo nas investigações de Foucault, 
e algo notoriamente proclama a morte do homem em Les Mots et les Choses (1966), defendendo, como tantos 
outros pensadores estruturalistas e pós-estruturalistas, que o conceito de homem “racional”, é uma invenção 
cultural muito recente e, em vários  aspectos muito lamentável.” (BROWN; COLLINSON, 1998).  Diante 
destas notas ainda não é possível fazer uma análise de Foucault, até que porque pela análise imanente de sua 
obra é que poderíamos chegar a conclusões mais completas sobre a sua posição ideo-política. Mas, desde já é 
possível avaliar o seu afastamento dos postulados modernos, o que o coloca nos limites da irrazão.  
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além disso, é vista como fator de manutenção do “status” dos assistentes sociais 

nas organizações e postos de trabalho. 

Vale salientar que a marca do Ecletismo nesse texto se encontra exatamente 

na possibilidade de escolha e de aglutinação das várias correntes teórico-

metodológicas em torno da operacionalidade do Serviço Social. A dimensão 

instrumental é um espaço neutro que pode servir como saída para a falta de 

respostas da profissão às necessidades sociais. Esta abertura pela via 

instrumental é valorizada como democrática e avançada. 

Através do planejamento estratégico, os assistentes sociais poderão intervir 

com princípios democráticos, garantindo-se a participação das pessoas nas 

esferas cotidianas de intervenção. 

O traço de Ecletismo da autora está na sua abertura às diversas vertentes 

teórico-metodológicas. Ela “escolhe” o seu referencial teórico – “misto” - com base 

na “unidade” que considera oferecer a dimensão instrumental. O planejamento 

estratégico, nessa perspectiva, unifica os diferentes e antagônicos tratamentos 

teórico-metodológicos.  

O posicionamento eclético da autora é justificado pela tentativa de 

construção do “novo”, de novos conhecimentos que superem a dicotomia entre 

teoria e prática e que possam tornar a prática mais eficiente, atendendo 

concretamente as demandas sociais e tendo por isso, reconhecimento social. 

Nessa direção, destacamos o seguinte parágrafo: 

Vivemos em um momento histórico onde nos damos conta de que 

nenhuma teoria esgota a compreensão da realidade. Precisamos 

construir novos paradigmas na medida em que um único limita e 

condiciona a realidade, a produção de conhecimentos e a 
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intervenção efetiva da realidade. (...) As profissões precisam viver 

intensamente esse processo, de forma crítica, ágil e profunda, 

produzindo conhecimento, na medida em que ele é inesgotável. 

Mas, no nosso caso específico, o que mais carecemos é da 

prática profissional desse conhecimento. Carecemos de 

mediações que tornem dialética a relação teoria/prática. 

(FRITSCH, 1996, p. 140) 

 

Afirmamos com isso que a autora aproxima-se de um certo posicionamento 

pós-moderno. Da negação dos veios analíticos considerados clássicos. A 

“abertura”, ou melhor, “mistura”, democrática não fica apenas na teoria e na 

metodologia, mas também e, sobretudo, do ponto de vista do debate político-

ideológico para a categoria profissional: 

Não é o objetivo deste artigo discutir determinado projeto político 

de sociedade, nem vincular a profissão a um modelo de 

sociedade, real ou ideal. Contudo, discutimos, sim, a urgência de 

a profissão inserir-se na contemporalidade e se instrumentalizar 

para ser também um dos atores sociais dessas mudanças. A 

modernidade está em processo, é algo inacabado. A construção 

do futuro se faz no presente. (FRITSCH, 1996, p. 141) 

 

Verificamos que em toda construção do texto a autora defende um 

posicionamento político-ideológico sim. Mesmo que não “queira”, a sua defesa por 

uma prática profissional mais eficiente e legitimada socialmente através da 

“neutralidade” operativa do planejamento estratégico a coloca nas proximidades 

de uma posição teórico-metodológica eclética que tem como implicação ideo-

política, o reforço ao conservadorismo profissional. Disso, decorre a crescente 
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desvalorização da vertente marxiana e da direção social emancipatória maturada 

nos anos 80/90. 
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Aproximativa é a análise sobre a influência do Ecletismo na produção teórica 

do Serviço Social. Muito há o que investigar a respeito deste posicionamento 

teórico-metodológico e ideo-político na profissão.  

Nossa investigação partiu do intenso debate entre as vertentes diversas que 

orientam o fazer profissional em torno das atuais demandas e necessidades que 

são postas à profissão. Neste debate contemporâneo, pudemos constatar que o 

Ecletismo é um posicionamento coadunado com as propostas de “consenso” entre 

as diversas vertentes.  

Esse consenso eclético é mascarado sob a forma de um “diálogo” entre as 

teorias. Ao contrário de um diálogo pluralista que significa o confronto explícito e 

respeitoso de idéias na arena profissional. O que não ocorre quando “misturamos” 

as diversas vertentes teórico-metodológicas e seus respectivos posicionamentos 

ideo-políticos, indistintamente. Pluralismo implica no reconhecimento e na 

evidência pelos profissionais dos projetos de classes subjacentes aos caminhos 

teórico-metodológicos escolhidos. A presença marcante do Ecletismo no Serviço 

Social é, pois, uma tentativa de encobrir essa agudização da luta de classes na 

profissão.  

Essa luta político-ideológica na esfera do conhecimento que perpassa o 

processo de intervenção profissional não é algo que se possa considerar novidade 

no Serviço Social. Como analisamos, esta luta político-ideológica é uma 

particularidade da profissão na sociedade capitalista madura. O Serviço Social, 

desde suas origens, é chamado a responder interesses antagônicos ao interferir 

no processo de reprodução material das classes.  
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O Ecletismo é, então, vinculado à forma como a profissão intervém sobre a 

realidade. É muito particular na profissão o seu sincretismo prático e ideo-político. 

Verificarmos que a profissão é demandada socialmente pelo capital para agir de 

maneira fragmentada e seletiva sobre as necessidades sociais. Isto é, sem que os 

nexos causais dessas demandas, ou seja, as necessidades sociais que lhes são 

subjacentes, sejam desveladas. Como a relação teoria/ prática é uma unidade de 

contrários, teorias sociais restritas à explicação superficial da realidade estão 

vinculadas a uma intervenção profissional que reproduz as contradições inerentes 

da sociabilidade capitalista. 

Do ponto de vista filosófico, o Ecletismo desloca o foco da concretude da 

realidade, das suas contradições, e transfere para o domínio da consciência, do 

pensamento, da intuição, do discurso do sujeito. O subjetivismo eclético favorece 

a arbitrariedade no campo do conhecimento. O sujeito determina o “critério de 

verdade”.  

Essa fuga da realidade acaba por gerar teorias sociais irracionalistas. Elas 

partem não do real, mas daquilo que é dito, pensado e projetado sobre ele. Então, 

o método, a forma como se pensa investigar o real, torna-se o centro das 

atenções. Essa é a fragilidade teórico-metodológica do Ecletismo. O conhecimento 

parece estar acima da luta, do confronto entre os interesses antagônicos que 

permeiam as diversas teorias explicativas do real.  

Nas origens do Serviço Social, o Ecletismo teórico-metodológico e ideo-

político é constituído pelas influências franco-belga e norte-americana no trato da 

questão social dos anos 30/40. O funcional-positivismo e os postulados católicos 

constituíam o caldo conservador e eclético que orientava as ações profissionais. 
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Muito embora, tenham existido outras correntes ideo-políticas como, por exemplo, 

o irracionalismo laico, a compor esta influência do Ecletismo na fase de 

desenvolvimento inicial da profissão.  

Existem poucos estudos a respeito dessas outras influências ideo-políticas na 

profissão, tal como afirma Netto (1996a, p. 104). Por isso, não podemos 

considerar que o Ecletismo laico de Cousin tenha tido a influência que o 

positivismo, o estrutural-funcionalismo e a doutrina religiosa católica tiveram, e 

ainda têm, no Serviço Social. A referência ao Ecletismo de Cousin nos possibilitou 

o desvendamento das suas raízes e funcionalidade sócio-histórica na sociedade 

burguesa. 

Constatamos que o Ecletismo tem suas raízes sócio-históricas no período de 

decadência filosófica burguesa entre 1830-1848. Neste mesmo período, na 

França, o Ecletismo cousoniano é tornado Filosofia Oficial de Estado. Diante da 

necessidade de dominação da burguesia francesa e dos conflitos entre capital e 

classe operária, o consenso eclético foi a “saída” ideo-política para a manutenção 

da ordem capitalista. A sua funcionalidade ideo-política está interligada ao 

conservadorismo de classe burguês. 

Assim sendo, o que importa considerar é que o Ecletismo no Serviço Social 

tem matizes muito próprios. Ele depende das formas como a profissão é chamada 

a intervir e dos interesses de classes que terá de atender neste processo de 

intervenção. 

Nos anos 40/50, há uma tendência de modernização do perfil profissional 

seguindo as determinações do processo de racionalização burguesa sobre as 

refrações da questão social. A articulação entre as influências européia e norte-
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americana é a característica maior deste período, com a predominância das 

matrizes funcional-positivistas. Esta predominância é ainda maior com o 

rebatimento  da ideologia norte-americana  desenvolvimentista na profissão.  

Nos anos 60/70, com o Movimento Latino-Americano de Reconceituação, os 

vetores teórico-metodológicos tradicionais são questionados e a abertura a outras 

matrizes do conhecimento social é impulsionada. A aproximação do Serviço Social 

à tradição marxista amplia o pluralismo (concebido aqui como confronto explícito 

de idéias, repetimos) entre as vertentes que compõem o arcabouço de saber da 

profissão. 

No Brasil, o processo de renovação da profissão abre espaço para três 

vetores teórico-metodológicos: a matriz modernizadora, a de reatualização do 

conservadorismo e a marxista. Nesse embate, o Ecletismo é preponderante. 

Nos anos 80/90, com a maturação do pensamento materialista dialético, o 

Ecletismo passa a ser criticado, inclusive, no seio da própria matriz marxiana na 

profissão. Lembramos que a aproximação inicial do Serviço Social a Marx foi 

problemática e gerou, também, posicionamentos ecléticos. 

A contemporaneidade profissional é o momento onde há maior refutação às 

influências do Ecletismo. Mas, ao mesmo tempo em que esta crítica ocorre, a 

interferência do discurso da pós-modernidade reatualiza os procedimentos teórico-

metodológicos do conservadorismo profissional e, conseqüentemente, do 

Ecletismo.  

Resta-nos, então, questionar se a presença do Ecletismo no Serviço Social 

pode ser superada. Segundo Netto (1996a, p. 147):  
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A alternativa de um Serviço Social profissional liberado da 

tradição positivista e do pensamento conservador não lhe retirará 

o seu estatuto fundamental: o de uma atividade que responde, no 

quadro da divisão social (e técnica) do trabalho da sociedade 

burguesa consolidada e madura, a demandas sociais prático-

empíricas. Ou seja: em qualquer hipótese, o Serviço Social não se 

instaurará como núcleo produtor teórico específico – permanecerá 

profissão, e seu objeto será um complexo heteróclito de situações 

que demandam intervenções sobre variáveis empíricas. Esta 

argumentação não cancela nem a produção teórica dos 

assistentes sociais (...) nem o estabelecimento formal-abstrato de 

pautas orientadoras para intervenção profissional. (...) Em síntese: 

a ultrapassagem do sincretismo teórico – que se expressa no viés 

do Ecletismo – no Serviço Social, conectada à superação do seu 

lastro no pensamento conservador, é projeto que não erradica o 

sincretismo da fenomenalidade do seu exercício profissional. 

Todavia, a superação do Ecletismo teórico implica a interdição de 

qualquer pretensão do Serviço Social de posicionar-se como um 

sistema original de saber, como portador de uma teoria particular 

referenciada à sua intervenção prático-profissional.  

 

Diante dessa funcionalidade do Serviço Social na sociedade capitalista, a 

superação do Ecletismo pode ser pensada, apenas, como resultante das lutas 

ideo-políticas no interior da profissão. A depender desse embate, posicionamentos 

conservadores, como o Ecletismo, poderão ou não ser postos à prova e 

substituídos por uma teoria social que não apenas intente intervir para “reformar” a 

realidade, mas para transformá-la em conjunto com os demais segmentos sociais.  
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FICHA 1: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, N. 50, V. 17, ABRIL DE 1996, TEMA: O SERVIÇO SOCIAL NO 
SÉCULO XXI, PÁG.09-39) 
 
1. AUTOR FALEIROS, V. P. 
2. TÍTULO Serviço Social: questões presentes para o futuro. (pág. 09 – 39) 
3. TEMA O autor analisa a profissão no contexto social contemporâneo, em seus desafios e estratégias. 
4. OBJETIVOS “O objetivo deste artigo é desenvolver algumas reflexões sobre o Serviço Social enquanto 

profissão, levando em conta a dinâmica própria dos atores profissionais e o contexto em que a 
profissão se insere.” (Faleiros, 1996:09) 

5. TESE “A dinâmica da profissão a partir da inter-relação entre seus atores está intimamente 
imbrincada à relação de forças sociais presentes em seu desenvolvimento, num processo 
articulado. Dessa forma não se pretende considerar o serviço social de forma autônoma, 
independente das forças sociais mais globais, nem nos fecharmos, num determinismo, hoje, 
metodologicamente descartado, até no domínio das ciências físicas”. (Faleiros, 1996: 09) 

6. CATEGORIAS Poder, correlação (jogo, correção) de forças, hegemonia, atores sociais, “empowerment”, 
sujeitos políticos, cenários, condições estruturais, cultura, instituição, estado. 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“As considerações que hoje se podem fazer sobre o Serviço Social situam-se dentro dos 
limites do próprio capitalismo e das mudanças que vêm se impondo nessa fase de 
desenvolvimento de nova forma de acumulação, assentada no capital financeiro, na 
globalização, na revolução informacional, com profundas conseqüências no que tange o 
mundo do trabalho/desemprego, aos seguros sociais, à universalização das políticas sociais e 
ao modelo organizacional de gestão de serviços sociais, que inclui a privatização e a 
terceirização. Alguns dos desafios que vamos enumerar não são considerados determinações 
absolutas, pois, em nossa perspectiva teórica (...) estamos num processo, numa correlação de 
forças. È nessa perspectiva que consideramos o serviço social.” (Faleiros, 1996: 11) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

Baseia-se na correlação de forças locais e globais. A realidade é composta por atores sociais e 
não por classes sociais.  
“Embora o capitalismo se realize e se implante de forma diferente, segundo a correlação de 
forças regionais ou locais, essa diversidade dos mundos capitalistas está hoje em questão com 
a globalização do sistema de produção e financeiro mundial (...)”. (Faleiros, 1996: 16) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A análise teórica do Serviço Social está centrada no processo de inserção institucional, nas 
relações de poder, na perspectiva do emporwerment e na descoberta das forças hegemônicas 
e do contra poder a ser exercido pelos subalternos. (Faleiros, 1996:12) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

O autor propõe não só a resolução de problemas, mas a compreensão e a intervenção no 
“processo mesmo de fragilização e de opressão ”para que se“ articule um processo de 
mudança de trajetória e de fortalecimento dos usuários”. Esse fortalecimento passa pelas 
relações de poder entre “homens e mulheres, entre negros e brancos, imigrantes e nativos, 
pobres e não-pobres, minoritários culturalmente e não-minoritários” (Faleiros, 1996:12) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

A maioria dos autores é de franceses como: 
CASTEL, R. Lês métamorphoses de la question sociale. Paris, Fayard, 1995. 
ROSANVALLON, P. La nouvelle question sociale-repenser l’État-Providence. Paris, Seuil, 
1995. 
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FICHA 2: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, N. 52, V. 17, DEZEMBRO DE 1996, TEMA: MUNDO DO 
TRABALHO, PÁG.127 - 145) 

 
1. AUTOR FRITSCH, R. 
2. TÍTULO Planejamento estratégico: instrumental para intervenção do Serviço Social? 
3. TEMA O planejamento  estratégico como elemento impulsionador de competência técnica e política para a profissão. 

(Fritsch, 1996: 128) 
4. OBJETIVOS - 
5. TESE (...) o planejamento estratégico é uma das ferramentas atuais que pode ser apropriada pelo Serviço Social, de 

modo situado e crítico, para imprimir dinamicidade, organicidade e concretude à intervenção profissional.” 
(Fritsch, 1996:128) 

6. CATEGORIAS Planejamento estratégico, poder (Foucault), participação, cotidiano. 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“A razão de nosso trabalho profissional move-se pela garantia de participação como caminho natural para o 
homem intervir nos processos decisórios, afirmando a si mesmo e dominando o mundo.” (Fritsch, 1996:136) 
A autora se refere à promoção integral, e à auto-promoção do homem, à realização da cidadania, à instalação 
de regras democráticas pelo estímulo profissional à participação. Essa é uma função do assistente social para 
autora. 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

“A realidade na qual vivemos está em movimento permanente, sendo por conseguinte, a tendência à mudança 
uma de suas tendências básicas.” (Fritsch, 1996:129) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A análise da relação entre o planejamento estratégico e o Serviço Social se dará por intermédio de poder e 
participação. Poder evidencia-se como uma categoria essencial do planejamento estratégico e participação do 
serviço Social. Além disso, elas se interpenetram, considerando ser fundamental a posição ocupada pelas 
pessoas nos processos de mudança ou manutenção de determinada situação. Como seres humanos, as 
pessoas devem ser valorizadas, garantindo-se a participação nos processos decisórios em diferentes níveis. A 
participação – elemento de vinculação direta do planejamento com o Serviço Social – apresenta-se como um 
valor indiscutível na trajetória do serviço social e nas organizações, como uma visão moderna de recursos 
humanos, como uma categoria  indispensável para garantia do sucesso.” Fritsch, 1996:128) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

“O projeto profissional do assistente social precisa necessariamente transcender os discursos ideológicos de 
transformação social e empenhar-se em exercer uma prática realista, inserida no contexto atual, que 
oportunize às pessoas a vivência de experiências concretas de participação na gestão do seu cotidiano.” 
(Fritsch, 1996: 129)  
A autora se refere à posturas teórica contrapostas político-ideologicamente nas páginas 139, 140 e 141) 
Afirma a possibilidade de consenso entre estas teorias “do ponto de vista operativo”. (Fritsch, 1996:140) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

As referências são brasileiras e, em sua maioria, específicas da profissão, como: 
BAPTISTA, M. V. O planejamento estratégico na prática profissional cotidiana”. Serviço Social e sociedade, n. 
47, v. 16, abril de 1995. 
BARROS, D. S. Planejamento em Serviço Social: a dimensão profissional. 2 ed. São Paulo: escritor Luz e 
silva, 1987. 
FOUCAULT, M. Microfísica do poder.  Rio de Janeiro,  Graal, 1979. 
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FICHA 3: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, N. 53, V. 18, MARÇO DE 1997, TEMA: POLÍTICA SOCIAL E 
DIREITOS, PÁG.126 - 143) 

 
1. AUTOR GENTILLI, R. DE M. L. 
2. TÍTULO A prática como definidora da identidade profissional do Serviço Social. 
3. TEMA “(...) a natureza da identidade profissional do serviço social (...)”. (Gentilli, 1997:127) 
4. OBJETIVOS “(...) discutira identidade profissional a  partir de dois parâmetros básicos: um é referente ao fato de ela ser 

constituída de uma manifestação prática muito diversa, outro decorre de estas manifestações comportarem 
uma gama plural de representações, com amplas repercussões na identidade profissional”. (Gentilli, 
1997:127) 

5. TESE A autora remete a identidade profissional aos campos formais (identidade concebida como prescrição, como 
dever ser) e informais (configurado pelo mercado de trabalho, emerge uma profissão das contingências reais) 
de atuação profissional. 
 Nestes campos, o profissional desenvolve discursos e representações diferentes e divergentes que compõem 
a identidade profissional. 
“Assim pensada, a identidade profissional remete a uma necessária interlocução entre os aspectos formais e 
informais da profissão, que decorrem do trânsito – realizado pelo profissional – entre os discursos 
consagrados nas organizações e instituições formais da profissão e nas formações discursivas que se 
disseminam no mercado de trabalho profissional. “  (Gentilli, 1997:127) 

6. CATEGORIAS Identidade e representações sociais. (Gentilli, 1997:128) 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“Ao ser criada, a profissão foi definida como “prática social”, concebida no âmbito da “ajuda social”. Evoluiu no 
processo de pensar-se a si mesma e à sociedade, gerando novas concepções e auto-representações como 
“técnica social”, “ação social modernizante” e posteriormente, “processo político transformado”. Hoje, põe 
ênfase nas problematizações da cidadania, das políticas sociais em geral e, particularmente, na assistência 
social”. (Gentilli, 1997:140) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

A prática está ligada à identidade profissional não como determinante, mas como um dos elementos que lhe 
dá conteúdo, sustentação, assim como, discursos, valores, sentimentos. 
“Elementos culturais, sociais e outros, previamente existentes, permitem aos indivíduos e aos grupos sociais 
compartilharem representações e oferecem possibilidades de estabelecimento de contornos e contrastes em 
relação aos demais grupos sociais. As identidades profissionais se utilizam de um acervo codificado num 
campo de representações comuns ao universo que compartilham. O mesmo realizam com sentimentos e 
expectativas pessoais e sociais com este campo identificados.” (Gentilli, 1997:130)  

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

“identidade é um termo cujo sentido etimológico remete àquilo que é idêntico, semelhante ou ainda análogo. 
Exprime tanto conformidade de alguma coisa consigo mesma, quanto compartilhar com características de 
outros indivíduos ou grupos sociais. Trata-se de uma noção que se refere ao indivíduo pensado nas relações 
sócio-antropológicas, psicossociais e político-econômicas. (...) estabelece dimensões de um ser social 
enquanto singularidade e enquanto coletividade.” (Gentilli, 1997:128) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Estão, também, articulados à subjetividade (identidade, discursos, representações) profissional.  
“Os fragmentos dos discursos dos profissionais se referem aos movimentos políticos internos e externos à 
profissão. Revelam a inserção e acompanhamento do Serviço Social aos movimentos da sociedade e aos 
processos sociais nos quais estão inscritos os campos de atuação, os objetos interventivos e os diferentes 
padrões de profissionalidade.” (Gentilli, 1997:139) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CIAMPA, A DA C. Identidade. São Paulo: PUC, tese de Doutorado, 1986. 
GUATTARI, F. ROLNIK, S. Micropolítica. Petrópolis, Vozes, 1986. 
HELLER, A . Sociologia de la vida cotidiana. Barcelona, ediciones Peninsola, 1987. 
MARX, K. O capital, Livro I, Rio de janeiro, Civilização Brasileira, 1980. 
 OFFE, C. Trabalho e sociedade: problemas estruturais e perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho. 
Rio de janeiro, tempo Brasileiro, v. II, 1991. 
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FICHA 4: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, N. 54, V. 18, JULHO DE 1997, TEMA: DEMOCRATIZAÇÃO, 
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO PÁG. 26 - 49) 

 
1. AUTOR JUNCÁ, D. C. DE M. 
2. TÍTULO Assistidos e assistentes: o feitiço da identidade atribuída. 
3. TEMA Identidade e exclusão de acordo com as visões dos excluídos e dos próprios assistentes sociais. 
4. OBJETIVOS Neste sentido, resgatamos, a princípio algumas considerações sobre exclusão que se perfila na realidade 

brasileira e suas implicações nos sujeitos que a vivenciam (...). A seguir, retomamos os possíveis pontos de 
encontro com o exercício profissional do Serviço Social, onde o que se destaca é que assistidos e assistentes 
se confrontam com identidade atribuídas, mas a elas reagem, negando o que lhes tem sido negado (...)”. 
(Juncá, 1997: 28) 

5. TESE Para a autora, tanto assistentes sociais como excluídos sociais, os assistidos, possuem uma identidade 
atribuída, de subalternidade, e cujo vínculo são as práticas de assistência social.  
“Mas, historicamente, mudou a sociedade, mudou o serviço social e essa “clientela” também já não é a 
mesma. Como a profissão, ela recebeu identidades atribuídas que a rotulavam e a subalternizavam, e nesse 
ponto se encontram: estabelecem sintonia no campo da assistência  embora em dimensões distintas: um 
depende dela, o outro simboliza o canal que a viabiliza (...), mas ambos ganhando versões  extremas de que 
se preocupam apenas com as questões concretas imediatas, bastando-se na superfície dos problemas. 
(Juncá, 1997: 47)  

6. CATEGORIAS Identidade, exclusão social, representação social 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora atribui as origens profissionais à prática de assistência: 
“Neste ponto, cabe considerar que a assistência, em sua forma ampla  e diferenciada, é uma prática antiga e 
não tem origem com o Serviço social. Entretanto, este surge como profissão nitidamente associado a ela, na 
medida em que o estado passa a requisitar seus procedimentos técnicos e científicos para intermediar a 
relação com a população, constituindo-se basicamente numa engrenagem de execução de propostas 
assistenciais. “(Juncá, 1997: 43) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

A sociedade brasileira no século XX teve seus avanços, mas pode-se observar que existem também nesta 
mesma sociedade: “atores fora do lugar”, “o impedimento de utopias desejadas”, de “promessas diluídas”, 
“miséria”. (Juncá, 1997: 27)  

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Utiliza CIAMPA (1991) para definir identidade e NASCIMENTO (1994) para exclusão. 
“ Retomemos, então a questão da identidade. Ela não surge do nada e nem vem de herança, num processo 
de pré-determinação. Não responde presente apenas em alguns momentos, nem sempre é única, definida, 
imutável. Ela aparece em “praticamente todas as situações da vida cotidiana (...) de uma forma ou de outra”, e 
a “identidade do outro reflete na minha e a minha na dele”. (Juncá, 1997: 33) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

“Precisamos romper com nossa auto-imagem de profissional subalterno, só executor, criando uma nova 
relação com as políticas sociais, tendo como referência o sujeito coletivo, com direitos de cidadania, direitos 
reclamáveis e não concedidos ao sabor da caridade, do clientelismo, ou da necessidade de melhorias de 
situações residuais (...)”.(Juncá, 1997: 47) 
A autora se refere á subalternidade profissional e a luta por direitos sociais, mas não toca nas contradições 
fundamentais da sociedade capitalista. A luta na é de classes, mas de atores deslocados, excluídos.  

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

BUARQUE, C. O que é apartação: o apartheid social no Brasil. São Paulo: Brasiliense,  1994. 
CIAMPA, A DA C. A estória do Severiano e a história da Severina: um ensaio de psicologia social. São Paulo: 
brasiliense, 1987. 
NASCIMENTO, E. P. Exclusão: a nova questão social. Proposta. Rio de Janeiro, v. 22, n. 61, 1994. 
Outros artigos de psicologia social, e de sociologia versam sobre exclusão e representação social. Ainda 
possui autores especialistas em Serviço Social como Iamamoto, Martinelli e Yazbek. 
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FICHA 5: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, N. 54, V. 18, JUHO DE 1997, TEMA: DESCENTRALIZAÇÃO, 
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO, PÁG. 63 - 74) 

 
1. AUTOR LOPES, J. R.  
2. TÍTULO Ética, mercado de trabalho e atuação profissional no campo da assistência social. 
3. TEMA A influência das exigências do mercado de trabalho nas relações da ética, da formação e atuação 

profissionais. 
4. OBJETIVOS - 
5. TESE “A pressão das demandas por práticas instrumentalistas colocadas pelo mercado, numa perspectiva neoliberal 

que se fundamenta na necessidade de “modernização” dos procedimentos e das atribuições do assistentes 
sociais têm acentuado algumas (in)decisões até então pouco explicitadas no processo de formação, tornando 
importante a discussão sobre a direção social dos curso que formam o Assistente social no país” . 
(Lopes,1997: 64/65) 

6. CATEGORIAS Ética, mercado de trabalho, formação profissional, identidade e representação social. O autor utiliza Raquel 
Gentilli (1997) e seus conceitos de identidade representação social na página 70. 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

O autor desenvolve uma análise muito descritiva, a concepção de Serviço Social aparece ligada à de 
assistência social na página: 70, quando discute a relação do perfil profissional e as demandas do mercado de 
trabalho. 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

Não fica explícita. 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

O texto é todo construído em dados empíricos, poucas são as referências teóricas no interior do artigo. 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Não fica explícito. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

O autor tem como referências básicas 3 pesquisas: ABESS/CEDEPSS. Anais do V Encontro nacional de 
Pesquisadores em serviço social. Faculdade de Serviço Social da UERJ, novembro, 1996. 
LOPES, José Rogério. A atuação profissional do assistente social no Vale do Paraíba: práticas e 
representações. Relatório da 1ª fase da pesquisa, Núcleo de estudos e pesquisas em política Social, 
departamento de Serviço Social da UNITAU, 1996. SILVA, Ademir Alves da. Mercado de trabalho: tendências 
e demandas aos assistentes sociais. 1996. 
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FICHA 6: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, N. 54, V. 18, JULHO DE 1997, TEMA: DESCENTRALIZAÇÃO, 
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO, PÁG. 132 – 155) 

 
1. AUTOR VASCONCELOS, E. M.. 
2. TÍTULO Serviço Social e interdisciplinaridade. 
3. TEMA Debate atual 

Sobre interdisciplinaridade no Serviço Social brasileiro tomando como referência a prática no campo da saúde 
mental.  

4. OBJETIVOS “(...) busca sistematizar os princípios básicos que orientam o “paradigma da desistitucio- 
nalização” que vem orientando as novas práticas em saúde mental e discutir os diferentes  
conceitos e propostas de prática interdisciplinar e seus pressupostos no atual contexto da cultura pós-
moderna 

5. TESE - 
6. CATEGORIAS Saúde mental, interdisciplinaridade, pós-modernismo. 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

- 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

O autor na página 144, fala da uma realidade complexa pós- 
Modernista, onde há a necessidade de uma de uma razão comunicativa e dialogal que sustente a convivência 
humana e a gestão democrática. Desta maneira o autor se refere a uma realidade globalizada e fragmentada 
em blocos regionais e onde os pactos sociais e científicos passam a ser institucionalizados. 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

O autor se baseia em uma concepção “democrática e interdisciplinar de práxis científica”. Vasconcelos 
(1997:134) 
Defende a concepção de Coutinho sobre pluralismo e suas diferenças com relação ao ecletismo e o 
relativismo. Propõe o paradigma da desinstitucionalização da saúde mental que está centrado: “ em uma 
mudança completa do paradigma de saber em saúde mental, e do ponto de vista assistencial, na constatação 
de que o hospital psiquiátrico tradicional é definitivamente anti-terapêutico, e que a estratégia de conversão ao 
sistema de cuidado deve partir da substituição radical do hospital por um amplo rol de serviços abertos e 
comunitários, capazes de assistir os usuários desde a crise aguda e as demandas de cuidado psicológico até 
as necessidades mais amplas de caráter social”. Vasconcelos (1997:135) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Vasconcelos (1997), propõe que o debate sobre a interdisciplinaridade em saúde mental é aberto e não deve 
ser visto sob um só enfoque com risco de cairmos em perspectivas totalitaristas. Ao mesmo tempo, afirma que 
a interdisciplinaridade é um olhar que reúne olhares diferenciados sobre o mesmo objeto, de forma dialética e 
sem prescindir das especialidades. Vasconcelos (1997:142/143/144) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

BEST, S; KELLNER, D. Pos-modern theory: critical interrogation. Londres, Macmillan, 1991. 
COUTINHO, C. N. Pluralismo: dimensões teóricas e políticas. Cadernos ABESS. São Paulo, Cortez, 1991. 
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FICHA 7: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 55, V. 18, NOVEMBRO DE 1997, TEMA: MÍNIMOS SOCIAIS, 

PÁG. 114 – 130. 

1. AUTOR FALEIROS, V. P. 
2. TÍTULO Serviço Social: questões presentes para o futuro. (pág. 09 – 39) 
3. TEMA O autor analisa a profissão no contexto social contemporâneo, em seus desafios e estratégias. 
4. OBJETIVOS “O objetivo deste artigo é desenvolver algumas reflexões sobre o Serviço Social enquanto profissão, levando 

em conta a dinâmica própria dos atores profissionais e o contexto em que a profissão se insere.” (Faleiros, 
1996:09) 

5. TESE “A dinâmica da profissão a partir da inter-relação entre seus atores está intimamente imbrincada à relação de 
forças sociais presentes em seu desenvolvimento, num processo articulado. Dessa forma não se pretende 
considerar o serviço social de forma autônoma, independente das forças sociais mais globais, nem nos 
fecharmos, num determinismo, hoje, metodologicamente descartado, até no domínio das ciências físicas”. 
(Faleiros, 1996: 09) 

6. CATEGORIAS Poder, correlação (jogo, correção) de forças, hegemonia, atores sociais, “empowerment”, sujeitos políticos, 
cenários, condições estruturais, cultura, instituição, estado. 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“As considerações que hoje se podem fazer sobre o Serviço Social situam-se dentro dos limites do próprio 
capitalismo e das mudanças que vêm se impondo nessa fase de desenvolvimento de nova forma de 
acumulação, assentada no capital financeiro, na globalização, na revolução informacional, com profundas 
conseqüências no que tange o mundo do trabalho/desemprego, aos seguros sociais, à universalização das 
políticas sociais e ao modelo organizacional de gestão de serviços sociais, que inclui a privatização e a 
terceirização. Alguns dos desafios que vamos enumerar não são considerados determinações absolutas, pois, 
em nossa perspectiva teórica (...) estamos num processo, numa correlação de forças. È nessa perspectiva que 
consideramos o serviço social.” (Faleiros, 1996: 11) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

Baseia-se na correlação de forças locais e globais. A realidade é composta por atores sociais e não por classes 
sociais.  
“Embora o capitalismo se realize e se implante de forma diferente, segundo a correlação de forças regionais ou 
locais, essa diversidade dos mundos capitalistas está hoje em questão com a globalização do sistema de 
produção e financeiro mundial (...)”. (Faleiros, 1996: 16) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A análise teórica do serviço social está centrada no processo de inserção institucional, nas relações de poder, 
na perspectiva do emporwerment e na descoberta das forças hegemônicas e do contra poder a ser exercido 
pelos subalternos. (Faleiros, 1996:12) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

O autor propõe não só a resolução de problemas, mas a compreensão e a intervenção no “processo mesmo de 
fragilização e de opressão ”para que se“ articule um processo de mudança de trajetória e de fortalecimento dos 
usuários”. Esse fortalecimento passa pelas relações de poder entre “homens e mulheres, entre negros e 
brancos, imigrantes e nativos, pobres e não-pobres, minoritários culturalmente e não-minoritários” (Faleiros, 
1996:12) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

A maioria dos autores é de franceses como: 
CASTEL, R. Lês métamorphoses de la question sociale. Paris, Fayard, 1995. 
ROSANVALLON, P. La nouvelle question sociale-repenser l’État-Providence. Paris, Seuil, 1995. 

1. AUTOR MIOTO, R. C. T. 
2. TÍTULO Família e Serviço Social – contribuições para o debate. 
3. TEMA  O tratamento da questão da família pelo Serviço Social na relação teoria/prática profissionais. 
4. OBJETIVO  “Contribuir para o debate é o objetivo deste artigo. Para tanto, este texto está estruturado em três partes. Na 

primeira, são discutidas idéias que estão subjacentes à forma de compreensão da família; na segunda, são 
apresentados alguns dados demográficos sobre a família brasileira; na terceira, é realizada uma reflexão sobre 
os processos de atenção à família numa perspectiva de totalidade.” (Mioto, 1997: 115) 

5. TESE  A autora apresenta seu conceito de família com base nas definições de vários autores: Lévi-Strauss, Ariès, 
Prost, dentre outros. Então, afirma que: “ A idéia de que a família é um fato cultural historicamente 
condicionado está respaldada em contribuições de vários autores de diferentes áreas do conhecimento. Elas 
permitem contraposições à idéia ainda muito difundida de que a família é um grupo natural , calcado na 
essência biológica do homem, ou seja, na consanguinidade e na filiação. (...) Estes exemplos , sumariamente, 
articulados, que embasam  o pressuposto de que a família é uma instituição social historicamente 
condicionada, introduzem a segunda idéia subjacente a este trabalho: a família não é a priori o lugar da 
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felicidade. O florescimento da idéia que a família é o lugar da felicidade está vinculado justamente ao 
ocultamento de seu caráter histórico”. (Mioto, 1997: 117) 

6. CATEGORIAS Família = “(...) a família está sendo entendida como um fato cultural, historicamente condicionado, que não se 
constitui, apriori, como um lugar de felicidade”. (Mioto, 1997: 115) 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A noção e a importância  da profissão está intimamente ligada à intervenção, através de políticas sociais, às 
famílias: “ (...) não se deve esquecer que a intervenção profissional deve incluir ações direcionadas à 
formulação e à implantação de políticas sociais que dêem condições  para sobrevivência do grupo familiar.” 
(Mioto, 1997: 126) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

- 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora não defende um posicionamento teórico específico. Agrupa vários autores no início do artigo e, em 
sua conclusão, define mais uma vez família: “A família é uma instituição social historicamente condicionada e 
dialeticamente articulada com a sociedade na qual está inserida. Isso pressupõe compreender as diferentes 
formas de famílias em diferentes espaços de tempo, em diferentes lugares, além de percebê-las como 
diferentes dentro de um mesmo espaço social e num mesmo espaço de tempo. Esta percepção leva a pensar 
as famílias sempre numa perspectiva de mudança, dentro da qual se descarta a idéia dos modelos 
cristalizados para se refletir as possibilidades em relação ao futuro”. (Mioto, 1997: 128) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Não estão explícitos. Ela fala de comprometimento ético dos profissionais na página 126, para se referir a 
necessidade, segundo o seu trabalho, dos profissionais buscarem previamente atuar nas famílias antes que 
entrem em processo de crise. A autora define crise como sendo” (...) aquelas ligadas ao processo evolutivo da 
família, tais como casamento, nascimento, adolescência e as relacionadas com os momentos críticos 
propriamente ditos, que são separações, desemprego, prisão, doença.” (Mioto, 1997: 126) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ARIÉS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro, Guanabara, 1981. 
LÉVI-STRAUSS, C. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis, Vozes, 1976. 
PROST, A ; VINCENT, G. História da vida privada, 5: da primeira guerra aos nossos dias. São Paulo, 
Companhia das letras, 1992. SOUZA, L. M. M. R. da. Serviço social e família: a legitimação de uma ideologia. 
São Paulo, Cortez, 1984. 
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FICHA 8: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 57, V. 19, JULHO DE 1998, TEMA: TEMAS 

CONTEMPORÂNEOS, PÁG. 133 – 148. 

 
1. AUTOR MARTINELLI, M. L.  
2. TÍTULO O Serviço Social na transição para o próximo milênio: desafios e perspectivas. 
3. TEMA  O abordagem do movimento do Serviço Social na contemporaneidade. 
4. OBJETIVO  A autora pretende “(...) abordar o tema a partir de uma perspectiva histórica, valorizando a história do tempo 

presente, como possibilidade de leitura do passado, desvendamento do presente e prospecção para o futuro”. 
(Martinelli, 1998: 134) 

5. TESE  “ É com este espírito que inicio minha fala, não para mostrar a opressão, mas para que juntos possamos 
pensar nos caminhos da libertação, porque este é o nosso projeto político, o nosso projeto de vida. Nenhuma 
de nós está aqui buscando ser sujeitado, nem engolido pelas garras do capital, estamos, isto sim, buscando 
construir gestos, palavras, propostas que nos permitam superar estes graves problemas sociais que hoje 
enfrentamos”. (Martinelli, 1998: 135) 

6. CATEGORIAS Cidadania, poder. 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora defende, de acordo com sua aproximação à Paulo Freire, a função educativa do Serviço Social: “ Vale 
recuperar aqui a categoria da vida cotidiana. Como ela se torna significativa, pois é nessa  vida cotidiana que 
podemos trabalhar no sentido educativo de revolucionar consciências e de sensibilizar o trabalhador para os 
engodos que o mercado de trabalho prepara para ele, estamos convivendo com uma nova perspectiva de 
História, com uma nova perspectiva de serviço Social, em que devemos visualizar o nosso campo de trabalho 
como um cenário de luta política.” (Martinelli, 1998: 140) E ainda afirma: 
“ Temos todo um potencial de trabalho como educadores, como veiculadores privilegiados de informação. 
Somos educadores em sentido pleno do termo, trabalhamos com a consciência, com a linguagem que é 
“relação social, como bem nos lembrava o jovem Marx na Ideologia Alemã, (...). Se cada pessoa que passa por 
nossa sala, por nossa prática, por nossa vida, nós pudermos sensibilizar para essa possibilidade de se instituir 
como sujeito político nos marcos dessa sociedade, estaremos, com certeza, trazendo uma enorme 
contribuição. “(Martinelli, 1998: 141) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

A autora se refere às transformações do mundo do trabalho utilizando, basicamente, Antunes (1995): “Não foi 
por acaso que iniciei a partir desse indicador, pois é muito significativo para mostrar que essas grandes 
revoluções que estão presentes no mundo contemporâneo – e que muitos cientistas estão chamando de 
terceira revolução industrial – se expressam de forma contundente no mundo do trabalho, pois aí está a base 
do nosso núcleo identitário, a fonte de nosso sustento e de nossa realização profissional”. (Martinelli, 1998: 
138) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Os conceitos de cidadania, de poder e de democracia são bastante referidos pela autora: “ É preciso reinventar 
o conceito de cidadania. (...) Há estudos muito interessantes sobre esta temática e cada vez mais estamos 
lutando por este estatuto: cidadania é pertencimento, cidadania é inclusão, cidadania é usufruto de direitos, é 
acesso pleno a direitos. Como trabalhadores sociais, precisamos lutar por uma noção de cidadania na qual não 
sejamos dimensionados apenas por poder de compra, por ter e não por ser (...). Estamos vivendo um momento 
em que há novos arranjos familiares, estamos reinventando os modos de vida, precisamos, portanto, incorporar 
uma nova leitura do conceito de cidadania, e ,e neste contexto, um outro elemento muito importante é uma 
nova relação com o poder (...). Foucault (1979), nos lembrava, “poder não é posse. O poder se exerce não se 
detém.” E muitas vezes permitimos que as pessoas detenham o poder, porque  não nos fazemos presentes 
como sujeitos políticos.” (Martinelli, 1998: 143). E finaliza este argumento com a concepção de cidadania que 
se baseia: “ a cidadania é condição de vida, é estatuto ontológico”. (Martinelli, 1998: 143) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A autora utiliza os referenciais de Paulo Freire sobre a revolução de consciências e a partir dela, a 
transformação social na página 140. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São 
Paulo: Cortez, 1995. FOCAULT, M. Microfísica do poder. R.J. : Graaal, 1979. Obs: PAULO FREIRE, não foi 
citado pela autora em suas referências bibliográficas. 
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FICHA 9: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 61, V. 20, NOVEMBRO DE 1999, TEMA: EDIÇÃO 

COMEMORATIVA  DOS  20  ANOS  DA  REVISTA ,  PÁG. 152 - 186. 

 
1. AUTOR FALEIROS, V. DE P. 
2. TÍTULO Desafios do Serviço Social na era da globalização. 
3. TEMA  O Serviço Social, seus desafios práticos, no contexto da globalização. 
4. OBJETIVO  “(...) fazer uma análise do contexto e das relações em que hoje se desenvolve o Serviço Social, num processo 

de profundas modificações nas relações de produção, configurando um mundo em que o capitalismo financeiro 
tem predominância, e no qual mudam o papel do estado e as condições da cidadania que assegurar direitos e 
serviços sociais universais.” (Faleiros, 1999: 152) 

5. TESE  “Neste final de século, a defesa dos direitos e da lei como pilar central e o eixo da atuação do serviço social 
está sendo questionada pela valorização da focalização do trabalho social no indivíduo e não mais no direito 
(...). Trata-se da implementação de uma ideologia da responsabilização do indivíduo segundo a qual, se não 
competir, deve viver como “paria”, como excluído. Como há menos condições de competição nos indivíduos, 
ou porque sejam cada vez mais exigentes, a conseqüência  desse processo é a produção, cada vez maior de 
parias sociais. “  (Faleiros, 1999: 152/153) 

6. CATEGORIAS Globalização, empowerment, cidadania, democracia, poder. 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“O serviço social precisa aprofundar e reorientar sua tradição capacitadora, de treinamento, de reforço de 
hábitos , e adotando a perspectiva crítica, formadora, da aprendizagem da aprendizagem nas condições cada 
vez mais complexas do cotidiano, onde se exige mudanças de perspectivas, mudanças de trajetória e 
mudanças de condições. Para isso é preciso trabalhar projetos individuais e coletivos em redes redescobrindo 
e rearticulando forças de mudanças e de enfrentamento da crise”.  (Faleiros, 1999: 167) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

O autor se reporta à crise social devida ao desenvolvimento do capitalismo financeiro no mundo globalizado. 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

O autor defende um posicionamento “crítico” da realidade e da profissão, mas que seja relacional fundado em 
categorias como poder (especificamente, o institucional), a estratégia, as redes e os processos de 
empowerment dos excluídos sociais. Todos estes mecanismos de defesa dos indivíduos sociais, da 
democracia, da cidadania  e dos direitos sociais. 
“É neste contexto que vamos situar as alternativas presentes nas condições existentes para o serviço social, 
levando-nos  a pensar a profissão de uma maneira muito mais complexa do que a que pensávamos nos anos 
60. Se naquela época fundamos o que se chamou de movimento de reconceituação do serviço social, hoje, 
precisamos de uma re-reconceituação, no sentido de se fazer uma crítica do que fizemos , dos acertos e erros, 
dos riscos e também das oportunidades e necessidades que estão surgindo. Para isso, em primeiro lugar, 
precisamos estar abertos para pensar a realidade e nossas categorias, com a crítica às idéias reducionistas, ao 
pensamento único de direita ou de esquerda. Pensar o futuro implica a liberdade da crítica, a desconstrução 
dos consensos estabelecidos e a capacidade de retomar, hoje, de forma contraditória, a tradição crítica. Como 
tradição, mas, fundamentalmente, como crítica, numa crítica da própria tradição crítica, para repensar o futuro 
e reinventar a utopia, sem perder os pés no presente.” (Faleiros, 1999: 164) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

“Como dimensão final, é fundamental articular as mudanças profundas do capitalismo com as questões da 
democracia, da gestão, da cidadania e com os desafios de se trabalhar em rede, para fortalecer o 
protagonismo dos usuários, por sua vez integrado ao protagonismo da população. São esses os eixos centrais 
desse artigo.” (Faleiros, 1999: 178) O autor defende a perspectiva do empowerment para fortalecimento político 
dos usuários do Serviço Social, apara além de uma prática psicologizante e burocrática na página 169. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Vozes, 1998. ; GOULEJAC,V. DE; LÉONETTI, I. 
T. La lutte de places. Aris, Desclée de Brower, 1994.; GRAMSCI, A . Gramsci dans le texte. Paris, Éditions 
sociales, 1975.; LOJKINE,j. A revolução informacional. São Paulo: Cortez, 1995.; SOROS, G. A crise do 
capitalismo. Rio de janeiro, campus, 1999.; SANTOS, B. de S. Reinventar a democracia. Lisboa, Gradiva 
Publicações/ Fund. Mário Soares, 1998.; TOURAINE, A . Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. 
Petrópolis, Vozes, 1999. 
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FICHA 10: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 65, V. 22, MARÇO DE 2001, TEMA: SEGURIDADE SOCIAL 

E CIDADANIA , PÁG. 05 - 53. 

 
1. AUTOR VASCONCELOS, E. M.  
2. TÍTULO A proposta de empowerment e sua complexidade: uma revisão histórica na perspectiva do serviço social e da 

saúde mental. 
3. TEMA  O autor analisa o conceito de empowerment nas variadas correntes do pensamento filosófico e social. O autor 

o conceitua como “  aumento de poder pessoal e coletivo dos indivíduos e grupos sociais nas relações 
interpessoais e institucionais , principalmente daqueles submetidos à relação de opressão e dominação social. 
“ (Vasconcelos, 2001: 05) 

4. OBJETIVO  “ O objetivo deste trabalho é exatamente mostrar a complexidade do conceito e da proposta no contexto da 
modernidade e pós-modernidade européia e anglo-saxônica, com ênfase nos campos do serviço social e da 
saúde mental, que constituem o meu campo de interesses e de pesquisa.” (Vasconcelos, 2001: 06) 

5. TESE  “ A proposta de empowerment tem representado um elemento central nas políticas sociais, no serviço social e 
na saúde mental na Europa e nos principais países de língua inglesa (...) a partir dos anos 1980, mas atingiu 
uma proeminência mais ampla nos anos 1990. Nessa última década, o conceito tem sido aplicado em todas as 
áreas de política social e bem-estar, em teoria e prática, muitas vezes, inclusive de forma indiscriminada, sendo 
apropriado para se adequar a interesses teóricos, políticos e ideológicos muito diferentes. (...) o presente 
trabalho vai focar mais amplamente tradições históricas e culturais, práticas e movimentos sociais que desde a 
modernidade levantaram idéias semelhantes de empowermet, mapeando dessa forma, os diferentes sentidos , 
interesses e direções tomados pelos atores sociais em relação àqueles diferentes desenvolvimentos históricos 
particulares. É importante alertar que cada uma das tradições históricas sumarizadas a seguir constituem em si 
mesmas processos ou movimentos sociais complexos e heterogêneos, com diferentes perspectivas e 
variações internas.” (Vasconcelos, 2001: 06) 

6. CATEGORIAS Empowerment 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

Não é explícita. 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

Uma sociedade complexa, heterogênea, fragmentada é subtendida ao longo do texto. Isso pode ser 
fundamentado a partir das fontes teóricas utilizadas pelo auto e por curtas citações do artigo. 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

 A perspectiva da construção de uma plataforma crítica de “empowerment” é a proposta do autor, que se 
baseia nas seguintes premissas: - “ Trabalhar com a noção de empowerment implica em importar toda a 
complexidade do poder como fenômeno teórico, político, social e subjetivo; - O presente usos de ideais de 
empowerment não constituem um fenômeno genuinamente novo, mas uma reapropriação e reelaboração de 
tradições e interpelações já existentes, em um contexto histórico que, então, apresenta importantes 
características novas que dá a essas interpelações  novas pautas; - o desenvolvimento e estratégias de 
empowerment constitui frequentemente um processo não linear não acumulativo ou progressivo, como 
acontece nas formas de poder localizadas no nível mais macrossocietário e mais estruturais e 
institucionalizadas. Ao contrário, ele pode constituir-se apenas em conflitos dinâmicos, relacionais sem 
distinções claras, com focos permanentes de conflitos (...)”. “ (...) o presente ensaio vai enquadrar o objeto de 
análise por meio de uma apropriação de contribuições teóricas das seguintes correntes de teoria social, 
mantendo a tensão entre elas: - a noção de poder mais estrutural seguindo a perspectiva gramsciana com 
ênfase nos aspectos ideológicos e culturais; - a perspectiva focaultiana de poder (...); - a abordagem de poder 
desenvolvida pelo movimento institucionalista francês, particularmente a socioanálise e a psicossocialogia (...) 
“.(Vasconcelos, 2001: 08) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

O autor trabalha no sentido de defesa da cidadania: “empowerment constitui um território que necessariamente 
termos que enfrentar na busca contemporânea por uma profunda democracia, igualdade social e cidadania”. 
(Vasconcelos, 2001: 48) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

BOBBIO, N. A era dos direitos, R.J.: Campus, 1992.; BOURDIEU, P. Distinction: a social critique of de judment 
of  taste. London, Routledge e kegan Paul, 1994.; FOUCAULT, M. Madnen and Civilization. London, Tavistolk, 
1961; GRAMSCI, A . Selection from the prision notebooks, ed. Quintin Hoare e Geoffrey Navell Smith. Londn, 
Lawrence and Wishart, 1971.; LACLAU, E. Politics and ideology in marxism theory. London, verso, 1977; 
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. R. J.. Labor, 1967. MARX, K; ENGELS, F. Collected 
works. London, Lawrence and Wishart, 1975. As referências, em maioria, do autor são inglesas 
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FICHA 11: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 65, V. 22, MARÇO DE 2001, TEMA: SEGURIDADE SOCIAL 

E CIDADANIA , PÁG. 166 - 171. 

 
1. AUTOR BRASIL, M.G. M.  
2. TÍTULO A ética na profissão como estética da existência. 
3. TEMA  “(...) a problemática da ética no pensar e no fazer do assistente social”. (Brasil, 2001: 166). O autor utiliza a 

“estética da existência” em Foucault para analisar a profissão e o seu projeto de ética. Segundo Brasil (2001: 
170), a estética da existência não é apenas uma simples relação do indivíduo consigo mesmo. Ao contrário, é a 
relação com o outro, não o idêntico, a razão do outro que é constitutivo do sujeito nessa ética. É, portanto, a 
ética como relação reflexiva que se apropria da liberdade para propiciar aos homens (sujeitos de si) a 
maioridade. ” (Brasil, 2001: 170). 

4. OBJETIVO  - 
5. TESE  “(...) nossas leituras focaultianas, (...) nos leva a pensar a ética fora das concepções mais gerais que sempre a 

têm colocado como filosofia dos valores, teoria da moral e como reflexão sobre pressupostos normativos 
(Schimid, 1996). Ao pensar a ética, o fazemos a partir de uma hermenêutica do sujeito, no qual está presente o 
cuidado de si com a política, com a pedagogia e com o conhecimento de si  (Foucault, 1985). O ponto de 
partida do estudo focaultiano é Alcebíades de Platão, ou melhor a percepção de Alcebíades ao dizer que “... 
devia cuidar de si na medida em que queria depois se ocupar do outros”. (Foucault apud Eribon, 1990:298). 

6. CATEGORIAS Ética, poder/saber, estética da existência. 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“Que relações essas reflexões preliminares guardam com o exercício profissional do assistente social? (...) O 
assistente social está diante de políticas públicas, programas institucionais, benefícios sociais e, portanto, 
realizando atividades que vão do planejamento (macropolítica) ao atendimento individualizado (micropolítica). 
Essa localização espacial e temporal do assistente social, coloca-o nas relações de poder-saber. Significa dizer 
que o assistente social, como sujeito, está em jogo de poder-saber e se põe não só como sujeito da 
comunicação, mas como aquele que dirige e influencia reciprocamente”. (Brasil, 2001: 167). 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE 

“ É tão importante trabalhar na organização das condições materiais da existência humana quanto na criação 
de si mesmo. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que numa estética da existência a constituição do 
sujeito (do si) não é plena de autonomia, uma vez que os dados que vão nos possibilita ou não nos reocupar 
com nossa existência  são estruturais (Schmid, 1996). A dialética do indivíduo e a da sociedade são realidade 
constitutivas dessa existência.” (Brasil, 2001: 168/169) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

“Ao colocarmos à ética o problema le gourvernement de soi et des autres , nossa pretensão á compreende-la  
na organização da vida em sociedade, nas relações entre si, situando a problemática nas relações de poder. 
Por isso, ao falar de ética, estamos falando também de poder (Schmid, 1996), dizemos mais, que estamos 
falando de relações de poder-saber, uma vez que o saber mantém com o poder uma relação de imanência. 
São relações que se metamorfoseiam  e se transformam ao sabor das práticas e éticas humanas. (Brasil, 2001: 
167) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

“Só em jogo de poder, o assistente social poderá assumir uma atitude crítica nas relações de poder-saber e, 
portanto, uma atitude ético-política ante os problemas do governo, contrapondo-se a sujeição e à 
subordinação. E, se o fizer, como sujeito portador de uma ética do governo de si e dos outros, assume uma 
postura interventiva que se caracteriza pela luta contra o estado de dominação e a domestificação do homem, 
que negam sua condição de sujeito criador e interventor de si. É o que Foucault chama de uma produção 
estética da existência. A estética da existência é a ética que questiona a própria existência, uma dimensão 
racional referida à capacidade de que o sujeito tem de julgar e fazer escolhas, e, dessa maneira, não se 
submeter passivamente às normas e à convenções que nos governam.” (Brasil, 2001: 168) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

FOUCAULT, M. A história da sexualidade humana III (o cuidado de si). Rio de janeiro, Graal, 1985. SCHMID, 
W. da ética como estética da existência. Margem, São Paulo, , n.5, p. 149-156, 1996. 
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FICHA 12: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 50, V. 17, ABRIL DE 1996, TEMA: SERVIÇO SOCIAL NO 

SÉCULO XXI, PÁG. 87-132. 

 
1. AUTOR NETTO, JOSÉ PAULO. 
2. TÍTULO Transformações societárias e Serviço Social – notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil. 
3. TEMA  As transformações societárias no capitalismo tardio e as alterações profissionais.  
4. OBJETIVO  O autor realiza uma “reflexão prospectiva” da profissão. (88) No texto, logo de início, o autor justifica seu 

objetivo: “refletir sobre as possibilidades de desenvolvimento do serviço Social, no Brasil e nos próximos anos, 
parece-me um exercício intelectual e profissional legítimo e necessário..)”. (87) 

5. TESE  “Parece que conjunturas (e a palavra não se refere apenas a lapsos temporais de curta duração) de rápidas e 
intensas transformações societárias constituem o solo privilegiado para o processamento de alterações 
profissionais – seja o redimensionamento de profissões já consolidadas, seja o surgimento de novas atividades 
e ramos profissionais. O fenômeno enquanto tal nada tem de enigmático: as transformações societárias, 
reconfigurando as necessidades sociais dadas e criando novas (Heller, 1978), ao metamorfosear a produção e 
a reprodução da sociedade, atingem diretamente a divisão sociotécnica do trabalho, envolvendo modificações 
em todos os seus níveis (parâmetros de conhecimento, modalidades de formação e de práticas, sistemas 
institucional-organizacionais etc.). O problema teórico-analítico de fundo posto pelo fenômeno reside em 
explicar e compreender como, na particularidade prático-social de cada profissão, se traduz o impacto das 
transformações societárias. Mais exatamente: o problema consiste em determinar as mediações que conectam 
as profissões particulares àquelas transformações. Nesse sentido, as profissões não podem ser tomadas 
apenas como resultados dos processos sociais macroscópicos - devem também ser tratadas cada qual como 
corpus teóricos e práticos que, condensando projetos sociais (donde as suas inelimináves dimensões ídeo-
políticas) articulam respostas (teleológicas) aos mesmos processos sociais. As alterações profissionais, assim, 
derivam da intrincada interação que se processa entre as transformações societárias, com seu rebatimento na 
divisão sociotécnica do trabalho e o complexo (teórico, prático, político e, em sentido largo cultural) que é 
constitutivo de cada profissão.” (88/ 89) 

6. CATEGORIAS Transformações societárias, capitalismo tardio, neoliberalismo, pós-modernidade, estado, sociedade civil, 
flexibilização, direção social-estratégica... 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

 “Na entrada da década de noventa, o Serviço Social se apresenta no Brasil como uma profissão relativamente 
consolidada”.  O autor refere-se a esta “maturação” no plano da formação profissional, da produção científica,  
do crescimento da corporação profissional (107/108). Mas, afirma que este quadro de “maturação profissional” 
é também carregado de “questões e problemas” (108), onde a questão da “legitimidade profissional”, na 
passagem dos anos 80 para 90, continua em aberto. Para o autor, a resolução desta questão passa pela forma 
como a profissão irá desenvolver e desempenhar novas “competências” “sociopolíticas e teórico-instrumentais” 
nas próximas décadas. O autor complementa este argumento dizendo que: “ora, novas competências 
remetem, direta mas não exclusivamente, à pesquisa, à produção de conhecimentos e às alternativas de sua 
instrumentalização – e, no caso do Serviço Social, isso que dizer conhecimento sobre a realidade social. Os 
avanços e o acúmulo realizados no Serviço Social, até a década dos anos 90, foram, neste domínio, enormes; 
porém, são ainda flagrantemente débeis em face das novas realidade societárias e mesmo da própria extensão 
das práticas profissionais”. (109)  

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE “É no curso da década de setenta que emergem, visivelmente, as transformações societárias que – embora já 

sinalizadas no decênio anterior – vão marcar os anos oitenta e noventa, revelando inflexões significativas no 
evolver da sociedade capitalista ... O marco dos anos setenta não é um acidente cronológico; ao contrário: a 
visibilidade de novos processos se torna progressiva à medida que o capital monopolista se vê compelido a 
encontrar alternativas para crise que é engolfado naquela quadra (...). essa recessão monumental e o que se 
lhe seguiu pôs de manifesto um giro profundo na dinâmica comandada pelo capital: chegava ao fim o padrão 
de crescimento que, desde o segundo pós-guerra e por quase trinta anos (as “três décadas gloriosas” do 
capitalismo monopolista), sustentara, com “ondas longas expansivas”, o “pacto de classes” expresso no 
Welfare State (Przerworski, 1991). (...) è para responder a este novo quadro que o capital monopolista se 
empenha , estrategicamente, numa complicada série de reajustes e reconversões que, deflagrando novas 
tensões e colisões, constrói a contextualidade em que surgem (e/ou se desenvolvem) autênticas 
transformações societárias.  O autor, com base em Harvey (1993:177)  – que retoma os teóricos da regulação  



 236 

- explica que de acordo com este “geógrafo norte-americano”, “a crise dos anos setenta assinalou a exaustão 
do padrão capitalista monopolista” de acumulação “rígido” - designado por Harvey como “fordista-keynesiano”, 
“para preservar-se e reproduzir-se, o capitalismo monopolista contemporâneo” – que “Mandel caracterizou 
como capitalismo tardio “ – no sentido de “enfrentar a nova agudização das suas contradições imanentes 
recorrendo a um outro regime de acumulação flexível, que implica, necessariamente, um correspondente modo 
de regulação” (Netto, 1996, p. 90/91). O autor analisa estas transformações societárias em suas dimensões 
produtivas e reprodutivas (na economia, na política, na sociedade, na cultura) e afirma que esta flexibilização 
do capitalismo tardio “não resolveu nenhum dos problemas fundamentais postos pela ordem do capital”. (Netto, 
1996, p. 102) Com relação à entrada do Brasil em “sintonia com a reestruturação capitalista”, “é indiscutível a 
distância entre a nossa configuração societária e aquela da ordem tardo-burguesa do capitalismo cêntrico. 
Entretanto, e sem dualismos – antes, numa verdadeira simbiose - , os traços específicos e determinantes da 
ordem tardo-burguesa estão se incorporando rapidamente à nossa vida social...” No Brasil, “... as 
transformações societárias em curso no capitalismo tardio que se “flexibiliza” vão se processar combinando as 
suas seqüelas específicas com a cronificação daquelas que marcam a “modernização conservadora” operada 
pela ditadura do grande capital e não foram senão agravadas subseqüentemente. Nesta angulação, para a 
sociedade brasileira, o ingresso no patamar tardo-burguês significa que a “dívida social” vai combinar-se com 
as implicações altamente negativas que a “flexibilização” capitalista tem acarretado para os mais amplos 
contingentes  populacionais”. Netto, 1996, p. 105) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

O autor posicionado em uma abordagem marxiana afirma que “somente uma perspectiva teórico-crítica que 
permita apreender o movimento histórico que se contém nas transformações societárias em curso e a 
negatividade que ele comporta , perspectiva vinculada a um projeto social anticapitalista sem vincos utópico-
românticos, pode assegurar que os componentes sócio-cêntricos e emancipadores que a cultura profissional 
recentemente abrigou sejam potenciados e atualizados. É essa perspectiva – que só me parece garantida com 
a direção social estratégica no marco da primeira das linhas teórico-profissionais que indiquei – q eu pode abrir 
o Serviço Social a demandas que transcendam o horizonte da ordem do capital”. (Netto, 1996, p. 127/128) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

O autor defende uma direção social estratégica maturada ao longo da década de oitenta pelos segmentos 
críticos e progressistas do Serviço Social. Ele afirma: “No caso do nosso Serviço social, o rompimento com o 
conservadorismo engendrou uma cultura profissional muito diferenciada, prenhe de diversidades, mas que 
acabou, ao longo da década de oitenta e na entrada dos anos noventa, por gestar e formular uma direção 
social estratégica que colide com a hegemonia política que o grande capital pretende construir (e que vem 
ganhando corpo desde a última eleição presidencial) direção suficientemente explicitada no Código de Ética 
profissional em vigência desde março de 1993: direção que, pondo como valor central a liberdade, fundada 
numa ontologia do ser social assentada no trabalho, toma com princípios fundamentais a democracia e o 
pluralismo e, posicionando-se em favor da equidade e da justiça social, opta por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, 
etnia e gênero” (CFAS, 1993: 11) “(Netto, 1996, p. 116/117). Esta direção social, na década de 90 sofre um” 
deslocamento “devido a fatores histórico-sociais e ideo-políticos decorrentes das atuais transformações 
capitalistas. Este deslocamento abriu um debate ideo-político agudo com as demais vertentes que circundam o 
universo cultural da profissão (sobretudo as conservadoras e neoconservadoras). O terreno deste debate está 
no campo do atendimento das demandas e das competências a serem desenvolvidas pela profissão. (Netto, 
1996, p. 119)”. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

MANDEL, E. A crise do capital. São Paulo, Campinas, Ensaio-UNICAMP, 1990.; HARVEY, D. A condição pós-
moderna. São Paulo, Loyola, 1993.; ANTUNES, R.  Adeus ao trabalho? São Paulo, Cortez, 1995. 
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FICHA 13: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 50, V. 17, ABRIL DE 1996, TEMA: SERVIÇO SOCIAL NO 

SÉCULO XXI, PÁG. 143-171. 

 
1. AUTOR ABESS/CEDEPSS – “Documento apresentado na XXIX Convenção Nacional da ABESS, realizada em recife-

PE, em novembro de 1995, para subsidiar as discussões sobre a revisão curricular. A responsabilidade do 
documento é da ABESS/CEDEPSS que, para sua elaboração, contou com a participação dos seguintes 
consultores: Ana Elizabete Mota (UFPE), Isabel Cristina Cardoso (UERJ), Marilda Vilela Iamamoto e Nobuco 
Kameyama (UFRJ), Maria Lúcia barroco e Maria Rosangela Batistoni (PUC-SP). (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 
143) 
Participaram também da elaboração deste documento os profissionais: Alba Maria Pinho de Carvalho, Anita 
Aline, Dilséia A. Bonetti, Helder Boska de Moraes Sarmento, Ivete Simionatto e Márcia Barroso. 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 171) 

2. TÍTULO Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional. 
3. TEMA  Discussão do projeto de formação profissional. É uma documentação da trajetória das discussões curriculares 

no Serviço Social (período de 1982/1995), da análise sobre a realidade social nos anos 90 e o Serviço Social, e 
da definição dos pressupostos, diretrizes e metas para o mais recente projeto de revisão curricular. 

4. OBJETIVO  “Dessa forma, a ABESS/CEDEPS assumiu a condução do processo de revisão, reunindo, articulando e 
sistematizando propostas com o objetivo de garantir a criação de espaços para debates, confrontos e 
negociações em torno de uma proposta básica de reforma curricular.” (ABESS/CEDEPS, 1996, p. 144)  

5. TESE  O documento define como “eixo” da formação profissional a apreensão da vinculação entre a profissão e as 
novas configurações da Questão Social, apreendida no interior do processo de reprodução da relação entre 
capital e trabalho. O trabalho emerge, assim, como elementos central da realidade social e como componente 
constitutivo da prática profissional, que deixa de ser tratada como prática profissional abstrata para configurar-
se como trabalho profissional”. (ABESS/CEDEPS, 1996, p. 149) / “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. Esta tese sugere que dois supostos básicos – de ordem teórica e  
histórica – balizem a discussão sobre a reforma curricular, como parte do processo de revisão da formação 
profissional: o primeiro deles diz respeito ao fato de que as mudanças na esfera da produção operam refrações 
nos mecanismos de reprodução social que é âmbito privilegiado da intervenção do Serviço Social. Isso significa 
tematizar a relação entre profissão/realidade sob a ótica da produção e reprodução das relações sociais. O 
Outro diz respeito ao fato de que o grau de socialização da política conquistado pelas classes trabalhadoras e 
a dimensão da ofensiva burguesa devem pautar as análises das mudanças imprimidas no mundo do trabalho, 
na reforma do estado e na ação das classes no Brasil dos anos 90. Isto significa que, a despeito da atual 
ofensiva do grande capital e da real fragilização da organização dos trabalhadores, o patrimônio sóciopolítico 
das conquistas e avanços, realizados a partir dos anos 70, é, ao mesmo tempo, objeto da ofensiva do capital e 
horizonte para formulação de novas estratégias coletivas das classes trabalhadoras brasileiras nos anos 90. 
Por isso mesmo, as demandas sociais, postas para o serviço social, não expressam apenas o movimento do 
capital, pois nelas estão embutidos alguns direitos, valores e princípios  que historicamente fazem parte das 
conquistas e ideários dos trabalhadores. Essa afirmação nos leva a recuperar a dimensão contraditória das 
demandas do serviço Social. Ou seja, a natureza contraditória das forças sociais, expressas nessas demandas, 
é que possibilita a renovação da prática profissional, que não é apenas derivada da intencionalidade do agente 
profissional, mas, se constitui uma possibilidade inscrita na própria dinâmica do processo social”. 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 160) 

6. CATEGORIAS Questão Social, trabalho, demandas e necessidades sociais, direção social, Serviço Social... 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

 Busca-se, neste documento, considerar o Serviço Social em seu estatuto histórico-social derivado 
organicamente do movimento das classes com o Estado, da sociedade capitalista, a partir da sua intervenção 
às manifestações da Questão Social: “a partir do que já foi exposto anteriormente, defende-se que o novo 
projeto de formação profissional assuma como argumentação fundamental a tese de que o significado sócio-
histórico e ideo-político do Serviço Social está inscrito no conjunto de práticas sociais que são acionadas pelas 
classes e mediadas pelo Estado, em face das seqüelas da questão social. De cunho histórico, esse significado 
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pode assumir perfis diferenciados  em função da origem das demandas feitas á profissão e da legitimidade 
atribuída pelas classes às respostas profissionais. Afirma-se que a particularidade do serviço social, como 
especialização do trabalho coletivo, inscrito na divisão social e técnica do trabalho está organicamente 
vinculada ás configurações estruturais e conjunturais da “questão social” e às formas históricas de seu 
enfrentamento – que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do Estado.” 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 154) Mas, além desse elemento do estatuto histórico-social e ideo-político do 
Serviço Social, um outro elemento é acrescentado às discussões da reforma curricular nos anos 90, pelo 
próprio processo de maturação intelectual da categoria: o Serviço Social como trabalho e inserido em um 
processo de trabalho coletivo : “A consideração da prática do assistente social como trabalho, e desse 
profissional como trabalhador assalariado especializado, foi reconhecida na proposta da ABESS de 1982. 
Entretanto, não foram extraídas todas as implicações desta condição no redimensionamento da compreensão 
da profissão e da formação profissional. Historicamente, o debate sobre o Serviço Social vem demarcando a 
necessidade de se qualificar um conjunto de elementos tidos como constitutivos da profissão: objeto,  objetivos, 
papéis e funções, instrumentos e técnicas de atuação, dimensões técnico-políticas e teórico-metodológicas do 
fazer profissional. Tais elementos são aqui reconhecidos, porém apreendidos como constitutivos do processo 
de trabalho do assistente social. Essa mudança de apreensão e análise da prática profissional, como forma de 
trabalho, permite articular organicamente os elementos presentes em quaisquer processos de trabalho 
especializado e, ao mesmo tempo, as particularidades que eles assumem no Serviço Social”. 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 162) 
E ainda é possível apreender do documento da ABESS/CEDEPSS: “como afirmado anteriormente, a prática 
profissional se configura como uma forma de trabalho e a formação profissional como um processo de 
qualificação teórico-metodológico, técnico e ético-político para o exercício dessa especialização do trabalho 
coletivo. A assimilação da prática profissional como trabalho deriva do privilégio da produção social como eixo 
organizador da vida social. Isto significa que a produção social engloba: a produção de mercadorias e da vida 
material; a produção e reprodução das relações sociais; a produção e reprodução de formas de consciência e 
representação da vida social (...). Assim, a análise das alterações verificadas na esfera da produção e 
reprodução social, no Brasil dos anos 90, afeta o Serviço Social não apenas por meio das novas configurações 
da questão social, mas também das condições objetivas de seu trabalho. Por isso, essas alterações não são 
externas à sua prática. O trabalho do assistente social encontra-se sujeito às inseguranças incidentes no 
mundo do trabalho... (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 163/164). 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A  realidade apreendida como o movimento da sociedade capitalista, da relação entre as classes e com o 

Estado, especificamente, nos anos 90. 
9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A proposição teórico-metodológica do documento é predominantemente crítica, fundada em matrizes do 
pensamento marxiano, muito embora abra espaço de discussão para outras vertentes do pensamento social. 
Refere-se, inclusive, aos postulados da Ontologia do Ser Social em Marx e de sua leitura da realidade. (Ver a 
página 168 deste documento.) 
No item 4 do documento, diretrizes e metas da reforma curricular, defende-se: “A apreensão das novas 
dimensões que perpassam o significado social da profissão requer não apenas um atento acompanhamento do 
processo histórico, mas também munir os profissionais de uma capacitação teórico-metodológica que os 
possibilite realizar uma releitura crítica da trajetória intelectual da profissão. Em outros termos, uma análise 
rigorosa da produção acumulada pelo serviço Social sobre o seu próprio fazer, elucidando a herança cultural 
de que é tributário. Isso requer um cuidadoso tratamento do modo de pensar que informou as sistematizações 
historicamente acumuladas sobre a prática, decifrando: as fontes teóricas das idéias incorporadas pelo Serviço 
Social; a forma como foram incorporadas – identificando possíveis reducionismos no trato dessas fontes e de 
como foi feita na literatura profissional. Requer, ao mesmo tempo, desvelar os condicionantes históricos que 
viabilizam o privilégio de determinadas tendências do pensamento social moderno no Serviço Social. Trata-se, 
ainda de explicar a interferência das incorporações teóricas na análise da prática, na priorização de conteúdos  
a ela atinentes e nas formas de condução técnico-operativas dessas incorporações. Tal compreensão exige a 
superação da abordagem tripartite da história, da teoria e do método no Serviço Social. A perspectiva 
fundante da formação profissional é um rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade 
social. Sua hipótese é adoção de uma teoria social crítica e de um método que permita a apreensão do 
singular como expressão da totalidade social. É a historização do movimento da realidade que permite 
perceber as tendências do real. A implicação dessa formulação é problematizar a sociedade capitalista do 
ponto de vista da reprodução social, qualificando a unidade da produção material e da reprodução das relações 
sociais.” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 165/166) Mais adiante, em suas diretrizes e metas, no item 4.1. (Núcleo 
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de fundamentação teórico-histórica das configurações sócio-econômicas, culturais, políticas e teóricas do ser 
social), o documento posiciona-se quanto ao significado do conhecimento e da relação entre as diferentes 
vertentes teóricas que compõe o arcabouço cultural do Serviço Social: “é neste contexto que o conhecimento 
emerge como uma das expressões do desenvolvimento da capacidade humana de compreender teoricamente 
a realidade. Este núcleo é responsável, nesse sentido, por explicitar o processo de desenvolvimento do 
conhecimento do ser social, enfatizando as teorias modernas e contemporâneas denominadas “ciências 
humanas e a teoria social marxista”, sua base filosófica e seus elementos de complementaridade e oposição. O 
tratamento das diferentes filosofias e teorias tem como perspectiva estabelecer uma compreensão de seus 
fundamentos e da articulação de suas categorias, o que supõe eliminar a crítica a priori ou a negação 
ideológica das teorias e filosofias, sem o necessário conhecimento de seus fundamentos.” (ABESS/CEDEPSS, 
1996, p. 169) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A proposta do documento é manter os avanços ideo-políticos dos anos 80: uma direção social-estratégica 
vinculada aos interesses das classes trabalhadoras, expressa no código de Ética de 1986, onde “sua oposição 
ao conservadorismo ético-profissional reafirma o processo de avanço teórico-político da profissão legitimando a 
construção de uma prática comprometida com a transformação profissional.”  
Mas, logo a seguir a esta assertiva é afirmado que: “pode-se argumentar que essas proposições [as do Código 
de 1986] careceram de mediações entre a direção social da prática profissional e o projeto social vinculado às 
classes trabalhadoras. É possível assinalar que houve uma incorporação mecânica do método crítico-dialético 
na apreensão da realidade social, ocultando o significado da profissão e as especificidades de um código de 
ética”. (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 146)  
A defesa pela cidadania, da democracia e de valores como liberdade, equidade e justiça social, postos como 
princípios do Código de Ética de 1993 redefinem a direção social estratégica defendida nos anos 80 sob um 
“outro” prisma: abre espaço para um “pluralismo” ético-político.  
Segundo o documento (após se referir às posições do Código de 1993): “a partir dessas referências, observa-
se que a direção social defendida em 1982 tem sido amplamente legitimada pela profissão. Hoje, contudo, a 
sua explicitação é indispensável para superar os problemas postos no processo de implantação da proposta, 
tais como a ausência de mediações, responsável pelas dificuldades de singularizar as relações entre projeto 
profissional e projeto sócio-político. Essas discussões também remeteram o debate ao campo do pluralismo. 
Assim, foi definido que “direção social é... conquista ideo-política, não dada a priori. Implica a processualidade 
de um debate necessário entre diferentes projetos e vertentes”. É só nessa dinâmica e por meio dela que uma 
determinada direção social se define num projeto de formação profissional.” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 147) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? São Paulo, Cortez, 1995. COUTINHO, C. N. Democracia e socialismo. São 
Paulo, Cortez/Autores Associados, 1992.  HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo, Loyola, 1993. 
CHAUÌ, M. Raízes teleológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes e messianismo dos 
dominados, in DAGININO, E. (org) Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1994. 
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FICHA 14: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 50, V. 17, ABRIL DE 1996, TEMA: SERVIÇO SOCIAL NO 

SÉCULO XXI, PÁG. 172-189. 

 
1. AUTOR Conselho Federal de Serviço Social – gestão 1993-1996. 
2. TÍTULO Serviço Social a caminho do século XXI: o protagonismo ético político do conjunto CFESS-CRESS. 
3. TEMA  O artigo enfoca um balanço dos caminhos trilhados pela representação ético-política da profissão nos anos 90. 

Está estruturado nos seguintes itens: 1. a construção do compromisso democrático; 2. a importância do 
conjunto CFESS-CRESS na consolidação do projeto político-profissional; 3. a sustentação de uma intensa 
atividade política; 4.rumo ao século XXI e  5. Bibliografia. 

4. OBJETIVO  É um texto que busca registrar o protagonismo histórico do conjunto CFESS-CRESS no desenvolvimento ético-
político da profissão na última década do século.  De início, levanta, após brevíssimo comentário sobre “as 
grandes viradas do pensamento e da história” ao final do século XX, alguns questionamentos: “logo, estamos 
sendo desafiados a reexaminar e aprimorar nossa contribuição político-profissional em face das inúmeras 
mudanças econômicas e ideológicas impostas pelo novo reordenamento do capitalismo em escala mundial. 
Cabe-nos, assim, indagar quais as alternativas e caminhos fecundos de organização e atuação para as 
entidades representativas da profissão, bem como para os assistentes sociais no seu cotidiano profissional 
frente aos processos sociais que estão em curso.” (CFESS-CRESS, 1996, p. 173) 

5. TESE  O sentido argumentativo que perpassa todo o texto diz respeito aos os avanços ético-políticos da categoria na 
década de 90 e que podem ser expressos no seguinte parágrafo: 
 
 “Nesse cenário de interesses políticos e econômicos conflitantes, a organização política da categoria de 
assistentes sociais tem também se modificado substancialmente. No caso dos conselhos federal e regionais de 
Serviço Social, foram superadas as suas características iniciais, tipificadas no corporativismo e no burocratismo 
em relação à condução do aparato político-institucional dessas entidades. O conjunto CFESS-CRESS, 
cumprindo sua atribuição precípua de fiscalização do exercício profissional, vem, sobretudo nesta década, 
potencializando a sua inserção e intervenção junto aos profissionais, ao investir na sua qualificação teórico-
política. Neste sentido, o eixo de nosso trabalho tem sido a defesa das políticas públicas e da qualidade dos 
serviços prestados à população, na perspectiva da garantia da efetivação dos direitos sociais, onde sobressai a 
nossa militância política junto a outras entidades e atores da sociedade civil. Isto revela o adensamento do 
compromisso da categoria de assistentes sociais para com a necessidades e prioridades sociais, demarcadas 
pela luta dos segmentos populares no Brasil. As transformações societárias pelas quais têm passado a 
profissão desenvolvem-se , pois, em sintonia com o movimento das forças políticas socialistas e 
democráticas, protagonistas da luta pela construção de um novo projeto societário. Com essa direção 
social, o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (1993) define como princípios 
fundamentais a liberdade e a justiça social articulados a partir da exigência democrática. A democracia 
é assumida como valor ético-político central, na mediada em que constitui o único padrão de 
organização político-social capaz de assegurara a explicitação daqueles valores. A democracia é 
concebida aqui como socialização da política, mas também da riqueza socialmente produzida. Tais 
valores, que hoje dão substância à ética profissional dos assistentes sociais, estão vinculados, 
portanto, ao patrimônio ético e libertário de mais de um século de conquistas políticas sociais dos 
trabalhadores”. (CFESS-CRESS, 1996, p. 174) 

6. CATEGORIAS Democracia, ética, ética-profissional, direção social 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

No texto, quando da referência da “Importância do conjunto CFESS-CRESS na consolidação do projeto 
político-profissional”, os autores destacam o significado ético-político e social da profissão ligado à 
democratização das políticas sociais públicas:  
“Ora, se o nosso campo não é, decerto, aquele que circunscreve os interesses especificamente sindicais, cabe-
nos articular os compromissos e as exigências postas aos assistentes socais no seu cotidiano profissional com 
as exigências ético-políticas da sociedade brasileira em geral. São necessidades profissionais, assim, que 
dizem respeito ao acesso às condições de trabalho condignas e à garantia da qualidade dos serviços 
prestados à população. É sabido ainda que a ação profissional do assistente social possui seu lócus prioritário, 
posto pela divisão sociotécnica do trabalho, no planejamento e na execução das políticas sociais, e que a 
dimensão política da profissão ganha aí relevância e reconhecimento inquestionáveis. Neste sentido, nossa 
contribuição ao debate e militância pelas políticas públicas mostram-se fecundas porque especializadas, 
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embora o volume das demandas de trabalho político ao CFESS, por vezes, seja maior do que a nossa 
capacidade física. Nossa avaliação é de que os investimentos na qualificação da categoria quanto ao seu papel 
profissional e ético-político na democratização das políticas sociais tanto subsidiam o trabalho político e 
educativo da fiscalização – acerca da conscientização dos princípios e compromissos ético-profissionais 
(atividade precípua do Conselhos) – quanto potenciam nossa ação como entidade nacional e, portanto,  como 
direção da categoria. “(CFESS-CRESS, 1996, p. 179) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE Quando no tratamento da “Importância do conjunto CFESS-CRESS na consolidação do projeto político-

profissional”, os autores explicitam o “cenário” “diversificado” e “complexo” das décadas de 80 e, muito 
especialmente a de 90, no Brasil: “daí a constatação do paradoxo que peculiariza a conjuntura dos anos 90. 
Por um lado, a população brasileira permanece na encruzilhada do imenso apartheid social, que caracteriza o 
perfil de distribuição de renda e riqueza do país, sendo este, inclusive, agravado pela recessão econômica 
imposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Por outro, presenciamos, no dia-a-dia político do país, o 
surgimento e o revigoramento de diversos atores sociais coletivos, com importantes propostas para a 
dinamização da agenda política nacional. O sonho da democracia, a ser consolidado sobretudo pelo 
enfrentamento real da desigualdade, mantém-se no horizonte dessa agenda de proposições que os 
movimentos sociais vêm construindo. Isto parece ser o maior mérito e a maior virtualidade da sociedade civil 
brasileira, nesses momentos adversos do jogo político-econômico atual.” (CFESS-CRESS, 1996, p. 178) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Os autores sustentam suas idéias no texto com base nos princípios ético-políticos de defesa da democracia e 
da cidadania e ao mesmo tempo de uma “busca pela consolidação da hegemonia do projeto anticapitalista no 
Serviço Social” (CFESS-CRESS, 1996, p. 176) . Intentam um posicionamento “plural” que mistura tanto 
perspectivas críticas como da social-democracia. Em nenhum parágrafo do texto a defesa teórico-metodológica 
é posta explicitamente. No item  a “A sustentação de uma intensa atividade política”, os autores refletem sobre 
os desdobramentos éticos em torno da elaboração do Código de 1993 e afirmam: “Era importante que se 
cunhasse uma nova formulação ética, fundada na superação de voluntarismos, na inspiração do pluralismo, na 
qualificação profissional, e na competência para a intervenção, a pesquisa e a formulação, gestão e 
implementação de políticas sociais. Pensar ema normatização nessa direção significava privilegiar uma 
formulação ética embasada no comprometimento com a inserção crítico-histórica do serviço Social na 
totalidade concreta – com seus antagonismos fundamentais (de classe, de etnia, de gênero) – bem como com 
os movimentos da sociedade brasileira pela consolidação da democracia, da liberdade e da equidade.” 
(CFESS-CRESS, 1996, p. 183) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Este posicionamento teórico-metodológico está ligado intimamente no texto com a posição ideo-política 
defendida pelo conjunto CFESS-CRESS: “A partir da compreensão gestada historicamente de que 
constituímos uma categoria de profissionais politizada, a ponto de definir como prioritárias as lutas coletivas 
gerais dos trabalhadores, nós, militantes dos conselhos de fiscalização, compreendemos que a participação 
nos fóruns de discussão, formulação e controle social das políticas públicas constituem hoje uma estratégia 
fundamental. Trata-se de uma perspectiva de investimento e reforço nos espaços propositivos e reivindicatórios 
delineados na pauta de defesa da cidadania, em meio à luta democrática do país”. (CFESS-CRESS, 1996, p. 
178) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

HOBSBAWM, E. A era dos extremos: breve século XX – 1914/1991. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. 
IAMAMOTO, M. V. A formação profissional na contemporaneidade: dilemas e perspectivas. Rio de Janeiro, 
mimeo, maio 1995. NETTO, J. P. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1992. Oliveira, 
F. de Estado, sociedade, movimentos sociais e políticas públicas do limiar do século XXI. Rio de Janeiro, 
FASE, 1994. SCHERER-WARREN, I. Rede de movimentos sociais. São Paulo, Loyola, 1993.  
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FICHA 15: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 52, V. 17, DEZEMBRO DE 1996, TEMA: MUNDO DO 

TRABALHO, PÁG. 24-47. 

 
1. AUTOR ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de 
2. TÍTULO Considerações para o exame do processo de trabalho. 
3. TEMA  Abordagem da prática profissional do assistente social “a partir do recorte temático “processo de trabalho”. O 

autor inicialmente coloca que esta abordagem é muito recente na profissão e requer, por isso, alguns 
“cuidados” no seu tratamento: “o primeiro deles é o de não caracterizar os esforços empreendidos nessa 
direção como sendo a demarcação de mais um processo de análise da profissão em busca de rápidas e 
superficiais adesões . Movimento, aliás, muito comum no âmbito de uma profissão que tem uma significativa 
parcela afeita ao aparecimento de “modismos”. Dessa forma, procuramos inscrever nossas preocupações no 
lastro das problematizações e do acúmulo intelectual produzidos pelo Serviço Social, ao longo dos últimos 
quinze anos, pelo menos. (...)  
O segundo desafio, em muito decorrente do primeiro, é o de se buscar ultrapassar o patamar alcançado por 
essas mesmas produções. Temos, assim, pela frente, um denso trabalho: o de a partir das críticas e 
interpretações do significado sócio-histórico da profissão, como das suas relações e dinâmica na esfera da 
reprodução social, avançarmos na pesquisa de processos sócio-institucionais concretos, em que se 
desenvolve a prática profissional do assistente social. Sem esse tipo de investimento, a discussão sobre o 
processo de trabalho do Serviço Social pode enveredar para um nível de abstração que não nos permitirá 
apanhar um conjunto expressivo de determinações que imprimam feições bem particulares ao enfrentamento 
institucional de certos problemas sociais mediatizados por nossa prática profissional. 
 Um terceiro desafio pode ser localizado nas tendências e atalhos que reduzem os dilemas e problemas 
profissionais ao terreno das discussões técnico-instrumentais. Recorrentemente, os questionamentos acerca 
da prática do assistente social têm recaído sobre polêmicas que não ultrapassam os limites da constatação da 
fragilidade instaurada no campo interventivo. O cuidado que devemos ter, nesse caso, é o de não permitir que 
o debate sobre o processo de trabalho do serviço Social se reduza ao esforço compreensivo das dificuldades 
em se mobilizar e operacionalizar certo acervo técnico—instrumental. (...) 
Por último, mas nem por isso menos importante, situamos como mais um desafio à necessidade de que todo o 
investimento na direção da temática “processo de trabalho” e, em especial, na apreensão do processo de 
trabalho do serviço Social, leve em consideração, no mesmo movimento de análise, o conjunto de mudanças 
que ocorrem na sociedade, hoje.” (Almeida, 1996, p. 26) 
O autor estrutura o texto nos seguintes itens:  introdução; 1. sobre a contribuição do pensamento de Marx; 2. 
sobre o processo de trabalho no setor de serviços; 3. sobre os elementos fundantes do processo de trabalho 
do Serviço Social; 4. à guiza de conclusão e 6. bibliografia 

4. OBJETIVO  Ao final do texto, o autor coloca de forma mais explícita, os seus objetivos: “Nosso intento neste texto esteve 
longe das explorações  mais profundas sobre cada questão levantada, até porque os limites postos por esse 
tipo de comunicação não favorecem um empreendimento de tal monta. Procuramos, assim, sinalizar de forma 
preliminar – principalmente se emoldurarmos essa iniciativa a partir dos processos que demarcaram sua 
necessidade – algumas contribuições importantes para o exame do processo de trabalho do Serviço Social. 
Contribuições estas que visam subsidiar um futuro investimento nosso no campo da pesquisa, tomando como 
objeto de preocupação o processo de trabalho do Serviço Social na área de educação.” (Almeida, 1996, p. 45) 

5. TESE  No seu primeiro item de trabalho, o autor enfatiza a importância do legado teórico-metodológico do 
pensamento marxiano para a apreensão do modo de produção capitalista, bem como para o processo de 
trabalho nessa sociedade. O autor tem como argumentação central a vinculação da profissão ao setor de 
serviços e analisa o tema inserindo-o no movimento da sociedade do capital, em suas dimensões produtivas e 
reprodutivas. Sendo assim, explica que: “ A partir de tal preocupação, a análise de situações concretas, sobre a 
organização e os desenlaces de certos processos de trabalho, deve se feita necessariamente tendo como 
referência os marcos das mudanças do desenvolvimento do próprio modo de produção no qual se inscrevem. 
Assim, o exame do processo de trabalho do Serviço Social hoje, não só nos remete a considerá-lo na dinâmica 
do setor de serviços e, particularmente, no campo das políticas sociais e da assistência como no processo de 
expansão sofrido por este setor nos últimos anos, dentro da própria fase monopolista de expansão do capital. 
Da mesma forma, não podemos deixar de analisar esses mesmo processo de trabalho no bojo das ofensivas 
neoliberais que reajustam para um patamar mínimo a atuação do estado no nosso campo teórico – prático de 
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interesse, como também do processo de globalização da economia que vem alterando e estabelecendo novas 
relações e processo de trabalho, seja no setor produtivo seja no setor de serviços.” (Almeida, 1996, p. 32) 

6. CATEGORIAS Trabalho, processo de trabalho, setor de serviços 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A profissão é vista como um processo de trabalho específico que se insere no setor de serviços sociais no 
âmbito da a expansão do capital em sua fase monopolista.  O autor diz: “A expansão, aqui referida 
anteriormente, do setor de serviços forjou um conjunto significativo de formas de distribuição do excedente 
econômico produzido, dentre as quais situamos os chamados serviços sociais. Sua materialização, contudo, 
deu-se no interior do aparato estatal privado de operacionalização desses serviços, a partir de uma 
especialização crescente da divisão do trabalho que não se restringiu à esfera produtiva. Contudo, a 
constituição e expansão do Serviço Social como força de trabalho atuante no setor de serviços e, em particular, 
no âmbito das políticas sociais de assistenciais, como parte de sua estratégia de enfrentamento da questão 
social em várias de suas expressões, envolve também processos socioculturais. Concorrem, portanto, para 
afirmação dessa força de trabalho alguns traços bastante significativos e que não podem ser desconsiderados 
na indicação dos elementos fundantes de seu processo de trabalho, particularmente quanto à 
profissionalização do Serviço Social”. O autor cita como alguns destes processos a “condição de gênero” da 
profissão, imprimindo-lhe um cariz de “subalternidade” e o estatuto intelectual da profissão, o seu código 
valorativo e a sua inserção no cenário acadêmico”... (Almeida, 1996, p. 40) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE                            A análise da sociedade capitalista monopolista em seu processo de expansão e crise é condição inerente ao 

referencial teórico-metodológico do autor, o pensamento social em Marx. 
9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

O posicionamento teórico-metodológico do autor é clarificado quando busca indicar a “trajetória de construção 
do processo de trabalho do Serviço Social como objeto de estudo” (Almeida, 1996, p. 26) 
: “É com certeza, a partir da interlocução do Serviço Social com a tradição marxista, que se forjam as 
condições históricas e teóricas para um investimento desse porte. Na tradição intelectual de inspiração 
marxista que se ergueu dentro da profissão que se ergueu dentro da profissão – com saldos qualitativos de 
extrema relevância – situamos dois campos de reflexões que constituem a base para exploração desse recorte 
temático. O primeiro deles, inaugural quanto à própria  interlocução do Serviço Social com aquela tradição, 
investigou com bastante acuidade e rigor o significado sócio-histórico da profissão a partir da análise das 
relações sociais e da divisão sociotécnica do trabalho na sociedade capitalista em sua fase monopolista” 
(Almeida, 1996, p. 27) O autor destaca Marilda Vilela Iamamoto e José Paulo Netto, neste grupo de estudos 
sobre o Serviço Social. Esse primeiro grupo, o autor afirma que instaurou: “algumas precondições para o 
debate sobre o processo de trabalho do Serviço Social, a saber: o entendimento de que a profissão se forja e 
se singulariza na e pela divisão sociotécnica do trabalho; o reconhecimento de alguns processos culturais que 
incidem diretamente sobre as auto-representações da categoria dos assistentes sociais; a demarcação do 
campo de atuação profissional na esfera da prestação dos chamados serviços sociais, ou seja nas políticas 
sociais e de assistência; e, por último, a vinculação da dinâmica e expansão da profissão à atuação do estado 
na área econômica e social. Torna-se possível, assim, a partir das contribuições assinaladas, pensarmos a 
constituição histórica da categoria dos assistentes sociais enquanto força de trabalho atuante no setor de 
serviços e diretamente vinculada ao campo das políticas sociais públicas e privadas como da assistência; do 
mesmo modo, pensamos alguns elementos subjetivos que caracterizam não só essa força de trabalho como 
seu próprio processo de trabalho, além, é claro, das formas de gerenciamento e organização, como seus 
objetos, meios e produtos.” (Almeida, 1996, p. 28) 
O autor continua, apontando um segundo grupo: “o segundo grupo é aquele que oferece uma rica 
problematização acerca do terreno em que se gesta essa prática profissional: as políticas sociais e a 
assistência. Nesse caso, situamos a basilar contribuição de Faleiros (1983 e 1985) sobre as políticas sociais no 
estado capitalista e os vários estudos produzidos por um grupo de pesquisadores da PUC-SP, nos quais 
destacamos aqueles que analisam as particularidades da assistência social, como a sua relação com a própria 
trajetória das políticas sociais no Brasil (Sposati et al., 1985 e Sposati, Falcão & Fleury, 1989). É desse esforço 
de compreensão da constituição histórica e estrutural das políticas sociais no Brasil que podemos depreender 
do exame do processo de trabalho do Serviço Social algumas de suas particularidades, determinadas pelo 
ordenamento político, econômico e cultural, tanto de sas expressões públicas e privadas como de seus 
recortes setoriais. A reflexão sobre a prática profissional do Serviço Social, a partir da produção desses 
autores, favorece sobremaneira a compreensão do processo de eleição de certos instrumentos de trabalho, 
assim como a própria inserção da profissão no setor de serviços” . (Almeida, 1996, p. 29) 
Entretanto, os esforços teóricos desses autores nesta temática não são suficientes. O aprofundamento da 
interlocução entre o Serviço Social e a tradição marxista levou a “força” do debate no meio acadêmico 
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profissional, com as discussões no campo da sociologia do trabalho. Houve um “impulso” para a “demarcação” 
do “campo do processo de trabalho como de interesse teórico para o Serviço Social”. (Almeida, 1996, p. 30) O 
autor destaca a iniciativa da UFRJ, que enfrentou, com pioneirismo, a implantação desta temática no âmbito da 
formação profissional. Ele, então, localiza o seu texto neste processo, entre “certas preocupações balizadoras 
dos debates e processos investigativos sobre o processo de trabalho no Serviço Social”. (Almeida, 1996, p. 30) 
 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Esta análise do Serviço Social no setor de serviços, implicou na delimitação de seus elementos constitutivos 
como processo de trabalho (no item “Sobre os elementos fundantes do processo de trabalho do Serviço Social, 
página 39). O autor explorando esta delimitação, especificamente a do produto do Serviço Social e do 
estranhamento entre o profissional e este mesmo produto, destaca as implicações políticas da profissão: “a 
tentativa de superar a alienação no que diz respeito ao seu próprio trabalho, levando o assistente social a 
reconhecer-se no produto, no resultado do seu trabalho e, antes mesmo, saber definir no bojo das estratégias e 
objetivos de ação o que esperar da sua prática profissional, é um desafio é um desafio que de certa forma  está 
posto para todos os trabalhadores, salvaguardando as devidas diferenças. Isso, significa que não estamos 
tratando apenas de um problema que requeira uma maior acuidade teórico-metodológica mas de uma situação 
cuja resolução se inscreve na própria luta política das classes sociais, posto que, em última instância, estamos 
lidando como um processo que caracteriza um dado modo de produção, determinado não por relações 
técnicas ou de trabalho, mas pelas relações sociais vigentes”. (Almeida, 1996, p. 44) Assim, o reconhecimento, 
por parte do profissional, do alcance ideo-político do produto do seu trabalho, resguarda certas distorções 
sobre esta dimensão político-ideológica da profissão, já que a profissão, inserida no processo de luta de 
classes sociais, tem que necessariamente oferecer respostas sociais.  

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro, Zahar, 1988. MARX, K. Manuscritos 
econômico-filosóficos e outros textos. (Coleção Os pensadores). 5ed. São Paulo, Nova Cultural, 1991, v. 12. 
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FICHA 16 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº  53, V. 18 , MARÇO DE 1997, TEMA: POLITICA SOCIAL E 

DIREITOS, PÁG. 102-125. 

 
1. AUTOR MONTAÑO, C. E. 
2. TÍTULO O Serviço Social frente ao neoliberalismo – mudanças na sua base de sustentação funcional-ocupacional. 
3. TEMA  O autor analisa a “base de sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social” no marco da gênese da 

profissão e além disso, aponta para “certos elementos do contexto atual” no sentido da “caracterização de suas 
variações na realidade presente” e, ainda, sinaliza algumas “prospectivas sobre o devir imediato da profissão”. 
(MONTAÑO, 1997, P. 102) O texto está divido nos seguintes itens: 1. a base de sustentação funcional-
ocupacional do Serviço Social, 2. alterações no contexto sócio-econômico e político frente ao projeto neoliberal, 
2.1. Mudanças no mundo do trabalho, 2.2. a globalização, 2.3. Estado Mínimo, 3. A crise na base de 
sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social, 4. O Serviço Social frente ao século XXI: perspectivas 
para a alteração (auto-estabelecida) da base de sustentação funcional-ocupacional da profissão. 

4. OBJETIVO  Segundo o autor, seu objetivo é “contribuir para o debate crítico do que estamos denominando a base de 
sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social e a possibilidade de sua (auto) definição no atual contexto 
da profissão”. (MONTAÑO, 1997, P. 102) 

5. TESE  Pelas argumentações do autor, a sua idéia de “base de sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social”  
está fundamentada na atuação junto às políticas sociais, sobretudo públicas. O autor, ao se referir, no item 3, 
“a crise na base de sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social” levanta duas hipóteses centrais para 
o seu texto: 1ª hipótese - “Se, primeiramente, no atual contexto, podemos verificar transformações substantivas 
no mundo do trabalho (a tecnologia, a organização e as relações de produção) de forma tal que afetam a 
realidade (material e espiritual) “da classe que vive do trabalho”, ou seja, dos beneficiários centrais das 
políticas sociais; se, em segundo lugar, constatamos enormes transformações nas orientações dos estados 
nacionais (os quais passam de uma perspectiva de “bem-estar social” a uma orientação neoliberal), ou seja, no 
organismo prestador de serviços, e se, finalmente, as políticas sociais conformam mediações entre Estado 
(beneficente) e classe trabalhadora (beneficiários) e que se comportam como instrumentos do primeiro, então 
podemos afirmar que, conseqüentemente, as políticas sociais, no atual contexto neoliberal, global e produtivo, 
são substantivamente alteradas em suas orientações e funcionalidade.” (MONTAÑO, 1997, P. 114) 2ª 
Hipótese: “Se as políticas sociais se constituem em fator de sustentação funcional-ocupacional da profissão 
dos assistentes sociais (sua funcionalidade, sua instrumentalidade, sua legitimidade) e se estas foram 
significativamente alteradas no atual contexto sócio-econômico e político (suas orientações e funcionalidade) 
podemos, pois, afirmar que a base de sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social tem sofrido (ou 
ainda está sofrendo) transformações relevantes. Desta maneira, as alterações nas orientações e 
funcionalidade das políticas sociais corroem a base de sustentação funcional-ocupacional da profissão do 
assistente social”. (MONTAÑO, 1997, P. 116) 
A partir dessas hipóteses, o autor chega ao seguinte raciocínio: “Se este profissional tem a função social (que a 
legitima funcionalmente ante o organismo que o contrata , o Estado, e o legitima popularmente frente a 
população beneficiária de intervir na fase terminal das políticas sociais (hoje com relativa participação no 
desenho e evolução daquelas, assim  como intervindo também fora da órbita do estado, em ONGs, em 
empresas etc... apesar de que a maior parte ainda atue como se fazia tradicionalmente, ou seja, no âmbito do 
estado e vinculados a execução dessas políticas sociais) e se essas formas redefinidas e reduzidas (em sua 
quantidade, qualidade e variedade), então este profissional não será tão requisitado quanto antes, dada a 
redução de seu campo de intervenção, ao redimensionamento das suas funções”. (MONTAÑO, 1997, P. 117) 
Neste ponto, o autor lança as seguintes conseqüências dessas mutações no campo das políticas sociais: 
“(des) emprego do assistente social”, “o processo de terceirização” e de “liberalização” profissional” e a 
“tendência à re-filantropização do serviço Social” (MONTAÑO, 1997, P. 117/118) 

6. CATEGORIAS “Base de sustentação funcional-ocupacional do Serviço Social”, Política social. 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

O assistente social é, assim: ”um profissional que  surge dentro de um projeto político no marco das lutas de 
classes desenvolvidas no contexto do capitalismo monopolista clássico, cujo meio fundamental de emprego se 
encontra na órbita do estado, este último contratando-o para desempenhar a função de participar na fase final 
da operacionalização das políticas sociais. Ali radica a sua funcionalidade, e portanto, a sua legitimidade (...)” 
(MONTAÑO, 1997, P. 106) 
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8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE O autor analisa as ”alterações no contexto sócio-econômico e político frente ao projeto neoliberal” com as 

mudanças no mundo do trabalho - utiliza Antunes (1995) –, com o processo de globalização e a minimalização 
do estado capitalista para em seguida verificar as alterações na base de sustentação funcional – ocupacional 
do Serviço Social.  

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

O autor pode ser incluso no grupo de pesquisadores que utilizam a teoria social crítica, dentro diversidade da 
tradição marxista que amadureceu no serviço social nos anos 80. Defende uma posição contrária ao  que ele 
chama de tratamento “particularista”, “endógeno” a ou “intrínseca” do Serviço Social, ou seja, que considera o 
seu surgimento (gênese) como uma “profissionalização” da ajuda, da filantropia. Par o autor, “contrariamente, 
sob uma perspectiva histórica, a gênese do Serviço Social se estende – da mesma forma em que se deve 
compreender para qualquer profissão – como resultado de um processo sócio-histórico, condensado nas lutas 
que travam as classes fundamentais vinculado à fase monopolista do capitalismo. Nessa maneira de 
compreender o surgimento do Serviço Social, desenvolvida por Iamamoto, Netto, Faleiros, Manrique, Martinelli, 
são os atores sociais e instituições (classe burguesa, Estado, classe trabalhadora, sindicato, Igreja etc.), e não 
certos indivíduos (tal como na perspectiva anterior), os que se fazem presentes no quadro histórico que 
configura e marca a gênese deste ator social: o assistente social. Aqui, o contexto emoldurado pelas lutas de 
classes em torno de projetos de sociedade antagônicos, na etapa monopolista do capitalismo, se apresenta 
como o marco explícito do Serviço Social”. (MONTAÑO, 1997, P. 104) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

O autor não explicita diretamente essa questão, mas, ao comentar que mesmo sua análise sobre a base de 
sustentação funcional-ocupacional do serviço social ainda não é suficiente para esgotar o tema, ele aponta 
para sua posição político-ideológica: “Com isto não estamos sustentando que foi possível a total auto-definição 
da base de sustentação funcional – ocupacional do Serviço Social. Afirmar tal coisa significaria estar 
assumindo, para o futuro imediato da profissão, a mesma postura que a desenvolvida na primeira tese sobre a 
gênese e a legitimidade, entendendo que os únicos atores fundamentais para tanto seriam os próprios 
membros da profissão, o que redundaria numa análise endógena dessa base de sustentação (...) Pelo 
contrário, nossa perspectiva, já a afirmamos, é exógena e histórica; os atores fundamentais para tal projeto 
profissional são categorias e classes sociais. (...) Efetivamente, o Serviço Social pode e deve converte-se em 
sujeito determinante de ta processo, por meio da definição de uma regulamentação profissional, de um código 
de ética, mediante a organização de eventos para o debate teórico-político, onde se discuta a significação 
política da prática profissional, onde se gere um conhecimento substantivo da realidade e que redunde em 
situar a profissão em termos de igualdade acadêmica e status funcional com as demais disciplinas sociais 
(...)”.(MONTAÑO, 1997, P. 120) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? São Paulo, Cortez, 1995. BOBBIO, N. Liberalismo e democracia. São Paulo, 
Brasiliense, 1993. FALEIROS, V. DE P. “Serviço Social: questões presentes para o futuro”. Serviço Social e 
Sociedade, nº 50, São Paulo, Cortez, 1996. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979. 
(a bibliografia é diversificada, o autor é um teórico-crítico, mas analisa outras vertentes, dialoga com as 
mesmas sem perder o fio de sua argumentação teórico-metodológica). 
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FICHA 17: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 54, V.18 , JULHO DE 1997, TEMA: DESCENTRALIZAÇÃO, 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO, PÁG. 09 - 25. 

 
1. AUTOR GUERRA, Yolanda 
2. TÍTULO A ontologia do ser social: bases para formação profissional. 
3. TEMA  A autora trata do projeto de formação profissional sob a perspectiva da ontologia do ser social. Ela divide o seu 

texto nos seguintes itens: 1. a racionalidade hegemônica da ordem burguesa e o Serviço Social; 2. Elementos 
para a crítica da racionalidade formal-abstrata; 3. Sínteses provisórias: as bases ontológicas do materialismo 
histórico e a formação do assistente social; 4. Bibliografia. 

4. OBJETIVO  Segundo a autora, “as proposições” apresentadas no texto, têm como objetivo “adensar os esforços 
empreendidos por todos os profissionais, docentes e discentes dos cursos de Serviço Social, que se encontram 
comprometidos e engajados na construção do projeto de formação profissional em Serviço Social, projeto este 
que dado seu caráter histórico-social, permita a seus integrantes responderem às demandas e requisições que 
lhes são colocadas neste final de século de forma competente e crítica. Trata-se da formação de um 
profissional cujo nível de especialização, tal como os demais, é dado pela forma na qual se insere na divisão 
social e técnica do trabalho em determinadas condições histórico-sociais”. (GUERRA, 1997, p. 10) 

5. TESE  “Nesse âmbito, a hipótese que norteia essas reflexões é a de que a problemática central que historicamente 
vem se constituindo num dos desafios de monta à profissão, dada a sua inserção na ordem burguesa madura, 
refere-se à incidência do paradigma da racionalidade formal-abstrata que, enquanto um modelo 
hegemônico peculiar a essa ordem social, vem exercendo predominância nas formas de ser e de pensar o/no 
Serviço Social nas teorias e práticas da profissão e, em consequência tem sido historicamente uma mediação à 
formação profissional”. (GUERRA, 1997, p. 14) Em seguida , fazendo a crítica a essa racionalidade burguesa 
define: “Sinteticamente, podemos afirmar que a racionalidade formal-abstrata trata os fenômenos e processos 
sociais como coisas, “exteriores”, superiores e anteriores aos homens”, e por isso independente da vontade 
dos sujeitos (cf. Durkheim, 1984).  
Forja, mistifica, nega os aspectos ontológicos da realidade e, conseqüentemente, a possibilidade de o sujeito 
intervir sobre essa realidade que, segundo o pensamento conservador, é dada objetivamente por conexões 
causais, possui uma legalidade férrea e uma “positividade” que garante manutenção, cristalização e 
permanência de determinadas formas de comportamento e pensamento sob e sobre a ordem social burguesa. 
O grau de racionalismo contido no pensamento formal-abstrato esconde, acoberta, vela as determinações 
fundamentais do ser social, pelas quais os homens se diferenciam de outros seres orgânicos e inorgânicos. 
Visto que os fenômenos sociais são tratados tal como os fenômenos da natureza, podem ser manipulados com 
a mesma destreza e instrumentalidade como que se trata as coisas da natureza. A instrumentalidade posta na 
relação entre homem e natureza passa a dominar a relação dos homens entre si (cf. Guerra, 1995). A 
racionalidade que ao mesmo tempo funda e engendra essa relação é a racionalidade de tipo 
manipulatório que, no âmbito ideocultural, sustenta as ações instrumentais. (GUERRA, 1997, p. 14)”. 
Segundo autora, “a discussão  da formação profissional não pode prescindir de uma análise crítica da 
instrumentalidade do Serviço Social e das racionalidades a elas subjacentes”. (...) 
Por isso, (...) a formação profissional do assistente social não pode deixar de se referenciar pela e na realidade 
social, esta constituída e constituinte de categorias econômicas e representações histórico-sociais. Nesse 
sentido, a formação de assistentes sociais imersos na dinâmica dos processos sociais deve estar voltada para 
condições econômico-materiais de vida dos usuários e apoiadas num sistema sólido, que lhes possibilite tanto 
compreender essas formas de produção e reprodução materiais e espirituais dos usuários dos seus serviços 
quanto reconstruir a processualidade dessas formas de produção e reprodução. Diante dessas considerações 
(...) entendemos que a profissão como um todo vem necessitando acompanhar mais efetivamente o 
movimento, as alterações, as modificações que se operam na sociedade, cuja compreensão exige mais do que 
a mera capacidade de se manter informado sobre os fatos da realidade”. (GUERRA, 1997, p. 18) Daí, a 
necessidade de uma racionalidade crítico-dialética fundada na categoria de totalidade do ser social. Teoria 
social desenvolvida por Marx: “para isso, há que se estar subsidiado por uma teoria que reproduza da maneira 
mais aproximada possível, a lógica, o movimento, e o vir-a-ser da realidade. Teoria essa que vise representar, 
no plano do pensamento, a atividade prática, que se coloque vinculada à vida real e que seja sustentada por 
uma razão “inclusiva”, capaz de dirimir as dificuldades historicamente presentes na profissão quanto à relação 
teoria-prática”. (GUERRA, 1997, p. 18)   
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6. CATEGORIAS Trabalho, formação profissional, racionalidade formal-abstrata, racionalidade crítico-dialética, ser social, 
totalidade. 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora afirma que as “particularidades” da sociedade capitalista periférica brasileira, “atribuem determinadas 
configurações ao Serviço Social, profissão esta engendrada por uma necessidade social tipicamente 
capitalista: intervir nos conflitos oriundos dos antagonismos de interesses das classes (ou segmentos das 
classes) sociais fundamentais da ordem burguesa constituída. (cf. Netto, 1991). Por que a gênese do seu 
processo de profissionalização vincula-se a esta ordem social, ela conforma para a profissão os espaços, as 
funções e os procedimentos – de caráter eminentemente operativos, manipulatório e de solução de problemas 
emergenciais – necessários tanto ao “tratamento” dos problemas quanto à administração dos conflitos 
resultantes de tais antagonismos. (...) Se o Serviço Social, configurado na sociedade burguesa como um 
trabalho, como um ramo específico da divisão social e técnica do trabalho, um tipo de especialização do 
trabalho coletivo (cf. Iamamoto, 1992), se coloca como uma atividade profissional e, portanto, não se constitui 
(...) numa ciência ou um ramo de saber científico, tem que se reconhecer numa determinada realidade sócio-
histórica que lhe atribui “razão de ser” e coloca seus objetos de intervenção. Se a sua lógica de constituição e 
se os seus objetos de intervenção se vinculam a determinada realidade histórico social, seu substrato material 
é a realidade social. (GUERRA, 1997, p. 10/11) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora afirmou que o Serviço Social é um tipo de especialização do trabalho coletivo decorrente da 

sociedade capitalista constituída e ainda que: “partindo dessa configuração sobre a natureza do Serviço Social 
é que podemos considerar sua vinculação orgânica com a realidade social esta constituída por elementos 
materiais e espirituais. Se esta colocação tem pertinência, a formação profissional do assistente social deve 
estar referenciada ao modo de ser, de se constituir, de se movimentar, de se transmutar da realidade social. 
Esta, por se constituir num campo de forças contraditórias que contempla um conjunto de 
determinações objetivas, moventes e movidas, só pode ser apreendida a partir das formas mais 
complexas e gerais postas no modo de aparecer dos fatos, fenômenos, processos e práticas sociais, 
entendidas como formas necessárias de determinados conteúdos. Há que considerar que a sociedade 
possui determinidades mais complexas, mais desenvolvidas que as pertinentes à natureza, dentre elas 
a sociabilidade constituída, constitutiva e constituinte do homem no seu processo de trabalho” 
(GUERRA, 1997, p. 11) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

 A autora é marxista. Trata seu objeto sob as bases da ontologia do ser social: “Em primeiro lugar entendemos 
que o alcance dos nossos objetivos exige que se estabeleçam as bases sob as quais a ontologia marxiana se 
ergue. Nesta direção podemos afirmar que as formulações teórico-metodológicas de Marx buscam apreender o 
modo de ser e de constituir do ser social. Aqui não se concebe o pensamento dissociado do ser e, deste modo, 
teoria e prática estão substantivamente vinculadas. Tais formulações permitem ainda a compreensão tanto da 
realidade objetiva, pela análises dos seus elementos constitutivos e da vinculação entre eles , quanto dos 
conteúdos da consciência, uma vez que pelo pensamento o homem reproduz idealmente a sua vida real. 
Entendem que a “consciência é o reflexo teórico da vida real dos homens” e, neste sentido, não pode haver 
dicotomia, menos ainda fratura, entre teoria e prática. A racionalidade crítico-dialética recolhe suas 
características analíticas na própria realidade, percorre-as, estabelece seus vínculos, sai em busca das 
mediações, satura seus objetos de determinações e reproduz no nível do pensamento, as múltiplas e 
complexas relações que se estabelecem na realidade. Nesta busca da totalidade, a inter-relação entre as 
categorias da realidade dão lugar a complexos cada vez mais abrangentes. È neste sentido que a perspectiva 
da totalidade deve ser compreendida não como um fato formal do pensamento, mas como modo de ser do 
existente. “(GUERRA, 1997, p. 20) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A tradição marxista e, muito especificamente a “ontologia do ser social”, no Serviço Social, tem sido escolhida 
como uma das referências teórico-metodológicas mais forte entre a categoria. O referencial ético-político desta 
matriz se encontra firmado no Código de Ética Profissional e em outros documentos como a Proposta Básica 
Para a Formação Profissional (ABESS/CEDEPSS, 1996). Não é o único projeto ético-político que se embate na 
arena da categoria, entretanto. Dentro mesmo da tradição marxista no Serviço Social existem controvérsias. 
Este ecletismo vem sendo analisado e, sob o nome de pluralismo, é posto nos mesmos documentos, estudos e 
pesquisas em que a matriz crítico-dialética é colocada como “direção social estratégica”. Não é o caso deste 
texto, a autora defende a posição crítico – dialética, que do ponto de vista de classe, busca a emancipação da 
classe trabalhadora e seus segmentos com a superação da ordem do capital: “Se nosso intuito foi alcançado, 
qual seja, o de contribuir e de adensar a discussão sobre os princípios e fundamentos a partir dos quais a 
formação profissional deve se erigir e mais ainda, demonstrar que a profissão compreendida e situada a partir 
de “outra” racionalidade pode superar sua dimensão eminentemente instrumental, respondendo de maneira 
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crítica e consciente às demandas que lhes são postas, alcançando a competência técnica e política 
necessárias para o avanço da profissão em suas diversas dimensões (técnica, ético-política, intelectual e 
formativa), fica claro que esta “outra” racionalidade deve ser guiada por uma ontologia que, insólita ao universo 
do pensamento burguês e ao mundo da superficialidade, tende a resgatar a relação dialética entre ser e 
consciência, constituindo-se tanto em posturas, procedimentos ético-políticos, quanto nos fundamentos últimos 
e princípios do pensar e do agir. Em outras palavras, colocando-se como fundamentação da teoria e da ação 
do homem na sociedade contemporânea.” (GUERRA, 1997, p. 24) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

MARX, K. Para a crítica da economia política. (Col. Os pensadores). São Paulo, Abril, 1974. LUKÁCS, G. El 
asálto a la razón: la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. Trad. Wenceslao Roce. 2ª ed. 
Barcelona, Grijalbo, 1968.  
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FICHA 18: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 56 , V.19 , MARÇO DE 1998, TEMA: ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E SOCIEDADE CIVIL , PÁG. 114 - 134. 

1. AUTOR  VASCONCELOS, ANA MARIA DE. 
2. TÍTULO Relação teoria/ prática: o processo de assessoria/ consultoria e o Serviço Social. 
3. TEMA  A autora propõe “uma reflexão sobre uma possibilidade concreta de articulação entre academia 

e meio profissional” através dos “processos de assessoria / consultoria, não antes sem tecer 
algumas considerações sobre meio profissional/academia.” (VASCONCELOS, 1998, p. 115) A 
autora divide o seu texto em: 1. Introdução, 2. Meio profissional/ academia; 3. Assessoria / 
consultoria como alternativas; 4.Bibliografia 

4. OBJETIVO  Refletir sobre o aprofundamento da relação teoria/prática através da experiência profissional de 
assessoria/consultoria. 

5. TESE  “Dentre as estratégias possíveis para enfrentar a fratura entre pensar e agir no Serviço Social 
indicamos os processo de assessoria/ consultoria. Diante da complexidade das situações 
vivenciadas pela categoria, consideramos assessoria/ consultoria necessárias, possíveis e 
viáveis, ainda que reconheçamos que não sejam suficientes, nem possamos assegurar as 
reais consequências de um processo que envolve unidades formadoras e meio profissional, 
nas suas respectivas complexidades e diferenças, mas antes de tudo na sua unidade. Aqui não 
cabe resgatar os possíveis interesses e objetivos por parte da academia e dos assistentes 
sociais nesses processos, já explicitados anteriormente , mas cabe um comentário. Parece que 
a academia, ao recusar esta demanda, corre o risco de perder um espaço, onde estão postas 
as possibilidades de aproximação sistemática com a realidade, objeto da ação profissional. Na 
medida em que assistentes sociais e/ou equipes não estão encontrando eco nas escolas, esta 
demanda está sendo absorvida por assistentes sociais e/ou  professores, sem uma vinculação 
com  academia, o que pode vir a acarretar perdas ara os dois lados, relacionadas, 
principalmente, á qualidade dos processos”. (VASCONCELOS, 1998, p. 123) 

6. CATEGORIAS Teoria/ prática, assessoria/ consultoria 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

“Quando limitado ao cotidiano da prática, o trabalho do assistente social transforma-se, 
frequentemente, em tarefa burocrática ao se constituir na viabilização de recursos sociais, 
resumindo-se numa operação, tendo em vista o levantamento de dados para a elaboração de 
perfil sócio-econômico dos usuários, como critério de inclusão de uns e exclusão da maioria, 
dos parcos recursos sociais. Assume ainda o papel de aconselhador/orientador, ao repassar, 
aos cidadãos que buscam viabilizar seus direitos sociais, conhecimentos e informações 
acumulados na experiência pessoal e/ou como resultado de estudos sobre a “clientela”.  
É diante desse quadro que um Serviço Social que se pretenda articulado aos interesses e 
necessidades da população usuária de seus serviços necessita enfrentar a dicotomia 
entre teoria e prática que perpassa formação e exercício profissional, o que impõe o 
rompimento com a divisão de trabalho tradicional na profissão – onde num espaço se pensa e 
se forma e, no outro, se faz. Esta divisão do trabalho, que tem como princípio a fragmentação 
da realidade, traz como conseqüência, uma prática fracionada, desagregada, parcializada, 
desarticulada do movimento social, corroborando uma afirmação freqüente entre os assistentes 
sociais: “o mundo da teoria é um , o da realidade é outro”. Assim, o processo se ruptura do 
serviço Social com essa divisão do trabalho passa necessariamente por uma relação 
sistemática, projetada, permanente, consciente, ou seja, passa pelo resgate da unidade 
existente entre espaços de formação e espaços de prática enquanto expressões da totalidade 
social”. (VASCONCELOS, 1998, p. 119) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE “A realidade, na sua magnitude e complexidade, não se mantém nem se enfrenta com 

ignorância tendo como base desejo, boas intenções, partindo e permanecendo nos seus 
fragmentos. Enfrentar a força univesalizadora do capital no seu movimento global, totalizador e 
totalitário demanda uma totalizante perspectiva de totalidade. Basta visualizar na história a 
importância dada ao saber e à cultura, pelas classes dominantes, para seu projeto de 
dominação. Assim, a ruptura com as formas capitalistas de pensar e agir demanda, por parte 
das forças interessadas nessa tarefa, um trabalho árduo, permanente, sistemático, de muitos 
riscos e poucos ganhos a curto e médios prazos.” (VASCONCELOS, 1998, p. 121) 
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9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

“Uma perspectiva teórica que dê conta de uma profunda reflexão sobre os processos sociais 
fundamentais só pode estar assentada na produção marxiana e marxista, ainda que se afirme 
que ela perdeu o sentido e a validade diante das mudanças ocorridas ao longo da história, 
principalmente no que se refere à categoria totalidade social. Se não se parte da noção de 
totalidade, a ação é sempre local, focalizada. Na falta de uma orientação teórica geral, capaz 
de dar conta do conjunto da processualidade social, passa-se a responder, apenas e 
acriticamente, às necessidades imediatas,enquanto fim em si mesmo. Faz-se necessário à 
ordem burguesa criar e estimular, permanentemente, uma cultura que dificulte a apreensão e 
percepção do movimento do capital e da totalidade da vida social. Enquanto isso, colidindo 
com essa forma de pensar e agir, os capitalistas, seus estrategistas e funcionários pensam e 
principalmente agem globalmente. (...) Assim, é na relação teoria/prática, na perspectiva da 
teoria social de Marx, que estão apontadas as possibilidades efetivas de ultrapassagem da 
intenção para uma ruptura concreta com a herança conservadora. (...) A busca de uma ruptura 
teórico-prático com um fazer profissional tradicional, conservador, que contribui prioritariamente 
na mera e simples reprodução do existente, não se efetivará sem que os espaços de formação 
e de prática enfrentem a questão nevrálgica no Serviço Social – a relação entre teoria/realidade 
-, o que depende da unidade entre academia e meio profissional. Não há projeto de formação 
profissional, nessa direção, que tenha sustentação, sem enfrentar a questão do fazer 
profissional, assim como não é possível um projeto de profissão sem o enfrentamento da 
relação teoria/prática”. (VASCONCELOS, 1998, p. 122) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A autora coloca-se defendendo o projeto inscrito no Código de Ética profissional e a direção 
estratégica que nele está expressa, como também as suas limitações... “O que está em jogo, 
para os assistentes sociais que objetivam uma ação profissional que rompa com o 
conservadorismo, preponderante no domínio da prática – numa direção que, “pondo como 
valor central a liberdade, fundada numa ontologia do ser social assentada no trabalho, toma 
como princípios fundamentais a democracia e o pluralismo e, posicionando-se em favor da 
equidade e da justiça social, opta por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e 
gênero  (Netto, 1996:117)” – é apropriação de uma perspectiva teórico-metodológica que, 
colocando referências concretas para a ação profissional, possibilite a reconstrução 
permanente do movimento da realidade objeto da ação profissional, enquanto expressão da 
totalidade social, gerando condições para um exercício profissional consciente, crítico, criativo, 
que só pode ser empreendido na relação de unidade entre teoria e prática. A unidade dialética 
entre teoria e prática não vai ser obtida no Serviço Social apenas a partir das referências 
teórico-metodológicas, mas tendo como base a qualidade das conexões que os profissionais – 
assistentes sociais, pesquisadores, docentes e assessores/consultores – estabeleçam com a 
realidade objeto da ação profissional, o que passa por uma relação consciente entre 
pensamento e ação, determinada pelo resgate da unidade academia/meio profissional a partir 
de uma relação sistemática, projetada, permanente. Os assistentes sociais, ainda que 
portadores de um discurso progressista, parecem em sua maioria, não mostrar possibilidades 
de superar uma prática de caráter conservador. Uma prática que consequentemente não 
caminha na direção proposta na formação e/ou reciclagem profissional – em última instância, 
na direção proposta no debate teórico, hegemônico na profissão “onde foi dominante a 
produção influenciada pela tradição marxista (nas suas mais diversas vertentes)” (Netto, 
1996)”. (VASCONCELOS, 1998, p. 117) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

A autora utiliza referências, em sua maioria, muito específicas da literatura profissional: 
ABESS. Cadernos ABESS, nº 1,2, 3, 4,5,6,. São Paulo, Cortez, 1986-1993; ABESS/CEDEPSS. 
XXIX Convenção de ABESS. Proposta básica para o projeto de Formação profissional. Recife, 
nov. 1995. FALEIROS, V. P. “Resenha – capitalismo monopolista e Serviço Social de J. P. 
Netto.” In: Serviço Social e Sociedade, n. 41. São Paulo, Cortez, 1993; IAMAMOTO, M. V. 
Renovação e conservadorismo no Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1992. NETTO, J.P. 
Capitalismo monopolista e Sérvio Social. São Paulo, Cortez, 1992. Utiliza também HRAVEY, D. 
A Condição pós-moderna. São Paulo, Loyola, 1993. CERQUEIRA FILHO, G. A. “A questão 
social” no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1982. 
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FICHA 19 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 58, V. 19 , NOVEMBRO DE 1998, TEMA:  TERCEIRO 

SETOR E MOVIMENTOS SOCIAIS HOJE, PÁG. 109 - 129. 

 
1. AUTOR BARBOSA, R. N. de C. ; CARDOSO, F. G. ; ALMEIDA, N. L.T.  
2. TÍTULO A categoria “processo de trabalho” e trabalho do assistente social. 
3. TEMA  Serviço Social como processo de trabalho inserido no setor de serviços sociais. 
4. OBJETIVO  Os autores afirmam que existem poucos estudos e muitas indagações a respeito do processo de trabalho para 

além do trabalho fabril ou, no máximo, no setor de serviços bancários. Sendo assim, para os autores 
esclarecem que: “o presente artigo é fruto de atividades acadêmicas de pesquisa e extensão dirigidas 
exatamente a essas interrogações, por meio das quais estamos amadurecendo a hipótese de que é possível, 
em sentido heurístico, recuperar o conceito de processo de trabalho e tomá-lo como referência para a 
compreensão do trabalho do assistente social.” (BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 110) 

5. TESE  Os autores explicam, logo em seguida, as razões pelas quais esta categoria de processo de trabalho pode ser 
tomada como referência para o entendimento do trabalho do assistente social: “No plano geral, o terreno 
socioinstitucional de atuação do assistente social se configura a partir de demanda por uma especialização 
sociotécnica voltada para lidar com a questão social no mundo capitalista por meio das políticas sociais. A 
disciplina profissional se desenvolve, então, direcionada para grupos populacionais carentes de modos próprios 
de reprodução e de formas de acesso a serviços públicos e privados que respondam às necessidades de 
sobrevivência e socialização no contexto urbano-industrial. Por essa condição, possui um amplo e difuso 
campo de intervenção circunscrito ao trato com a legislação social, a rede institucional, os mecanismos de 
acesso e restrição dos segmentos sociais aos institutos de regulação social, e, ainda às ações de caráter 
imaterial voltadas para a mobilização de valores e comportamentos no universo das relações sociais em que a 
população demandante está inserida – nas esferas, por exemplo, da família, vizinhança, trabalho, movimentos 
associativos, justiça, educação, cultura e seguridade social.” (BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 110)  
Pontuando, em seguida, os vários campos de atuação profissional (“empresarial” com a “gestão da força de 
trabalho”, nos “serviços de saúde” com a “educação sanitária”, nos “movimentos participativos de moradores e 
sindicatos”) os autores complementam o raciocínio anterior: “Assim, isolando esses elementos e observando 
que os mesmos estão presentes nos diferentes campos laborativos, é possível dizer que o argumento para a 
requisição do trabalho do assistente social está circunscrito às políticas sociais e às relações mantidas com as 
mesmas pelos sujeitos sociais carentes de recursos privados de reprodução espiritual e material no contexto 
das sociedades urbano-industriais. Pois, apesar do amplo e difuso campo de intervenção, a demanda social, o 
produto esperado do trabalho e a habilitação tecnológica parecem se dirigir àquele mesmo universo 
institucional. Seguindo esse raciocínio, poderíamos supor ser este o parâmetro basilar para procedermos ao 
reconhecimento da arquitetura do trabalho do assistente social e iniciarmos uma análise de seu processo. 
Entretanto, uma ressalva elementar merece ser introduzida de modo que possamos ultrapassar a sua aparente 
manifestação e especificar o foco da abordagem que queremos validar. Em primeiro lugar, é preciso que se 
diga que o trabalho é aqui compreendido como processo social de transformação que visa atender 
necessidades sociais de reprodução humana. Manifesta-se como categoria central para a compreensão das 
diferentes formas de sociedade e apresenta determinado feixe de elementos passíveis de constituírem, de 
forma simples e abstrata, o trabalho humano em geral. Tal conceito, desenvolvido por Marx, se revela 
primeiramente pelos elementos físicos – energia e transformação, que, colocados pelos elementos físicos – 
energia e transformação, que colocados sob um mesmo processo de submissão á ação humana, provocam 
mudanças em objetos – de “algo antes em outro algo” elaborado depois deste consumo de energia. Trabalho 
então apresentado sob a forma de processo, conduzido pelo homem por intermédio dessas ações mediadas 
pelos gastos de energia e fundamentalmente orientadas pelas necessidades sociais inerentes à reprodução 
humana. (...) Então, para avançar nessa análise, urge recolocar o conceito de processo de trabalho em novos 
termos. Se aquela natureza geral do processo de trabalho era passível de ser operada na relação simples de 
transformação entre sujeito, objeto e instrumentos tendo em conta um produto, sob o capitalismo o trabalho e 
seu processo respondem às exigências características do seu sistema de dominação baseado na propriedade 
do trabalho por  parte do capitalista e o conseqüente controle sobre o modo de trabalhar; e, na propriedade 
sobre o produto que deixa de responder somente a necessidades sociais de reprodução (valor de uso) e 
adquire valor de traça por meio da transformação da força de trabalho e do produto em mercadorias. Por isso, 
para Marx o processo de trabalho e o processo de formação de valor constituem uma unidade do processo de 
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produção capitalista e aquele não pode ser apreendido em suas particularidades somente por seus elementos 
simples – objeto, meios e finalidade (...)”. (BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 112/113) 

6. CATEGORIAS Trabalho, processo de trabalho, setor de serviços 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

Delimitando, nos estudos marxianos, os conceitos de processo de trabalho simples e o processo de trabalho 
socialmente determinado pelas condições materiais capitalistas, os autores definem o trabalho do assistente 
social e sua vinculação ao setor de serviços na atualidade: “Por esse campo de análise é razoavelmente 
perceptível que nossas investigações se ocupem com a análise do trabalho do assistente social enquanto 
processo laborativo integrado na arquitetura do trabalho capitalista e no seu processo de dominação social 
(...)(BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 113)  
“(...)Compreende-se, então que àquele sentido social imprimido ao trabalho do assistente social no processo 
de dominação burguesa é sobreposto o próprio significado social do trabalho capitalista subordinado ao 
processo de valorização, não como trabalho individual de uma categoria laborativa ou unidade produtiva, mas 
como trabalho coletivo, produto da agregação das diferentes atividades parcelares que crescem à sombra da 
compartimentalização dos processos de trabalho e produção. Ou seja, a pressão estrutural sobre o processo 
de trabalho do assistente social não decorreria somente daquele interesse burguês por uma camada técnica 
especializada no trato com a sobrevivência dos subalternizados, mas da própria lógica estruturante do trabalho 
capitalista, que supõe conversão de todas as formas de trabalho em trabalho assalariado – mercadoria -, 
fragmentado e parcelado em diferentes atividades laborativas”. (BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 114)   
Na atualidade, o crescimento do setor de serviços traz conseqüências para o trabalho do assistente social, que 
ainda estão sendo estudadas em forma muito preliminar (BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 119) Mas, os 
autores afirmam que: “desse modo, revela-se no trabalho do assistente social uma característica particular 
dentro daquele pool de atividades da esfera dos serviços : está voltado para a produção das condições 
necessárias à manutenção do processo social de reprodução. Assim, se colocam os serviços de saúde, 
educação, segurança, comércio, seguros, transportes  ou os de infra-estrutura de escritório nas empresas. Isto 
implica perceber que as atividades de produção de serviços possuem uma função subsidiária no processo 
global de reprodução da estrutura social, aquilo que OFFE (1991) passou a chamar de uma relação reflexiva 
com a produção, pois todas as atividades teriam em comum segurança, conservação, defesa, vigilância e 
certificação das formas de funcionamento da sociedade. Isto ocorre tanto na esfera material como na espiritual, 
processando símbolos e informações enquanto realidade social, como são os casos exemplares de médicos, 
advogados, professores e assistentes sociais. “(BARBOSA, R. N. de C. et alli, 1998, p. 124) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE Os autores analisam as atuais configurações do capitalismo tardio (Mandel) e a expansão do setor de serviços. 

A relação entre trabalho produtivo e improdutivo também é referida no texto. Sendo assim, os autores 
consideram a sociedade capitalista em suas tensões e contradições, em seus processos de dominação, 
controle e alienação da força de trabalho. 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Os autores utilizam categorias marxianas de trabalho, processo de trabalho abstrato e historicamente 
determinado pelo capital, além de investigarem os desdobramentos contemporâneos da esfera produtiva e 
reprodutiva do capital utilizando Mandel, Offe, Braverman e Lojkine em suas distinções e aproximações 
teóricas. Desta forma, delimitam o processo de crescimento da esfera de serviços e suas implicações para o 
Serviço Social diante destas mudanças do mundo do trabalho. 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Os referenciais ideo-políticos são implícitos á escolha do norte teórico-metodológico dos autores. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. R.J. : Guanabara, 1987. HARVEY, D. A condição pós-
moderna. São Paulo: Loyola, 1993. LOJKINE, J. Revolução informacional. São Paulo: Cortez, 1995. MANDEL, 
E. O capitalismo tardio. São Paulo, Nova Cultural, 1982.  MARX, K. O capital: crítica da economia política. V. I, 
3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. MATTOSO, J. A desordem do trabalho. São Paulo: Scritta, 1995. OFFE, 
C. Capitalismo Desorganizado. São Paulo: Brasilense, 1989. 
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FICHA 20 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 57 , V. 19 , JULHO DE 1998, TEMA: TEMAS 

CONTEMPORÃNEOS, PÁG. 109 - 132. 

 
1. AUTOR AZEVEDO, Adriana  Fonseca 
2. TÍTULO Serviço Social e marxismo: uma discussão da problemática do indivíduo. 
3. TEMA  “O nosso interesse pela questão do indivíduo, no âmbito do pensamento marxista, surge na década 80. , ao 

constatar a carência de discussão sobre esta temática nos meios universitários e, particularmente, nos cursos 
de Serviço Social, objeto de nosso estudo”. (AZEVEDO, 1998, p. 109) A autora divide o texto em: 1. A questão 
do indivíduo e a tradição marxista; 2. O caráter unitário da obra de Marx; 3. A noção de natureza humana e o 
conceito de essência humana; 4. A concepção de história e a categoria trabalho em Marx; 5. Subsídios para a 
construção de uma teoria da personalidade; 6. O aparecimento das individualidades no mundo burguês; 7. A 
capacidade de fazer escolhas individuais; 8. Considerações finais.  

4. OBJETIVO  “Esse estudo pretende, entre outras coisas, localizar o debate acerca da compreensão da questão do indivíduo 
a partir de uma leitura humanista da obra de Marx.” (AZEVEDO, 1998, p. 130) 

5. TESE  “Desde o período compreendido como “stalinismo”, observa-se, entre os intelectuais fundamentados em uma 
leitura marxista, uma certa resistência em debater problemas concernentes ao indivíduo. Podemos constatar, 
ao longo dos anos, inúmeras críticas, de correntes supostamente marxistas, que encaram tais problemas como 
algo que diz respeito somente á cultura burguesa. Por outro lado, os não-marxistas acusam freqüentemente a 
obra de Marx de não conter subsídios teóricos para elaboração de uma teoria da subjetividade. Nesse sentido, 
qualquer tentativa de análise sobre a questão em pauta teria que recorrer, necessariamente, a outras fontes 
teóricas diferentes do pensamento marxiano. Este debate vai ter ressonância no interior da categoria de 
assistentes sociais. O Serviço Social pode produzir idéias, consciência, sobre o modo de pensar a realidade, 
sobre a maneira de refletir acerca de comportamentos éticos, políticos e sociais; pode constituir-se, dessa 
maneira, em terreno fértil para reflexão da tradição marxista. (...) De acordo com esse enfoque, o grande 
desafio apresentado para categoria seria buscar alternativas teóricas para elucidar a discussão sobre a 
questão do indivíduo que pudessem ultrapassar as duas vertentes centrais norteadoras do debate no Serviço 
Social: de um lado, o estrutural-funcionalismo centrado na concepção de indivíduo isolado, não ultrapassando 
a discussão da temática do baseada na interpretação pessoal e fundamentada na situação-problema 
característica do psicologismo filosófico dos primeiros assistentes sociais; de outro lado, boa parte das 
abordagens marxistas são inspiradas numa leitura de viés althusseriano observando-se no discurso 
profissional uma predominância dos níveis econômico e político em detrimento de outras formas de 
consciência social (jurídica, religiosa e filosófica). Acentuam-se, assim, o descrédito dos conteúdos humanistas 
da obra de Marx e a ausência de discussão sobre a problemática da individualidade e da subjetividade no 
processo de intervenção prática do serviço Social” (AZEVEDO, 1998, p. 110) 

6. CATEGORIAS Indivíduo, ser social, trabalho 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO Repetimos a menção da autora sobre a profissão e o tratamento da questão da individualidade com base em 

Marx: “O Serviço Social pode produzir idéias, consciência, sobre o modo de pensar a realidade, sobre a 
maneira de refletir acerca de comportamentos éticos, políticos e sociais; pode constituir-se, dessa maneira, em 
terreno fértil para reflexão da tradição marxista. (...)”(AZEVEDO, 1998, p. 110) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE Não encontramos uma referência à realidade social explicitamente. 
9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

“Apesar do reduzido material acumulado em relação ao tema proposto, optamos por um trabalho de pesquisa 
que privilegia um eixo teórico marxista e descobrimos, através de vasta pesquisa bibliográfica, inúmeros 
autores trabalhando com o  mesmo leque de preocupações. Constatamos nos textos do jovem Marx elementos 
importantíssimos para uma discussão da questão da subjetividade e do problema da individualidade na 
história. Isto nos sinalizava afirmativamente para um debate em torno das questões, tendo como objeto de 
estudos autores da tradição marxista e intelectuais próximos ao pensamento de Marx.” (AZEVEDO, 1998, p. 
111)  A autora então apresenta os autores com os quais trabalha no texto: Marx, Lukács, Heller, Marcus, Sève 
e Schaff (AZEVEDO, 1998, p. 111)   e diz, mais adiante, que: 
 “Parece evidente, na maior parte das preocupações dos autores aqui trabalhados, um compromisso com uma 
ética libertária que advoga valores libertários, fundamentada numa noção de responsabilidade social. Essa 
concepção de ética da autonomia do ser social pode fornecer parâmetros de análise para uma compreensão 
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da constituição das subjetividades e o grau de desenvolvimento das individualidades nos marcos do sistema 
capitalista de produção. No modo de pensar marxista, a compreensão da relação indivíduo/ sociedade está 
assentada numa concepção de ética com características sociais. Dessa forma, discutir  a problemática do 
indivíduo, segundo um referencial marxista, implica compreender valores historicamente trabalhados, como por 
exemplo, a liberdade no mundo moderno” (AZEVEDO, 1998, p. 130). 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

“Ao longo dessas páginas, procuramos sinalizar a necessidade de uma fundamentação filosófica no Serviço 
Social, capaz de repensar determinados valores profissionais que permeiam uma abordagem  individual no 
interior da profissão. Ao nosso ver, o estudo da ética no Serviço Social deveria conter uma reflexão filosófica 
ampla que não se restringisse apenas á discussão da ética a partir do atual código profissional de Serviço 
Social. Muito embora o código de ética vigente na profissão possa servir de guia de análise e se constituir num 
instrumento precioso para se aprofundar determinados valores éticos. Considerando o pouco trânsito dos 
profissionais de Serviço Social na seara da filosofia, a empreitada pode parecer de difícil realização. Entretanto, 
um dos desafios do novo projeto de formação profissional, concretizado na proposta do novo currículo mínimo, 
aponta para uma direção social que defende uma perspectiva ético-política baseada em valores libertários, 
apostando, portanto, no desenvolvimento das individualidades.” (AZEVEDO, 1998, p. 131) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

“Entrando em contato com autores da tradição marxista com formação filosófica – LUKÀCS, HELLER, 
MARKUS, da escola de Budapeste; GARAUDY e SÈVE, filósofos franceses; SCHAFF, marxista do Leste 
Europeu – percebemos uma outra leitura de MARX de cunho mais humanista, que resgatava textos filosóficos 
da juventude do autor.” (AZEVEDO, 1998, p. 111): GARAUDY, Roger. Perspectivas do homem. Rio de janeiro, 
Civilização Brasileira, 1968. HELLER, Agnes. Sociologia de la vida cotidiana. Barcelona, Península, 1977. 
MARKUS, Gyorgy. Teoria do conhecimento no jovem Marx. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1974. MARTINS, 
Maurício Vieira. Marx e o sujeito autônomo: uma polêmica. Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, PUC/RJ, 
1990. MARX, K. O capital. Livro primeiro. São Paulo, Nova Cultural, 1988. v. 1, col. Os economistas. SCHAFF, 
Adam.  O marxismo e o indivíduo. Rio de janeiro, Civilização Brasileira, 1967. Col. Perspectivas do Homem. 
SÈVE, Lucien. Marxismo e a teoria da Personalidade. Lisboa, Livros Horizonte, 1979, vols. 1, 2, 3.  
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FICHA 21: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 61, V. 20 , NOVEMBRO DE 1999, TEMA: 20 ANOS DA 

RESVISTA, PÁG. 127 -151. 

 
1. AUTOR JORGE, Maria Rachel Tolosa 
2. TÍTULO A construção curricular no ensino de Serviço Social: processo permanente. 
3. TEMA  O recente processo de revisão curricular no Serviço Social.  
4. OBJETIVO  “Portanto, vimos trazer à reflexão alguns dos pontos de intersecção nas discussões travadas por ocasião da 

última revisão curricular estimulada e liderada (...)” pela ABESS. “O vértice de análise que apresentamos 
decorre do binômio educação-sociedade que, no nível de aproximação possível, deverá salientar as seguintes 
questões: a relação entre educação e trabalho (...), educação superior (...), construção curricular no Serviço 
Social em seus pressupostos históricos, culturais, conjunturais e teóricos, seus principais agentes, suas formas 
de expressão e atuação (...), o projeto de revisão curricular.“ (JORGE, 1999, p. 130) A autora divide seu texto 
nestas seções.  

5. TESE  A autora analisa a questão da revisão curricular com base nas discussões travadas pela categoria sobre o 
tema e concretizadas na  recente proposta de revisão curricular da profissão. Referindo-se à relação entre 
educação e trabalho, a autora oferece uma pista sobre o argumento que permeia seu texto: “Nesse âmbito de 
discussão, muitas são as possibilidades de análise. Aqui serão destacadas as questões que remetem às 
relações e significados da categoria Trabalho como fundamental para o projeto de formação profissional do 
assistente social. Em primeiro lugar, por se tratar de uma profissão, já supõe posição própria no quadro da 
divisão sociotécnica do trabalho, considerando-se o seu agente um trabalhador. Em segundo, porque para se 
entender tal posição é preciso se reportar ao conteúdo específico que trata da educação para o trabalho como 
projeto dessa mesma sociedade, que promove a condição e o espaço das diferentes categorias profissionais 
decorrentes das necessidades que surgem no mundo da produção capitalista”. (JORGE, 1999, p. 130) 

6. CATEGORIAS Currículo, educação, educação superior (utiliza também, com menor centralidade, o conceito de “capital 
humano” com base em Frigotto, na página 132) 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

Parece que, a autora, por defender os princípios da proposta básica de formação profissional do Curso de 
Serviço Social, coaduna-se com a concepção de profissão nela expressa. (ver a citação da autora sobre o 
documento da ABESS/CEDEPSS, na página 145, no seu item 4: “O processo de trabalho do Serviço Social é 
determinado pelas configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas formas históricas de seu 
enfrentamento, permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do estado, através das políticas sociais. 
(Abess, 1997: 60-1)”. Sendo assim, repetimos a referência da autora mais explícita sobre a questão: “Em 
primeiro lugar, por se tratar de uma profissão, já supõe posição própria no quadro da divisão sociotécnica do 
trabalho, considerando-se o seu agente um trabalhador”. (JORGE, 1999, p. 130) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora analisa a realidade atual pela via da educação, especificamente a educação superior. Ela utiliza 

autores que trabalham a educação superior na contemporaneidade: Saviani, Frigotto, por exemplo. Em uma 
passagem rápida sobre a evolução da educação na sociedade capitalista (dois parágrafos) a autora afirma: “No 
processo histórico da sociedade capitalista a partir de então, a escola se expandiu, demonstrando, apesar de 
todas as questões contraditórias que, hoje a escola é possível para todos. Caracterizando-se, 
modernamente, por ensino em níveis elementares e fundamentais, médios e superiores e, tempo suficiente, o 
mais longo possível, para garantir a condição de acesso ao mercado de trabalho, em suas melhores 
oportunidades” (JORGE, 1999, p. 133). Ao mesmo tempo, a autora cita uma outra autora chamada Betty A. 
Oliveira (nota de rodapé 10, na página 134) como uma forma aparente de defesa da sua direção teórica e ideo-
política no texto. Repetimos, então, um dos itens citados pela autora sobre a sua opção teórico-metodológica 
que explicita verbalmente a sua concepção de realidade: “1. A relação entre educação e transformação social, 
tendo em vista a superação do capitalismo. Esta questão está ligada diretamente ao conceito de educação de 
Saviani como uma mediação no interior da prática social, isto é, a importância da função da educação para a 
transformação social, não considerando a educação como aquela mediação que poderia transformar 
diretamente a sociedade, mas que (dentro de sua especificidade) constitui-se num dos aspectos 
imprescindíveis desse processo de transformação”. (JORGE, 1999, p. 134 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Quando a autora discute a relação entre educação e trabalho, ela dá a entender a sua opção teórica citando 
Oliveira (nota de rodapé 10, na página 134): “Sugerimos, neste momento, que ao se construir o projeto 
pedagógico para o curso de Serviço Social, referenciado pelas atuais diretrizes básicas, recuperemos as 
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análises históricas que compõem e explicam as contradições postas ao mundo do trabalho,  a partir da análise 
de referência marxiana como propõem Manacorda, Saviani, Frigotto entre outros que têm compromisso 
vinculado ás circunstâncias histórico-sociais. Salientamos a contribuição de Saviani, que, por sua vez se baseia 
em vários autores marxistas conforme Oliveira, que o cita em três questões fundamentais características de tal 
opção teórico-metodológica: 
“1. A relação entre educação e transformação social, tendo em vista a superação do capitalismo. Esta questão 
está ligada diretamente ao conceito de educação de Saviani como uma mediação no interior da prática social, 
isto é, a importância da função da educação para a transformação social, não considerando a educação como 
aquela mediação que poderia transformar diretamente a sociedade, mas que (dentro de sua especificidade) 
constitui-se num dos aspectos imprescindíveis desse processo de transformação. 
2. A dialética no seu sentido mais abrangente e enquanto lógica e teoria do conhecimento que dirige o 
raciocínio que pretende apreender o movimento do real tendo em vista a sua transformação. 
3. O homem enquanto um ser que se forma histórica e socialmente e o processo aí intrínseco da apropriação 
do conhecimento histórico e socialmente produzido, já que sem o conhecimento dessa realidade histórico-
social do homem não poderá transformá-la enquanto sujeito dessa história” (Oliveira apud JORGE, 1999, p. 
134) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Aparentemente, a autora se coaduna com o projeto de formação profissional da ABESS/CEDEPSS. Não fica 
claro em momento algum, mas dá a entender que sua direção ideo-política está próxima da corrente mais 
progressista da profissão. O texto da autora não oferece subsídios para uma identificação mais efetiva desta 
questão. 
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FICHA 22 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 62, V. 22 , MARÇO DE 2000, TEMA: PROCESSO DE 

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , PÁG. 05-34. 

 
1. AUTOR GUERRA, Yolanda. 
2. TÍTULO Instrumentalidade do processo de trabalho e Serviço Social 
3. TEMA   A autora escreve sobre a “instrumentalidade” do Serviço Social, termo este concebido como as 

capacidades/propriedades da profissão alcançadas diante das condições sócio-históricas e das posições 
teleológicas de seus agentes, bem como dos agentes que demandam a profissão. As condições sócio-
históricas e as posições teleológicas dos agentes são colocadas em confronto no processo de atendimento às 
demandas sociais.  
Tal como a autora afirma: “À primeira vista, o tema instrumentalidade do Serviço Social parece referir-se ao uso 
daqueles meios e instrumentos imprescindíveis ao agir profissional, através dos quais os assistentes sociais 
podem passar da mera intencionalidade (...) para efetivação de ações profissionais. Porém, uma reflexão mais 
acurada sobre o termo instrumentalidade nos faria perceber que o sufixo “idade” tem  a ver com capacidade, 
qualidade ou propriedade de algo. Com isso infere-se que falar de instrumentalidade do serviço social remete a 
uma determinada capacidade ou propriedade que a profissão adquire na sua trajetória sócio-histórica, como 
resultado do confronto entre teologias e causalidade. Estamos, pois nos referindo às propriedades e às 
capacidades sócio-históricas que a profissão vai adquirindo no confronto entre as condições objetivas e as 
posições teleológicas de seus agentes profissionais e dos agentes sociais que demandam o exercício 
profissional, entre as respostas profissionais e as demandas colocadas à profissão, as quais atribuem-lhe 
determinados significados e reconhecimento social, que precisam ser compreendidos. “ (GUERRA, 2000, p. 
06) 
A autora divide o texto em: 1. Instrumentalidade (e instrumentalização) do processo de trabalho; 1.1. As 
inversões  capitalistas: conversão da razão substantiva em razão instrumental; 2. A instrumentalidade do 
Serviço Social; 2.1. Metodologismo e instrumentalismo: tendências empobrecedoras da profissão; 2.2. A 
instrumentalidade do Serviço Social como mediação. 3. Conclusão; 4. Referências bibliográficas. 

4. OBJETIVO  O objetivo do texto segundo a autora é: “(...) a partir da categoria instrumentalidade tomada como uma 
categoria constitutiva do exercício profissional, buscar no processo de reprodução social da ordem burguesa 
madura os fundamentos sócio-históricos do Serviço Social e seus nexos operantes, bem como suas formas 
concretas de se expressar na contemporaneidade. O processo metodológico é o de analisar ontologicamente o 
trabalho como processo de trabalho e como processo de reprodução social, buscando as mediações sociais 
que particularizam a profissão Serviço Social”.  (GUERRA, 2000, p. 06/07) 

5. TESE  Na sua introdução, a autora lança o argumento que norteia seu texto: 
“Constituindo-se num trabalho socialmente útil, que serve, sobretudo, à esfera da reprodução social, o 
trabalho do assistente social possui sua instrumentalidade vinculada à forma de inserção que a ordem 
burguesa lhe atribui na divisão sóciotécnica do trabalho. Desenvolvendo um trabalho especializado, o 
assistente social como trabalhador vende a sua força de trabalho (e junto com ela um conjunto de 
procedimentos profissionais requeridos pela ordem burguesa, e como tal, instrumentais a ela). Assim, a 
profissão só pode ser compreendida no âmbito das relações entre estado e sociedade civil, já que participa do 
processo de produção e reprodução das relações sociais da ordem burguesa (cf. Iamamoto, 1982 e 1992).  
Assim, apreender as mediações que se entretecem na instrumentalidade do Serviço Social passa pela 
compreensão tanto do processo de trabalho no seu sentido amplo  - nota de rodapé n. 2. , página 06: “ no 
intuito de clarificar o que Marx entende por processo de trabalho cita-se: “o trabalho é um processo entre o 
homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza” (Marx, 1985a: 149) – quanto do seu sentido mais amplo que a 
instrumentalidade adquire para e no exercício profissional, qual seja, como mediação. É somente a 
partir da compreensão da instrumentalidade do processo de trabalho como uma propriedade sócio-
histórica, e , como tal, sendo construída e reconstruída nesse processo, que podemos buscar uma 
interpretação da profissão Serviço Social, do exercício profissional e de sua instrumentalidade. “ 
(GUERRA, 2000, p. 06) 

6. CATEGORIAS A autora utiliza a categoria de instrumentalidade como mediação para apreensão da funcionalidade e do 
significado sócio-histórico da profissão na sociedade capitalista. A sua definição de instrumentalidade foi 
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devidamente delimitada teoricamente, através das categorias do trabalho, processo de trabalho, a articulação 
entre produção e reprodução na sociedade capitalista, racionalidade instrumental, racionalidade substantiva... 
O posicionamento da autora é marxiano. Citamos, então, a definição de instrumentalidade da autora, que ela 
faz no seu item 2.2. A instrumentalidade do Serviço Social como mediação:   
“Por que a instrumentalidade do exercício profissional pode ser pensada como uma mediação? Em primeiro 
lugar, porque ela se exprime logicamente como uma particularidade sócio-histórica do Serviço Social: de um 
lado, a instrumentalidade do Serviço Social à ordem burguesa, dada pela sua inserção na divisão sóciotécnica 
do trabalho e, de outro, a instrumentalidade das respostas profissionais, como meios para alcançar os objetivos 
da ordem social capitalista. Do ponto de vista da análise, a instrumentalidade é a categoria reflexiva 
capaz de apontar as diversas formas de inserção da profissão nos espaços sócio-ocupacionais e as 
competências e requisições profissionais, de modo a demonstrar o concreto particularizado das formas 
de operar da profissão, ou as “mediações particularizadoras que conferem existência real (Lessa, 1995: 
119) à profissão em contextos e espaços sócio-históricos determinados. “(GUERRA, 2000, p. 30) 
Neste ponto a autora se refere ao desenvolvimento histórico da profissão e dos elementos da 
instrumentalidade do Serviço Social: “Ao desprender da condição histórica em que surge, qual seja, como 
instrumento do Estado e tipo de profissão de caráter eminentemente operativo e manipulatório, visando alterar 
as condições individuais, o Serviço Social pode colocar-se no universo dos direitos sociais, fortalecendo as 
estruturas democráticas e os direitos sociais” (GUERRA, 2000, p. 30) 
Só então a autora prossegue: “É, portanto, no movimento da história que a instrumentalidade do Serviço Social 
pode ser vista como mediação pela qual ou através da qual pode-se recuperar a ruptura entre a correção dos 
meios e a coerência e legitimidade dos fins, transcendendo as ações instrumentais e a razão instrumental (esta 
como meio de controle/ manipulação da sociedade), rompendo com as concepções de profissão que a tomam 
como técnica, tecnologia ou engenharia social, bem como as que a interpretam como uma ciência, um ramo do 
saber ou mesmo uma forma de ação social”. 
A instrumentalidade do Serviço Social como mediação é o espaço para se pensar nos valores subjacentes às 
ações, no nível e na direção das respostas que estamos dando e pelas quais a profissão é reconhecida ou 
questionada socialmente. É pela instrumentalidade que passam as decisões alternativas concretas, de 
indivíduos concretos, em situações concretas. E por isso nela residem as possibilidades da passagem do ser 
em si dos homens – já que todo fim é sempre particular – para a sua genericidade, para os valores e as 
finalidades humano-genéricas. (...) 
 É no âmbito da instrumentalidade do Serviço Social que os componentes críticos e progressistas da cultura 
profissional são escolhidos, identificados, construídos e reconstruídos, e deles depende o restabelecimento da 
unidade entre meios e fins e a preocupação com os valores democráticos do movimento socialista. É a 
categoria que permite colocar o acervo técnico-operativo no seu devido lugar. Também é a categoria 
operativa capaz de permitir a ultrapassagem da imediaticidade, possibilitando o estabelecimento de 
vínculos entre o imediato e mediato. Em outras palavras, permite que se estabeleçam vínculos com o 
projeto ético-político profissional, “em defesa dos direitos sociais e das políticas públicas”. (GUERRA, 
2000, p. 30/31) 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora concebe a profissão como trabalho especializado na divisão social e técnica do trabalho. Atua nas 
demandas advindas da questão social pela via das políticas sociais. Citamos alguns parágrafos que podem 
explicitar a posição da autora: 
“Como decorrência das formas lógicas de reprodução da ordem burguesa e como modalidade sócio-histórica 
de tratamento da questão social, o estado passa a necessitar de um conjunto de práticas, ramos de 
especialização e instituições que lhe sirvam de instrumento para o alcance de fins econômicos e políticos que 
representa, em conjunturas sócio-históricas diversas. Nesse âmbito entende-se que o serviço social gesta-se e 
desenvolve-se num quadro sócio-histórico mediado por processos político-econômicos e ideocultuais, como 
expressão das necessidades da ordem burguesa no período dos monopólios. Daí, por que há uma auto-
implicação entre Serviço Social e as relações sociais do mundo capitalista. (..) Como enfatiza Netto (1992),” a 
sociedade burguesa, com o monopólio organizando e regulando o mercado, produz e reproduz os seus 
agentes sociais particulares “(ibidem: 37). E mais ainda, cria as estruturas, instituições, políticas e práticas 
capazes de dar-lhe sustentação nos planos da sua produção e reprodução.  
Assim, a utilidade das práticas profissionais advém das necessidades das classes sociais, que se transformam, 
por meio de muitas mediações, em demandas para as profissões. Há que se evidenciar que o espaço sócio-
ocupacional de qualquer profissão, neste caso do Serviço Social, é criado pela existência de tais necessidades 
sociais (que se traduzem em demandas) e que historicamente a profissão adquire esse espaço quando o 
Estado passa a interferir sistematicamente na questão social (de conteúdo fundamentalmente econômico e 
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político), através de uma determinada modalidade de atendimento, qual seja, as políticas sociais. Com a 
complexificação da questão social e como decorrência do tratamento que o Estado lhe atribui, recortando-a 
como questões sociais  a serem atendidas pelas políticas sociais, institui-se um espaço na divisão sociotécnica 
do trabalho para um profissional que implementasse as políticas sociais, contribuindo para a produção e 
reprodução material e ideológica da força de trabalho (melhor dizendo, da sua subjetividade como força de 
trabalho). (...) Ao mesmo tempo, as políticas sociais são expressão das conquistas dos trabalhadores.” 
(GUERRA, 2000, p. 18) 
“Assim, o Serviço Social nasce como parte de uma estratégia de classe, dentro do projeto burguês de 
“reformas dentro da ordem”, articulado pelas forças sociais que representam o grande capital (no Brasil, pela 
articulação entre Estado, empresariado e Igreja católica), visando à integração da classe trabalhadora, dadas 
as possibilidades econômico-sociais postas pelo monopólio, no momento em que o estado assume para si o 
tratamento da questão social. (...) Ao recolher a particularidade da profissão na divisão sociotécnica do 
trabalho, essa forma de compreender o surgimento do Serviço Social contribui para apreensão do significado 
sócio-histórico da profissão e de como um conjunto de condições que a profissão cria e recria no exercício 
profissional e que se diversifica em função de um conjunto de variáveis tais como: o espaço sócio-ocupacional, 
o nível de qualificação de seus profissionais, os projetos profissional e societário hegemônicos, a correlação 
das forças sociais, dentre outros.  Ao ser compreendido como um trabalho, o Serviço Social rompe com 
aquelas concepções que consideram a profissão como uma decorrência necessária da racionalização e 
organização da filantropia e do assistencialismo”. (GUERRA, 2000, p. 20/21)  
“É somente quando o Serviço social passa a ser considerado um trabalho, um ramo da divisão do 
trabalho, cuja inserção se dá no âmbito da prestação de serviços (cf. Karsch, 1987), uma ocupação 
especializada que pressupõe preparo técnico e intelectual e o assistente social como aquele que vende 
a sua força de trabalho, e junto com ela um conjunto de procedimentos de natureza instrumental 
socialmente reconhecidos, os quais constituem-se no acervo cultural da profissão, que se pode 
expressar de maneira mais aproximada a natureza da profissão e os significados que adquire.” 
(GUERRA, 2000, p. 22/23) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A realidade capitalista é concebida pelo seu processo de inversão das relações sociais, o fetichismo capitalista. 

Nesta análise da realidade capitalista, autora trabalha com a categoria de instrumentalidade em seus dois 
níveis: a instrumentalidade manipulatória e subjetivista capitalista , restrita pela racionalidade burguesa (a 
formal-abstrata e a irracionalista) e a instrumentalidade emancipatória e crítica, derivada da razão substantiva 
centrada no trabalho como elemento fundante da sociedade. (sobre a questão da instrumentalidade ver a 
página 13 a 17). “A ordem burguesa é uma totalidade composta de totalidades parciais interatuantes – 
produção, consumo, troca, circulação, distribuição. Esses momentos, articulados entre si, estabelecem uma 
dinâmica tal que, ainda que cad um deles mantenha sua autonomia, a produção material não perde sua 
determinação original, mesmo que por meio de múltiplas e diversificadas mediações. É o que ocorre com 
qualquer totalidade orgânica”. (Marx, 1985c: 15) Na reprodução social do capitalismo ocorre o inverso do que 
se dá em outros modos de produção. Na reprodução social do  capitalismo ocorre o inverso do que se dá em 
outros modos de reprodução. No capitalismo, o processo de reprodução tem que reproduzir seus próprios 
pressupostos. O trabalho, de metabolismo homem-natureza, meio de satisfação de necessidades, se converte 
em meio de vida. (...) Para Marx, produção capitalista é produção material, e portanto trabalho, e ao mesmo 
tempo criação de condições materiais e espirituais para que essas relações sociais se reproduzam , 
instaurando determinada forma de sociabilidade. Aqui, a reprodução envolve a produção e a criação de 
condições pelas quais a produção pode continuar ocorrendo. Ela reproduz a própria relação capital-trabalho, 
donde a particularidade do modo de produção capitalista; o próprio trabalhador produz constantemente a 
riqueza objetiva sob a forma de capital, uma força estranha que o domina e explora. (...) em suma, o capitalista 
produz o trabalhador como trabalhador assalariado”. (GUERRA, 2000, p. 12) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora é marxista. Sua argumentação está centrada no processo de complexificação das relações homem-
natureza, ou seja, do trabalho como fundante da sociabilidade humana (isso, a autora desenvolve nos seus 
primeiros itens de discussão).  Analisa a sociedade capitalista em sua complexidade e defende uma 
sociabilidade emancipada. Ao mesmo tempo, defende uma democracia socialista. A emancipação social da 
autora não deixa de estar ligada a democracia, aos direitos sociais e as políticas públicas. Aí reside também o 
posicionamento ideo-político da autora. Citamos, então, um parágrafo de sua conclusão: 
“É a matriz marxiana da ontologia do ser social que tem no trabalho sua constituição, substrato da perspectiva 
que Netto denomina de “intenção de ruptura”, que, no nosso entendimento, possibilita aos profissionais 
compreender e resgatar a dimensão emancipatória da instrumentalidade do exercício profissional e a 
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vinculação deste aos interesses da classe operária, tornando o assistente social, “ademais de um agente 
técnico especializado, (...) um protagonista voltado para o conhecimento dos seus papéis socio-político e 
profissional, envolvendo exigências teóricas mais rigorosas” (Netto, 1991: 302), atento efetivamente, para as 
implicações ético-políticas do seu “fazer” profissional. (GUERRA, 2000, p. 32) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Repetimos a citação que oferece um melhor entendimento da posição da autora: 
“A instrumentalidade do Serviço Social como mediação é o espaço para se pensar nos valores subjacentes às 
ações, no nível e na direção das respostas que estamos dando e pelas quais a profissão é reconhecida ou 
questionada socialmente. É pela instrumentalidade que passam as decisões alternativas concretas, de 
indivíduos concretos, em situações concretas. E por isso nela residem as possibilidades da passagem do ser 
em si dos homens – já que todo fim é sempre particular – para a sua genericidade, para os valores e as 
finalidades humano-genéricas. (...) 
 É no âmbito da instrumentalidade do Serviço Social que os componentes críticos e progressistas da cultura 
profissional são escolhidos, identificados, construídos e reconstruídos, e deles depende o restabelecimento da 
unidade entre meios e fins e a preocupação com os valores democráticos do movimento socialista. É a 
categoria que permite colocar o acervo técnico-operativo no seu devido lugar. Também é a categoria 
operativa capaz de permitir a ultrapassagem da imediaticidade, possibilitando o estabelecimento de 
vínculos entre o imediato e mediato. Em outras palavras, permite que se estabeleçam vínculos com o 
projeto ético-político profissional, “em defesa dos direitos sociais e das políticas públicas”. (GUERRA, 
2000, p. 30/31) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

LESSA, S. Sociabilidade e individuação. Maceió, edufal, 1995. LUKÀCS, G. Ontologia do ser social – os 
princípios ontológicos fundamentais de Marx. São Paulo, Ciências Humanas, 1979. MARX, K O capital – crítica 
da economia política. Livro I, v. 1. São Paulo, Nova Cultural, 1985 a .  NETTO, J. P. Autocracia burguesa e 
Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1991. 

 
 

FICHA 23: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 67 (NÚMERO ESPECIAL) , V. 22, SETEMBRO DE 2001, 

TEMAS: SOCIOJURÍDICOS , PÁG. 76 - 92. 

 
1. AUTOR TORRES, Andréa Almeida. 
2. TÍTULO Direitos humanos e sistema penitenciário brasileiro: desafio ético e político do serviço social. 
3. TEMA  A autora discute a problemática da violação dos direitos humanos no sistema penitenciário brasileiro e atuação 

e comprometimento ético-político do assistente social nesta realidade. A autora divide o seu texto em: 1. Anistia 
internacional; 2. Sistema penitenciário brasileiro: a) perfil carcerário nacional e a particularidade do estado de 
São Paulo; b) violação dos direitos  humanos da população carcerária; 3. O desafio ético-político dos 
assistentes sociais frente aos direitos humanos da população carcerária; 4. Referências bibliográficas. 

4. OBJETIVO  A autora, no seu primeiro item – Anistia Internacional – lança seu objetivo: 
“O objetivo principal das reflexões aqui presentes é o de identificarmos os muitos desafios e a necessidade de 
compromissos éticos e políticos dos profissionais do serviço social, frente à realidade de violações dos direitos 
humanos de milhares de homens e mulheres especificamente daqueles que se encontram presos no sistema 
penitenciário brasileiro. Ao serviço social como profissão cabe a tarefa de confrontar-se com a realidade das 
prisões brasileiras, de modo crítico e ético, por meio de uma prática competente teórica e politicamente, 
viabilizando respostas que superem, também pela atuação profissional, este sistema punitivo violador 
incessante dos direitos humanos. O enfrentamento da problemática da violação dos direitos humanos da 
população carcerária supõe uma reflexão crítica que esteja em consonância com um projeto profissional, 
comprometido com valores democráticos e emancipatórios da população e que busque construir uma nova 
forma de exercício profissional.” (TORRES, 2001, p. 76/77) 

5. TESE  No seu item sobre o “desafio ético-politico dos assistentes sociais frente aos direitos humanos da população 
carcerária”, a autora apresenta alguns raciocínios centrais do seu trabalho:  
A recente história brasileira, marcada nas décadas de 60 e 70 pela ditadura militar e pela violação dos direitos 
humanos, tornou-se alvo de lutas e denúncias de movimentos sociais e políticos de oposição. Mesmo com a 
democratização que se inicia a partir dos anos 80, o problema do desrespeito aos direitos humanos 
permanece, agora não restrito à questão dos presos políticos, mas de toda a população excluída social, 
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econômica e culturalmente.  
A defesa dos direitos humanos no campo profissional remete à questão da ética, pois esta é parte integrante 
do sujeito social, sendo também componente da sua atividade profissional. Por meio da reflexão ética sobre os 
valores e princípios que deve aderir em suas ações, os profissionais agem politicamente em suas práticas 
imediatas e futuras. No entanto, não devemos tratar da ética profissional apenas em relação a um código de 
ética, uma vez que não podemos excluir o conjunto de valores ético-morais que os profissionais adquiram em 
sua sociabilidade. (...) O código de ética dos assistentes sociais, de 1993, é produto de um marco histórico 
importantíssimo na trajetória da profissão no Brasil.  
Expressa, portanto, um salto ético e político, resultado da organização da categoria profissional, por intermédio 
de suas entidades representativas; é o produto de uma construção coletiva, de reflexões  e debates , 
expressando o pensamento político hegemônico dos assistentes sociais brasileiros. O Código possui uma 
dimensão ampla que ultrapassa o caráter normatizador; é um instrumento importante de defesa dos direitos e 
deveres do profissional, orientando-o quanto aos princípios fundamentais éticos e políticos em que devem 
basear-se suas ações de acordo com as demandas sociais colocadas à profissão. Possibilita a consolidação 
de uma diretriz para o serviço social brasileiro contemporâneo, na perspectiva de construir um projeto 
profissional comprometido primordialmente com os usuários dos serviços sociais, a partir de valores éticos e 
políticos baseados nos princípios da “liberdade, democracia e cidadania, na construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária para todos” (TORRES, 2001, p. 89/ 90) 
Nas reflexões aqui apresentadas, buscamos nos aprofundar a respeito da necessidade da defesa dos 
direitos humanos no sistema carcerário brasileiro. Pudemos constatar que a violação dos direitos dos 
presos e presas é uma questão complexa, envolvendo a ausência de uma política pública nacional para 
a área prisional. É de responsabilidade de toda sociedade e principalmente do poder público e seus 
agentes profissionais, a situação degradante em que cumprem pena milhares de homens e mulheres 
em todo o país.(...) O serviço social, como profissão que intervém no conjunto das relações sociais e 
nas expressões da questão social, enfrenta hoje no campo do sistema penitenciário, determinações 
tradicionais às suas atribuições, que não consideram os avanços da profissão no Brasil e o 
compromisso ético e político dos profissionais frente à população e às violações dos direitos humanos 
que são cometidas.” (TORRES, 2001, p. 90/91) 

6. CATEGORIAS Direitos humanos, ética, ética profissional 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A profissão neste trabalho é tratada atrelada à sua função ético-política, especificamente, junto ao sistema 
carcerário do país. 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora apresenta uma análise do sistema penitenciário brasileiro, suas injustiças e limitações, inserindo-o na 

“conjuntura” social brasileira em tempos de neoliberalismo. “No entanto, os princípios conquistados pelo atual 
Código de ética também enfrentam limitações, quando confrontados com os avanços neoliberais do capitalismo 
na conjuntura social brasileira. Esses princípios exigem uma renovação do perfil profissional, que ultrapasse o 
caráter apenas executivo, técnico e subalternizado da prática, para exercê-la de forma competente teórica, 
técnica e politicamente. Apenas a instauração de um novo código de ética não é suficiente para a preensão e 
realização concreta dos princípios e valores deste projeto ético-político pela categoria”. (TORRES, 2001, p. 90). 
“Portanto, é relevante tratarmos deste assunto, mas não sem avaliarmos o pano de fundo da conjuntura 
social, econômica, política e cultural em que vivemos no Brasil, pois a realidade carcerária brasileira é 
o retrato fiel da questão social numa sociedade desigual e de excluídos sociais. Mais do que nunca, 
confrontamo-nos com a necessidade de afirmar os princípios democráticos do estado de direito 
brasileiro, num momento histórico e político do país onde são inúmeros os casos de violação dos 
direitos humanos contra homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, negros, pobres,indígenas e 
trabalhadores. O sistema prisional, em sua estrutura desumana, expressa também, a falta de vontade política 
e a incapacidade dos atuais governos de encaminhar soluções para os problemas brasileiros.” (TORRES, 
2001, p. 78) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Seus posicionamentos baseiam-se na defesa da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Nenhuma 
referência teórico-metodológica mais aprofundada é feita no texto. 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A defesa da democracia, dos direitos sociais, da cidadania. Tem como eixo o direcionamento “pluralista” do 
código profissional de 1993, onde em conjunto com uma perspectiva ontológica do ser social, a perspectiva de 
cidadania e de democracia estão incluídas em seus princípios. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

A autora utiliza  mais as referências de documentos e legislações. ANISTIA INTERNACIONAL. BRASIL: “aqui 
ninguém dorme sossegado” – violação dos direitos humanos contra detentos. Londres e seção Brasileira, 1999. 
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BITENCOURT, C.R. Falência da pena de prisão – causas e alternativas. São Paulo, Revista do Tribunais, 
1993. CAMARGO, M. S. de. Assistentes sociais no sistema penitenciário paulista: a crença na reabilitação. 
Tese de Doutorado. São Paulo, PUC/SP, 1992. CFESS. Código de Ética profissional do assistente social. 
Brasília, 1993. CONSTITUIÇÃO DA REPÙBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. São Paulo, editora Saraiva, 1992. 
MÉSZÀROS, I. “marxismo e direitos humanos”. Filosofia, ideologia e ciência social – ensaios de negação e 
afirmação. São Paulo, Ensaio, 1993. MIRABET, J. F. Execução penal. São Paulo, Atlas, 1997. NETTO, J. P. 
“Transformações societárias e serviço Social – notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil”, 
Serviço Social e sociedade, n. 50. São Paulo, 1996. IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na 
contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo, Cortez, 1998. 

 
 
FICHA 24 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 67 (NÙMERO ESPECIAL), V. 22, SETEMBRO DE 2001, 

TEMA: SÓCIO-JURÍDICOS, PÁG. 124 - 144. 

 
1. AUTOR CHUAIRI, Silvia Helena. 
2. TÍTULO Assistência Jurídica e Serviço Social: reflexões interdisciplinares. 
3. TEMA  A assistência jurídica como meio de garantir os direitos de cidadania e a atuação do Serviço Social na área. A 

autora define o seu tema nos primeiros parágrafos do texto, quando após uma breve explanação sobre as 
“profundas modificações da ordem econômica, social, política e cultural” afirma:  
“Além desta realidade, as contradições decorrentes do modo de vida da sociedade moderna fazem com que a 
todo o instante seja retomada no cotidiano a questão da justiça. Assim, os dilemas e os embates do mundo 
moderno levam os sujeitos a uma procura mais acentuada das instituições de justiça para solucionar seus 
conflitos  que antes eram resolvidos em âmbito familiar e/ou em outros recursos sociais.  
Diante deste quadro, o direito de acesso à justiça assume relevância em nossa sociedade, à medida que 
aparece como ponto de interligação entre a garantia do exercício de cidadania da população como um todo e 
funcionamento das instituições de justiça. 
 E a assistência jurídica – garantida através de preceito constitucional – exerce papel preponderante 
como mecanismo de proteção e efetivação dos direitos humanos e do exercício de cidadania dos 
sujeitos das classes subalternas da população.” (CHUAIRI, 2001, p. 125)  
“O tema foi estruturado” pela autora em: 1. o exercício da cidadania e o acesso à justiça; 1.1. O acesso à 
justiça. 2. a assistência jurídica do estado; 3. a configuração do sujeito que procura a assistência jurídica; 3.1. 
as formas de enfrentamento e participação 4. a contribuição do Serviço Social no campo jurídico e 5. um 
repensar da assistência jurídica; 6. Bibliografia (CHUAIRI, 2001, p. 125)  

4. OBJETIVO  O objetivo da autora é: “O presente artigo tem o objetivo de subsidiar a reflexão sobre assistência jurídica e a 
importância e necessidade do trabalho do serviço Social como prática profissional nessa área.” (CHUAIRI, 
2001, p. 125) 

5. TESE  A autora define a sua tese nos primeiros parágrafos do texto, quando após uma breve explanação sobre as 
“profundas modificações da ordem econômica, social, política e cultural” afirma:  
“Além desta realidade, as contradições decorrentes do modo de vida da sociedade moderna fazem com que a 
todo o instante seja retomada no cotidiano a questão da justiça. Assim, os dilemas e os embates do mundo 
moderno levam os sujeitos a uma procura mais acentuada das instituições de justiça para solucionar seus 
conflitos  que antes eram resolvidos em âmbito familiar e/ou em outros recursos sociais.  
Diante deste quadro, o direito de acesso à justiça assume relevância em nossa sociedade, à medida que 
aparece como ponto de interligação entre a garantia do exercício de cidadania da população como um todo e 
funcionamento das instituições de justiça. 
 E a assistência jurídica – garantida através de preceito constitucional – exerce papel preponderante 
como mecanismo de proteção e efetivação dos direitos humanos e do exercício de cidadania dos 
sujeitos das classes subalternas da população.” (CHUAIRI, 2001, p. 125) 

6. CATEGORIAS Cidadania, Justiça, Assistência Jurídica.  
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A concepção de profissão está ligada também ao trabalho social no judiciário e com a garantia de direitos 
sociais: 
“O Serviço Social aplicado ao contexto jurídico configura-se como uma área de trabalho especializado, que 
atua com as manifestações da questão social, em sua intersecção com o Direito e a justiça na sociedade. O 
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Serviço Social possui uma interface histórica com o Direito, á media que sua ação profissional, ao tratar das 
manifestações e enfrentamento da questão social, coloca a cidadania , a defesa, preservação e conquista de 
direitos, bem com sua efetivação e viabilização social, como foco de seu trabalho.  
O trabalho social pode contribuir em diferentes áreas do Direito constituído, tais como: família, civil, menor, 
trabalho, penal. Os assistentes sociais exercem suas atividades no sistema jurídico junto ao Poder Judiciário, 
aos serviços de assistência judiciária ou como trabalhadores autônomos. O assistente social judiciário ou 
forense, como costuma ser denominado, atua nos diferentes órgãos e setores do Poder Judiciário, intervindo 
prioritariamente nas Varas da Infância e Juventude e nas varas de Família e sucessões dos Tribunais de 
Justiça em processos cujas decisões judiciais envolvem as vidas de crianças, adolescentes e famílias”. 
(CHUAIRI, 2001, p. 137)  
“O trabalho do assistente social nestes serviços se caracteriza por uma prática de operacionalização de 
direitos, de compreensão dos problemas sociais enfrentados pelos sujeitos no seu cotidiano e suas 
inter-relações com o sistema de justiça. Além disso, esse espaço profissional permite a reflexão e análise da 
realidade social dessa população, da efetividade das leis e de direitos na sociedade, possibilitando o 
desenvolvimento de ações que ampliem o alcance dos direitos humanos e a eficácia da ordem jurídica em 
nossa sociedade.” (CHUAIRI, 2001, p. 139) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A noção de realidade é dada no texto pela questão do acesso à justiça:. ”Embora o ordenamento jurídico, 

confira uma série de direitos à sociedade, é necessário que todos os sujeitos tenham as mesmas 
oportunidades de exercer tais direitos. Na sociedade brasileira, ainda se luta de forma simultânea e na mesma 
conjuntura histórica para afirmar e assegurar os direitos civis, trabalhistas, políticos e sociais. Os desafios para 
o acesso á justiça são ainda acentuados. Muitas vezes, os direitos que lhe são reconhecidos através de leis 
não têm uma aplicação concreta na sua vida cotidiana”. (CHUAIRI, 2001, p. 126/127). “O agravamento das 
desigualdades sociais e da pobreza na sociedade brasileira, o desrespeito aos direitos dos homens levam cada 
vez mais á procura do serviço de assistência judiciária um contingente de pessoas em número muito superior a 
sua capacidade de atendimento. A solução para este problema está estreitamente vinculada a medidas de 
enfrentamento da pobreza e de reformas estruturais na sociedade”. (CHUAIRI, 2001, p. 132) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora utiliza autores como: BOBBIO, MARSHALL, WANDERLEY, BOAVENTURA de SOUZA SANTOS, 
BOURDIEU. A sua referência teórica parece estar, então, ligada aos autores que tratam das teorias do estado 
de direito, da cidadania e da democracia burguesas. Mistura-se a estes autores o direcionamento da profissão 
voltado para a democratização da esfera pública. Não existe, entretanto, um posicionamento único, uma teoria 
base, ela utiliza várias teorias ao mesmo tempo.  
Um dos conceitos básicos da autora é o de cidadania: 
 “O conceito de cidadania vem se modificando e tomando novas configurações e dimensões de acordo com os 
diferentes momentos históricos. A noção de cidadania baseada no princípio do direito positivo, que busca 
expressar igualdade dos homens perante a lei, surgiu na Revolução Francesa. É nessa época da história que 
se consolida a idéia do estado democrático de Direito, conceito este fundamental no mundo moderno. O 
modelo de estado Democrático tem como fundamento a isonomia jurídica [nota 2, página 125: isonomia aqui 
entendida no sentido de que todo cidadão é igual perante a lei]. O significado e o alcance da norma jurídica são 
estabelecidos em função da estrutura social, podendo ser modificada ou suprimida em resposta a 
necessidades diversas e a múltiplos interesses em conflito que vão se expressar de forma diferenciada no 
ordenamento jurídico. (...) O processo de conquista e exercício de direitos dos indivíduos vem sendo marcado 
em nossa sociedade por avanços e retrocessos. Os preceitos de igualdade presentes no conceito de cidadania 
estão distantes de serem alcançados, pois ainda permanece uma defasagem entre o enunciado neste conceito 
e sua real efetivação no cotidiano. A cidadania só poderá ser exercida plenamente pelos sujeitos à medida que 
ocorrem as mudanças estruturais necessárias em nossa sociedade. “ (CHUAIRI, 2001, p. 126/127) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Os referenciais ideo-políticos estão ligados à noção de cidadania e de acesso à direitos:  
A autora no seu item 3.1. “as formas de enfretamento e participação“, expõe sobre a falta de consciência de 
direitos dos que procuram a assistência judiciária e a sua orientação político-ideológica fica mais uma vez 
clara: 
 “Conhecer direitos implica não só em conhecer as leis, a norma jurídica, mas, também, tudo que engloba os 
sistemas políticos, econômicos e sociais de uma dada sociedade, seu modo de organização e articulação na 
luta, conquista e preservação de direitos. Neste contexto o acesso á educação é de suma importância. O 
serviço de assistência jurídica assume papel relevante na sociedade, principalmente junto às camadas da 
população subalternas, possibilitando a esses sujeitos o acesso à justiça para atendimento e garantia de seus 
direitos e do exercício de sua cidadania.” (CHUAIRI, 2001, p. 136) 
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11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

BOBBIO, N. A era dos direitos. R.J. , Campus, 1992. BOURDIEU, P. Culture et politique. In: La distinction: 
critique sociale du jugement. Paris, Minuit, 1979. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. São 
Paulo, Zahar, 1967. PAUGAM, S. La disqalificacion sociale – Essai sur la nouvelle pauvreté. Paris, Presses 
Universitaries de France, 1991. FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de janeiro, Nau, 1996. 
SANTOS, B. de S. “Introdução à sociologia da administração da justiça. In: FARIA, J. E. (org). Direito e justiça – 
a função social do judiciário. São Paulo, Ática, 1989. Os autores aqui relacionados são usados sem que sejam 
questionadas as suas diferenciações teóricas, mesmo porque estão no mesmo diapasão de estudo: a 
democracia e a cidadania burguesas.  

 
 
 

FICHA 25 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 69, V. 23 , MARÇO DE 2002, TEMA: AS MULTIFACES DO 

TRABALHO, PÁG. 73 - 106. 

 
1. AUTOR ORTIZ, Fátima Grave  
2. TÍTULO Trabalho, desemprego e Serviço Social 
3. TEMA  A autora analisa a problemática do desemprego entre os assistentes sociais, diante das atuais metamorfoses 

no campo do trabalho, com a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e as suas conseqüências para a 
classe trabalhadora. Seu texto se divide em: 1. O cenário atual e a crise contemporânea; 2. Acumulação 
flexível e trabalho; 3. Neoliberalismo e reforma do estado; 4. Serviço Social e trabalho – construindo novas 
indagações...; 5. Bibliografia. 

4. OBJETIVO  Seu objetivo é: “Possuindo como preocupação central subsidiar os estudos sobre o desemprego no âmbito 
do Serviço Social, este artigo parte de pesquisa bibliográfica previamente empreendida acerca das 
metamorfoses impostas ao chamado mundo do trabalho, face ao atual padrão de acumulação em curso, 
conhecido por muitos “acumulação flexível”, bem como dos impactos principais deste sobre a classe 
trabalhadora.” (ORTIZ, 2002, p. 73) 

5. TESE  A autora elabora questionamentos e lança uma tese a respeito do desemprego entre os assistentes sociais, 
articulando a empregabilidade à formação profissional: 
“Diante das inúmeras dificuldades de ingresso no mercado, quem serão hoje os assistentes sociais 
desempregados? Como estão constituindo sua subsistência? Quais são suas trajetórias socioeconômicas e 
culturais? De quais agências de formação procedem? Quais serão suas alternativas para o futuro? Em que 
medida a formação obtida nos bancos universitários contribui para o seu desemprego, tendo em vista que 
partimos do entendimento de que os conteúdos apreendidos durante a formação acadêmica devem se 
constituir enquanto elemento fundamental para o ingresso no mercado e/ou a manutenção do emprego. 
Para usar um termo bastante em moda hoje, a formação mostra-se, em nossa opinião, como um ator 
extremamente relevante para a garantia da “empregabilidade”. No caso específico do assistente social, cuja 
principal via de acesso ao mercado se dá por meio de concursos públicos, a qualidade da formação 
recebida durante o curso de graduação, bem como a sua constante atualização, consiste, ao nosso ver, 
em recurso estratégico, principalmente nos tempos atuais, em que as alterações impostas ao mundo do 
trabalho vem gerando um redimensionamento do Serviço Social, concorrendo para a redução de no 
âmbito público (seu maior empregador) e conseqüente inserção de forma fragmentada e/ou precarizada 
no mercado. (ORTIZ, 2002, p. 75) 
Mas, a autora discute em meio às conseqüências da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, a redução 
de postos de trabalho não só na esfera pública, mas também na esfera privada (ver a página 100) para depois 
afirmar: 
“Assim, entendemos que a partir da redução e estagnação de possíveis vagas na iniciativa privada, como já se 
discutiu, e com o enxugamento do contingente de pessoal no estado, expresso no fim da estabilidade pública e 
na política da não contratação de servidores públicos via regime jurídico único, o mercado de trabalho dos 
assistentes sociais tende a se contrair e gerar demandas diferentes ao serviço Social. Na verdade, as 
mudanças impostas hoje ao chamado “mundo do trabalho”, materializadas em fenômenos como a 
terceirização, subcontratação, polivalência, contratos temporários e desemprego, embora atinjam o mercado de 
trabalho do Serviço Social, devem ser entendidas por este não como a fatalista era do “fim dos empregos”, 
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como alguns autores crêem, mas como Netto (1999:4) afirma que é “importante frisar que a escassez na oferta 
de emprego não é um fenômeno comum apenas aos assistentes sociais, assim, como não é um processo que 
se reverterá a curto prazo. Por que o que está em crise é o padrão da ordem burguesa que se expressa 
no problema da inserção no mercado de trabalho”. (ORTIZ, 2002, p. 101) 

6. CATEGORIAS Desemprego, trabalho 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora trata a concepção de Serviço Social por meio da discussão sobre o desemprego; o assistente social, 
“profissão de nível superior”, pertencente aos “segmentos médios” da população sendo ameaçado pelos 
impactos das mutações no mundo do trabalho, especificamente, a tendência estrutural do desemprego, tal 
como ocorre aos outros segmentos da classe trabalhadora. (ORTIZ, 2002, p. 74/75) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora analisa a crise do capital, o seu processo de globalização, a transformação do padrão de acumulação 

fordista para a acumulação flexível ou toyotismo, a política macroeconômica do neoliberalismo e a redução das 
funções sociais do estado. Destacamos um parágrafo que, ao nosso ver, expressa o essencial da concepção 
da autora: 
“O capital, portanto, diante da crise sempre vai atribuir a esta uma resposta de caráter mais aparente, 
procurando enfrentá-la de maneira que não afete seus pilares essenciais; ou seja, reorganizar a ordem, para 
mantê-la, utilizando-se para tanto de novos e antigos mecanismos. Foi, portanto, com esse objetivo que o 
capitalismo buscou um novo reordenamento mundial (não restrito ao aspecto tecnológico, embora este seja 
mais visível, mas também ao político, econômico, social e ideológico) que garantisse condições para a 
continuidade da acumulação. 
É sobre tais pressupostos que se constitui o que atualmente chamamos de globalização, que não se configura 
em nada absolutamente novo, embora possua traços inéditos. O caráter de novidade que a globalização 
desponta repousa sobre alguns aspectos, entre os quais: a fantástica mobilidade de grandes massas de capital 
sustentada pela informática, garantindo a esta forte autonomia frente aos estados nacionais. 
Tal fato consiste num problema a ser enfrentado politicamente pelos países, visto que a movimentação do 
capital financeiro sem controle pode afetar não apenas a política monetária de um país, como e, por 
conseguinte, sua política fiscal”. (...) Assim, a globalização, que absolutamente não consiste num “fenômeno 
inusitado” como alguns apontam, muito pelo contrário, representa, portanto – justamente com a reestruturação 
produtiva e o neoliberalismo, uma resposta do capital à sua crise estrutural (...)”.(ORTIZ, 2002, p. 80) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora utiliza autores como Antunes, Hobsbawn, Mattoso, e no âmbito profissional, Mota, Iamamoto,  Netto. 
Sua argumentação não está baseada em uma teoria social específica, única, ou pelo menos, explicitamente, 
isso não o faz. A autora faz uso de vários autores que trabalham as transformações no mundo do trabalho, sem 
que as suas possíveis aproximações e distanciamentos sejam discutidos no texto. Aparentemente, todos os 
autores, de maneira diferente, falam a mesma linguagem por tratar o mesmo assunto: a crise do capital. Estes 
autores, críticos da crise do capital, estão inclusos no espectro da tradição marxiana. 
 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A autora alimenta a defesa da articulação profissional com interesses das classes trabalhadoras: “desta forma, 
somente a articulação dos profissionais de Serviço Social com a luta dos demais trabalhadores poderá reverter 
ou amenizar tal processo, que possui raízes estruturais.” (ORTIZ, 2002, p. 102) A sua orientação ideo-politica 
fica  pouco definida, portanto, dentro do Serviço Social.  

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e centralidade do mundo do trabalho. São 
Paulo/ campinas, Cortez/Unicamp, 1995. GRAMSCI, A . “Americanismo e fordismo”. In: Obras escolhidas. São 
Paulo, Martins Fontes, 1985. HARVEY, D. A condição pós-moderna. 5 ed. São Paulo, Loyola, 1992. 
HOBSBAWM, E. A era dos extremos – o breve século XX: 1914-1991. São Paulo, Companhia das letras, 1995. 
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade – trabalho e formação profissional, 2 ed. São 
Paulo, Cortez, 1999. MATTOSO, J. A desordem do trabalho. São Paulo, Scritta, 1995. MOTA, A E. Cultura da 
crise e seguridade social. São Paulo, Cortez, 1995. NETTO, J. P. Transformações societárias – notas para uma 
análise prospectiva e perspectiva da profissão no Brasil. Serviço Social e Sociedade, n. 50, São Paulo, Cortez, 
1996. 
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FICHA 26 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 72, V. 23, NOVEMBRO DE 2002, TEMA: CIDADE, 

PROTEÇÃO E CONTROLE SOCIAL , PÁG. 145 - 160. 

 
1. AUTOR STUMPF, Maria Inez Osório 
2. TÍTULO Penas alternativas: rotina de procedimentos como explicitação do processo de trabalho em Serviço Social 
3. TEMA  A autora descreve e tenta analisar a experiência da implantação do Serviço Social na Vara de Execução de 

Penas e Medidas Alternativas (VEPMA) de Porto Alegre/RS, mais especificamente, a atuação profissional junto 
a execução da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade. Não há subdivisões no texto.  

4. OBJETIVO  A autora não o expõe no texto. 
5. TESE  A tese da autora é de que o processo de prestação de serviços comunitários, como pena alternativa, tem um 

caráter emancipatório e educativo. Ela o inclui numa concepção de Direito Alternativo e coloca o assistente 
social como um dos agentes do processo de transformação de consciências, individuais e coletiva! Citamos, 
agora, a autora: 
“É no contexto de um sistema penitenciário caótico e profundamente alvitante a qualquer direito humano que o 
Serviço Social da Vepma construiu e constrói seu processo de trabalho, colocando todo o seu 
instrumental técnico a serviço de uma finalidade e direcionamento, que se fundamenta radicalmente na defesa 
desses direitos humanos e da justiça social. Defendemos o cumprimento de penas e medidas em 
condições sadias para o indivíduo e a coletividade, seja em que nível for. As penas alternativas são apenas 
uma das pontas do iceberg, mas apostamos no poder de “contaminação” que a execução das mesmas pode 
atingir, trazendo a possibilidade de construirmos um sistema penitenciário mais justo e efetivo, um sistema que 
só encarcere aquele que não possui absolutamente condições de conviver em sociedade, por ser um risco 
para sua própria segurança e a dos demais. Para tanto, também é urgente rever o Código penal Brasileiro, 
desvelando suas finalidades e objetivos de manutenção da ordem burguesa.” (STUMPF, 2002, p. 150) 
“O debate sobre a instrumentalidade do Serviço Social coloca sempre a questão da centralidade da 
pessoa, enquanto preocupação e direcionamento das ações profissionais, mas também a centralidade 
do uso das habilidades do próprio assistente social em se reconhecer como instrumento capaz de criar 
condições favoráveis à reflexão e á ampliação de consciência. Seu agir profissional é um processo 
historicamente determinado, onde todos os envolvidos contribuem com seus saberes específicos, 
possibilitando transformações que atingem todo aquele que se dispõe a construir o novo. 
Nosso posicionamento sobre a instrumentalidade e o processo de trabalho em serviço social, 
construído a partir de nossa experiência com as penas alternativas, parte da concepção de que o homem cria a 
si mesmo, ao relacionar-se com outros homens, numa relação determinada historicamente. 
Este ato de criar é impulsionado pelas características intrínsecas de todo ser humano de buscar mudanças. 
Toda nova experiência soma-se às já vividas, constituindo a cultura que direciona suas forças, favorecendo 
ou impedindo tais mudanças e gerando transformação ou alienação. 
Ao conviver com outros homens vivenciamos a experiência de interesses muitas vezes antagônicos, 
dependendo de nossas condições internas para enfrentá-los. Estas condições são o somatório de nossos 
relacionamentos com o mundo que nos cerca desde o nascimento até a morte. Cada vivência é definidora de 
um comportamento futuro, diante dos obstáculos que termos para enfrentar. Este movimento é determinado 
historicamente pelas relações sociais, atravessadas pelo meio sociocultural em que vivemos, determinadas e 
determinadoras de interesses individuais ou coletivos.  
O embate entre tais interesses gera ampliação de consciência, ou “conscientização”, como denominou Paulo 
Freire (1980:26). A educação, enquanto movimento dialético de percepção do mundo e busca de 
transformação, é conseqüência e causa direta desta busca pr construir o novo. 
O homem alcança esta ampliação de consciência por meio de reflexão crítica e inteligente e, para Gramsci, só 
faz a partir de uma organização interior e da disciplina, em direção a uma verdadeira compreensão de seu 
“valor histórico, sua função na vida, seus direitos e deveres. (Gramsci, 1992: 15)” (STUMPF, 2002, p. 151) 
“Aqui encontramos em Gramsci e Paulo Freire os subsídios necessários para a compreensão de determinadas 
questões, como a necessidade de vivenciar limites, o uso adequado da autoridade no processo pedagógico de 
acompanhamento á execução de uma pena alternativa . (STUMPF, 2002, p. 152). 

6. CATEGORIAS Disciplina, justiça, emancipação, pessoa, livre escolha, direitos sociais, cidadania 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

 A autora considera a profissão como “trabalho” “emancipador” por ter a função de transformar consciências 
través da educação disciplinar. A transformação de ordem societária e o conflito de classe não são levados em 
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consideração na análise, vale salientar. Nisto ela dispõe de autores com pensamentos distintos como se os 
mesmos, por estarem vinculados a uma mesma tradição, a marxista, tratassem da mesma forma um 
determinado assunto (Marx, Gramsci, Paulo Freire). Por isso, utiliza estes autores para o tratamento de 
categorias complexas (disciplina, educação, justiça, poder judiciário, consciência, trabalho), sem as devidas 
articulações teóricas entre as mesmas, para analisar uma realidade completamente específica da experiência 
profissional da autora (que os autores escolhidos podem até discuti-la, mas não especificamente): o poder 
judiciário, o sistema penitenciário e a prestação de penas alternativas. Citamos, então, a autora: 
 “Num sistema onde a necessidade de controle e disciplina mascaram atos de crueldade e violência, 
buscamos em Gramsci a compreensão de disciplina enquanto ato que faz o indivíduo “independente e 
livre” (Gramsci, 1992: 230. para este autor, a disciplina é um ato de vontade que conduz a pessoa à 
organização interior, compreensão de si mesma e do mundo que a cerca. Esta disciplina é ato de construção, 
gerado pela reflexão crítica sobre a realidade e o momento histórico vivido. Concluímos, então, que a disciplina 
é uma atitude interna que, quando imposta externamente, não gera aprendizado ou transformação; pelo 
contrário, gera revolta e injustiça. Disciplina imposta pela força é desrespeito à capacidade do ser humano de 
pensar em si mesmo e no mundo que o cerca, buscando transformações.” (STUMPF, 2002, p. 154) 
“A intervenção do serviço social no programa de PSC tem a ambição de auxiliar na construção de uma 
“disciplina interior” que conduza cada envolvido a uma reflexão crítica de seu mundo e suas opções. O 
fato de estes indivíduos encontrarem-se fora do sistema carcerário, cumprindo pena alternativa, evita sua 
degradação e corrupção pelo sistema prisional. Em liberdade, junto à família, inserido numa instituição voltada 
para a questão social, as chances de inserção social são bem maiores que a dos encarcerados. 
A disciplina assume um caráter emancipador, que depende de “ações concretas”, com origem num 
“trabalho comum e solidário de clarificação, persuasão e educação recíproca” (Gramsci, 1992:59) (STUMPF, 
2002, p. 154) 
O trabalho do assistente social tem um “conteúdo social’que necessita ser assegurado e revestido de 
“caráter científico”, posicionando-se na sociedade “como tempo de trabalho geral” (Marx, 1984:42). Esta 
condição é fundamental para que o trabalho intelectual exista enquanto trabalho produtivo, com uma função 
social (Gramsci, 1992:290). (STUMPF, 2002, p. 155) 
Na execução da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, o trabalho assume um papel 
emancipador, se o prestador ao “atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ela e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nela 
adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu próprio domínio” (Marx, 1985: 149). Este é o processo de 
aprendizagem intrínseco ao trabalho e gerador de conhecimento transformador, no qual podem assumir papel 
ativo todos os envolvidos: prestadores de serviço, conveniadas, profissionais do serviço Social, funcionários e 
magistrados da Vepma. (STUMPF, 2002, p. 155) 
Daí resulta a necessidade de um aprendizado compartilhado, no qual “as circunstâncias fazem mudar os 
homens” e o “educador necessita, por sua vez, ser educado” (Marx, 1984:27), incorporando o movimento 
dialético da vida, no qual o assistente social posiciona-se como intelectual orgânico (Gramsci, 1979: 03 a 230) 
compromissado com os interesses da maioria e disposto a participar integralmente do processo de 
aprendizagem transformador. (STUMPF, 2002, p. 155) 
A intervenção do Serviço Social junto às penas alternativas, em Porto Alegre, tem buscado concretizar essa 
compreensão dialética, por meio de uma instrumentalidade capaz de propiciar a reflexão crítica que amplia 
consciências e transforma comportamentos, individual e coletivamente. (STUMPF, 2002, p. 155). 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora afirma o sistema pentenciário como uma determinação da ordem burguesa. Mas, em parte alguma do 

texto, desmistifica o caráter de classe do estado, da justiça, e do direito. Citamos autora, quando esta discute a 
necessidade de “respeito às opções de cada um” no processo de educação individual pela disciplina através da 
atuação do serviço social no sistema judiciário (ver a página 153): “Entretanto, compreendemos os limites 
pessoais e estruturais existentes. Não desconhecemos as amarras, os preconceitos paralizantes, injustiças 
sociais geradas pela atual ordem burguesa e seu modelo neoliberal, imposto nas relações capitalistas 
mundiais, às quais o Brasil está submetido pelos interesses de suas elites políticas e econômicas. (...) O 
sistema penal é mera consequência dessa ideologia neoliberal, e a pena alternativa, neste contexto, pode 
transformar-se em discurso demagógico daqueles que realmente não estão interessados em qualquer 
mudança a favor da cidadania” . (STUMPF, 2002, p. 155) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora utiliza vários autores como Marx, Habermas, Gramsci e Paulo Freire, unindo-os em um mosaico 
teórico. Apenas por que estes autores possuem uma aproximação com a tradição marxista. Ela afirma seu 
posicionamento teórico –metodológico na perspectiva materialista dialética, mas não utiliza a teoria crítica, nem 
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tão pouco, o método em Marx. Além disso, apesar de ter “optado”! pela tradição marxista, ela inclui no seu 
texto, a “abordagem institucional” e a teoria da ação comunicativa em Habermas. O texto, assim possui traços 
marcantes do ecletismo. Vejamos alguns dos argumentos da autora: 
“A reestruturação do trabalho estabelecida em 1994, com a opção pela orientação teórica marxista, definiu 
como eixo principal na intervenção profissional a abordagem institucional” (STUMPF, 2002, p. 149) a opção 
pelo privilegiamento da abordagem institucional também exige da equipe um registro rigoroso e sempre 
atualizado de todas as intervenções do serviço Social, com um cuidado especial sobre a documentação do 
setor, o que vem sendo facilitado pela recente informatização do mesmo”. (STUMPF, 2002, p. 149) 
No que diz respeito a Habermas, a autora está tentado se referir à relação entre a necessidade do 
conhecimento e a aplicação/ aperfeiçoamento crítico dos instrumentos técnicos dos assistentes sociais na 
Vepma: 
“A teoria dos interesses cognitivos de Habermas nos indica que a interação entre ação instrumental e ação 
comunicativa se dá por meio da crítica reflexiva que busca a emancipação da espécie.  Aqui, o conhecimento 
instrumental, também gerado na experiência “viva e histórica”, permite ao homem satisfazer suas necessidades 
e dominar tecnicamente a natureza. Concomitantemente, o conhecimento comunicativo o emancipa de todas 
as formas de repressão social de seus representantes intra-pisíquicos (Freitag, 1988).  
Esse “processo formativo depende das condições subjetivas e objetivas da natureza, que se expressam no agir 
comunicativo e no agir instrumental dos homens” gerando “uma razão que une conhecimento e interesse na 
auto-reflexão” (Habermas, 1987:2320 A experiência proporcionada pelo cumprimento da pena / medida 
alternativa de prestação de serviços à comunidade gera conhecimento se for capaz de envolver o prestador, 
interessando-o, por meio da reflexão crítica, na construção de sua própria emancipação. (...) Para Habermas 
(1987), a teoria do conhecimento “não pode desistir da radicalidade, e isso significa: não pode dispensar a 
necessidade incondicionada da dúvida”. O questionamento, a partir da reflexão crítica, transforma-se, então, 
numa atitude indispensável e construtora de novas alternativas do nosso agir. “(STUMPF, 2002, p. 156/157). 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Se os seus referenciais teóricos e metodológicos são um agrupamento disposto segundo a vontade da autora 
no elaborar de um argumento inteligível para o seu artigo, o seu posicionamento ideo-político também parece 
nebuloso. Apenas parece, pois, ao mesmo tempo ela refere-se a valores éticos completamente contraditórios: 
emancipação e de cidadania - como se pertencentes ao mesmo universo cultural e classista. Portanto, diante 
de um relato mais técnico que analítico, a autora acaba por defender uma postura comum da categoria 
profissional o “pluralismo” que vem a mascarado ecletismo, o lugar comum, o consenso da luta pela classe 
trabalhadora. Luta como? E para quê? Estas são questões não postas neste tipo de análise. Citemos a autora 
em uma passagem do texto em que ela se refere à categoria de justiça em que ele defende ao mesmo tempo, 
a emancipação e a cidadania: 
“A compreensão dessa inquestionável dialeticidade da vida tem orientado nossa prática profissional junto às 
penas alternativas, exigindo uma sempre atual leitura da realidade. O pano de fundo para tal leitura tem sido a 
concepção de justiça como “a busca de um melhor ético, moral e jurídico, [...] plantada nos interesses e na 
sobrevivência dos grupos que articulam as visões de mundo que respaldam as diversas concepções sobre o 
problema” (Aguiar, 1987: 20). Ideológica, a justiça é inseparável das contradições sociais que historicamente 
determinam a opção por uma justiça “mantenedora e conservadora” ou por uma justiça “transformadora, 
comprometida com as maiorias”.  
(...) No Brasil, essa concepção de justiça originou um movimento nascido no Rio Grande do Sul, no início dos 
anos 90 e auto-intitulado Direito Alternativo.  Confrontando o justo e o legal, esse movimento denuncia o 
“caráter de classe do direito, sua função ideológica”, lutando “contra a função histórica de proteção das classes 
privilegiadas exercida pelo direito positivista”, conclamando os operadores do direito a realizar sua opção de 
classe. Para essa revolucionária concepção de direito, “os juízes alternativos estão tentando transformar um os 
mais eficazes aparelhos ideológicos do estado, o poder judiciário, num mecanismo que contribua a construir a 
democracia e a emancipação”. (Rosa, 1995:131) 
Esta concepção de justiça está calcada em pressupostos marxistas, notadamente ancorada na teoria 
crítica da escola de Frankfurt (Wolkmer, 1991), aproximando-se muito do projeto político do Serviço 
Social, construído a partir do movimento de reconceituação da profissão, iniciado nos anos 60, na 
América latina e, em especial, no Brasil (Lopes, 1980; Centro Latinoamericano de trabajo social, 1986; 
Netto, 1991).  
Partimos desse pressuposto ao intervir no programa PSC, procurando orientar nossa prática no 
respeito às opções de cada um, mas também no entendimento de que o ser humano tem direito á 
informação e a condições dignas de vida, para que possa realizar suas escolhas com liberdade. Ao 
assistente social compete, então, mediar a reflexão desse cidadão sobre seu papel na sociedade, seus 
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direitos e deveres, seu compromisso consigo mesmo e com a coletividade”. (STUMPF, 2002, p. 152) 
11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

FERIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo freire. 
São Paulo, Cortez e Moraes, 1980. GRAMSCI, A . Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de janeiro, 
Civilização Brasileira, 1979. HABERMAS, J. Conhecimento e interesse. Rio de janeiro, 1987. MARX, K. Textos 
sobre educação. São Paulo, Cortez, 1984. MARX, K. O capital: crítica da economia política. São Paulo, Nova 
Cultural, 1985. 

 
 
 
FICHA 27 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 69, V. 23, MARÇO DE 2002, TEMA: MULTIFACES DO 

TRABALHO. PÁG. 05 – 29. 

 
1. AUTOR HOLANDA, M. N. A. B. 
2. TÍTULO Trabalho em sentido ontológico para Marx e Lukács: algumas considerações sobre trabalho e serviço social. 
3. TEMA  O tema é a relação entre a categoria trabalho e o serviço social com base em Marx e em Lukács. A autora 

divide seu texto em: 1. introdução; 2. Trabalho e posição teleológica; 3. Trabalho e práxis social; 4. Trabalho e 
Serviço Social: categorias idênticas? ; 5. Bibliografia. 

4. OBJETIVO  “A polêmica que se põe atualmente acerca do mundo do trabalho, seu fim, ou ao contrário, sua centralidade, 
bem como seus rebatimentos no interior do Serviço Social foi o que inspirou este texto, cujo objetivo é, a partir 
de alguns elementos caracterizadores do trabalho em sentido ontológico, problematizar um pouco sobre certos 
aspectos do debate sobre trabalho e Serviço Social. Fazemos isso tomando como referências centrais obras 
de Marx e de Lukács (...)” . (HOLANDA, 2002, p. 05) 

5. TESE  A autora não considera o Serviço Social como trabalho ou processo de trabalho. Suas argumentações estão 
baseadas nas concepções Lukácianas de Marx: 
“Discorreremos inicialmente sobre as conexões entre teleologia e causalidade tendo em vista a captura da 
essencialidade do trabalho enquanto protoforma da práxis humana. Em seguida, mostramos as diferenças 
fundamentais entre trabalho e as demais práxis sociais, subsidiando, dessa forma, nossa hipótese contida na 
última parte deste texto: não há qualquer identificação entre Serviço Social e trabalho. A relação entre 
trabalho e serviço Social é tal que cabe ao primeiro a função social de categoria fundante dos demais 
complexos sociais do mundo dos homens. Precisamente nesta relação, qualquer função que venha a ser 
exercida pelo serviço social não eliminará a sua condição de complexo social mediamente fundado pelo 
trabalho”. (HOLANDA, 2002, p. 06) 

6. CATEGORIAS Teleologia, Causalidade, Trabalho, Complexos Sociais, Serviço Social 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

Em dois aspectos, a autora, na parte final do seu artigo, sustenta a hipótese de que o serviço social não é nem 
trabalho, nem processo de trabalho, mas sim, um complexo social derivado - como todos os demais complexos 
sociais - do trabalho. 
“Diferentemente das demais práxis humanas, cujo objetivo, conforme argumentamos, é desencadear nos 
indivíduos novas posições teleológicas, o trabalho é a categoria fundante, práxis social que se dirige aos nexos 
causais próprios do desenvolvimento do ser natural. Não há qualquer identidade possível entre trabalho e 
outras práxis sociais; a função social de transformar a natureza nos bens materiais necessários à reprodução 
humana é exclusiva do trabalho. Este é portador de caráter universal independente do estágio de 
desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção em que se encontre determinada 
sociedade. (HOLANDA, 2002, p. 20) 
De maneira introdutória, colocaremos alguns elementos que consideramos mais relevantes em face da 
polêmica sobre trabalho e Serviço Social. Tomamos como ponto de partida aquilo que nos parece o eixo 
central do debate. Ou seja, a identificação entre Serviço Social e trabalho. (HOLANDA, 2002, p. 20) 
Tal identificação não passa sem problemas, uma vez que, sendo o trabalho a única categoria no mundo dos 
homens que tem a peculiaridade de fundar os demais complexos que compõem a totalidade social, qualquer 
outro complexo constitutivo dessa esfera do ser será sempre – mesmo com todas as transformações ocorridas 
no mundo do trabalho – um complexo fundado, jamais fundante. Essa afirmativa vale tanto para o serviço 
social quanto para qualquer outro complexo da sociabilidade humana. (HOLANDA, 2002, p. 20) 
Ora, ao se identificar a ação do assistente social a trabalho (posição que parece dominante no interior da 
profissão), elimina-se a diferenciação ontológica entre esta categoria e as demais práxis sociais e, com ela, o 



 271 

estatuto de centralidade do trabalho postulado por Marx e Lukács. (HOLANDA, 2002, p. 20) 
Diante disso, nossa posição é a de negação de qualquer possibilidade de ser o serviço Social trabalho 
no sentido postulado por Marx e, posteriormente, por Lukács. De maneira muito breve, utilizaremos como 
argumento alguns aspectos presentes no interior do debate contemporâneo da categoria profissional. 
(HOLANDA, 2002, p. 20/21). 
 [1] O primeiro e mais importante deles concebe o serviço social como processo de trabalho e ação dos 
assistentes sociais como trabalho – no sentido marxiano do termo -, sob o pressuposto de que somos uma 
profissão cujo significado sócio-histórico e ideopolítico se inscreve “no conjunto das práticas acionadas pelas 
classes e mediada pelo estado, em face das seqüelas da questão social. E, como tal, sua particularidade se 
afirma na divisão social e técnica do trabalho, como uma especialização do trabalho coletivo organicamente 
vinculada às configurações estruturais e conjunturais da questão social e às formas históricas do seu 
enfrentamento, que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do estado”. (Abess, 1997:27-8; 
grifos nossos) 
Esses e outros elementos contidos no documento “Proposta básica para o projeto de formação profissional – 
novos subsídios para o debate” certamente não são aleatórios; antes, refletem os avanços conquistados pela 
categoria ao pensar a profissão como constitutiva da totalidade das relações sociais. Entretanto, a inserção do 
serviço social no contexto da divisão social do trabalho como uma das especializações requisitadas pelo 
desenvolvimento do capital não parece ser argumento suficiente para afirmar ser o serviço Social trabalho. 
Parece haver aqui certa imprecisão teórica, pois, se tormarmos isto como verdadeiro anularemos a concepção 
marxiana de ser o trabalho a categoria fundante do mundo dos homens, onde os demais complexos da 
sociabilidade se põem, de maneira crescentemente mediada como fundados por esta forma originária. 
(HOLANDA, 2002, p. 21) 
Mesmo correndo o risco de sermos repetitivos, reafirmamos ser o trabalho a única categoria que coloca as 
necessidades e as possibilidades de desenvolvimento da história humana em direção a sociedades 
crescentemente mais evoluídas, daí o seu caráter fundante. È tendo o trabalho como protoforma que os 
indivíduos e as sociedades se autoconstroem. (HOLANDA, 2002, p. 21) 
Neste sentido, consideramos extremamente complicado afirmar que a ação profissional é trabalho. Pois uma 
coisa é entender o serviço Social no contexto da reprodução da vida social como uma profissão inserida na 
divisão social do trabalho; outra bem distinta é concebê-lo como “processo de trabalho” ou como “trabalho”. O 
que não faz qualquer diferença, já que o caráter processual é imanente a todo complexo existente no mundo 
dos homens”.  (HOLANDA, 2002, p. 22) 

Ao tratar do processo de trabalho em O capital, ainda que esteja operando com determinações ontológico-
universais, Marx está pesando fundamentalmente no trabalho de natureza industrial. Processo em que o 
trabalhador se dirige diretamente a objetos materiais, no sentido de transformá-los nos bens que necessita 
cada sociedade. Não é o que acontece com o Serviço Social, que, mesmo atuando no interior da indústria, sua 
função social não se dirige diretamente á produção em si, mas a atividades que garantam a manutenção da 
força de trabalho nas condições exigidas pelo grande capital.” (HOLANDA, 2002, p. 22 
[2] “Um outro aspecto que compõe os argumentos utilizados é o de que p serviço social é trabalho produtivo, 
pois sua intervenção, ainda que indiretamente, contribui para a valorização do capital. Vale aqui novamente a 
recorrência a Marx quando da crítica à distinção entre trabalho produtivo e improdutivo presentes nos 
economistas Storch e sênior. Diz o filósofo alemão que tais economistas acabam por afirmar que “toda ação 
alcança sempre um resultado, qualquer que ele seja; com isto confundem o aspecto natural e o aspecto 
econômico do produto, em cujo ponto de vista o ladrão é também um trabalhador produtivo, já que, 
indiretamente, produz tratados de direito penal (sob este argumento é também correto afirmar que um juiz é um 
trabalhador produtivo porque protege contra o roubo)”. (1985: 161) 
Caso semelhante, a nosso ver, é considerar que o serviço social opera como trabalho produtivo porque a 
prática profissional contribui indiretamente ara o processo de formação de valor excedente. Ao referir-se ás 
duas formas básicas do trabalho abstrato (nota de rodapé 12, página 24: “na esteira de Marx, trabalho abstrato 
é aquele trabalho reduzido a mercadoria; seu valor é determinado pela quantidade de trabalho necessário. 
Nele há, portanto, uma redução da força humana de trabalho a mercadoria”) – produtivo e improdutivo, Marx 
postula o seguinte: “[...] o único valor de usos que pode contrapor-se ao capital é o trabalho (e, mais 
exatamente, o trabalho criador de valor, o trabalho produtivo)” (idem: 1600. Em conseqüência, “a verdadeira 
definição de trabalho produtivo é aquele que não reclama nem necessita mais que o estritamente necessário 
para colocá-lo em condições de querer o maior benefício possível ao (patrão) capitalista” (ibidem: 161). 
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Ao discutir  algumas considerações sobre trabalho produtivo e improdutivo nos Grundrisse, nosso autor tem o 
cuidado de informar que naquele momento faz apenas uma rápida observação sobre tais categorias, devendo 
desenvolvê-las “em seu lugar e a seu tempo” (ibidem: 160, nota f). Contudo, ao fazê-lo, permanece em 
essência aquela concepção anteriormente explicitada. Ou seja, “só é produtivo aquele trabalho – e só é 
trabalhador produtivo aquele que emprega a força de trabalho – que diretamente produza mais-valia; portanto, 
só o trabalho que seja consumido diretamente no processo de produção com vistas à valorização do capital” 
(Marx, 1978: 70, grifos no original) (HOLANDA, 2002, p. 24). Por outro lado, “O trabalho como simples 
prestação de serviços para satisfação direta de necessidades não tem absolutamente nada a ver com o capital, 
pois ele não o valoriza” (idem: 160); é portanto, trabalho improdutivo. É verdade que tanto quanto qualquer 
outra categoria, o trabalho necessita ser historicizado. Entretanto, e continuando na esteira de Marx, o(s) 
processo(s) de trabalho no capitalismo não anulam as determinações gerais do trabalho. O que ocorre é que 
ele passa a ser apenas um meio para o processo de valorização do capital, submetendo o homem ao caráter 
coisal de mercadoria. (...) Na sociedade capitalista, o trabalho deixa de ser aquele momento de realização 
humana e se transforma numa atividade prática negativa, no trabalho estranhado, isto é, numa forma histórica 
do trabalho.” (HOLANDA, 2002, p. 25) (...). Logo, reiteramos que os novos processos de intervenção 
profissional demandados pelo grande capital, seja no interior das empresas, seja em outros espaços sócio-
ocupacionais, não mudam o significado social da profissão em sua essencialidade. (...) O que ocorre é que 
tanto na empresa quanto em outros espaços sócio-ocupacionais novos elementos de continuidade são 
incorporados ao desenvolvimento histórico da profissão. Mesmo com as transformações ocorridas no processo 
de produção e reprodução da vida social, determinado pela reestruturação produtiva pela reforma do estado e 
por novas formas de enfrentar a questão social, seja no plano público ou privado, continua sendo atribuída ao 
exercício profissional uma ação controladora dos conflitos entre o capital e o trabalho. (nota de rodapé 15, 
página 27: Com isto não estamos afirmando a historicidade da essência da profissão enquanto complexo 
social. Mesmo porque é absolutamente impossível existir qualquer complexo do mundo dos homens que não 
se desenvolva processualmente. Neste sentido, a substância de cada complexo particular “se conserva na sua 
essência”. O que se conserva na mudança Lukács define como essência...) Esta, é pois, a função social 
historicamente determinada á profissão.” (HOLANDA, 2002, p. 27) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora trabalha com a ontologia do ser social. Nesta concepção a realidade social é constituída de duas 

esferas unidas como unidade de contrários: a esfera produtiva e reprodutiva. Na dinâmica entre estas duas 
esferas, o trabalho é a dimensão fundante, produtiva. A partir dela, os processos societários de todos os 
matizes se tornam cada vez mais complexos e sociais. A esfera da reprodução é a esfera dos complexos 
sociais advindos do trabalho. Na sociedade capitalista, este processo de metabolismo entre homem-natureza, 
gerador de riqueza, possibilitador de emancipação humana, é apropriado como decorrência do 
desenvolvimento das forças produtivas, pelo controle do capital. As relações sociais se tornam, por isso, 
fetichizadas, realizadas entre coisas, entre mercadorias. Destacamos dois parágrafos da autora sobre a teoria 
social de Marx: “O trabalho aqui aparece claramente como protoforma do ser social, gênese do processo de 
sociabilidade, na medida em que é “condição natural eterna da vida humana”, independentemente do estágio 
em que esse processo se encontre. Daí porque, do ponto de vista ontológico, situar o trabalho no escravismo 
ou no capitalismo, por exemplo, não modifica o fato de tratar-se de uma categoria que opera conectando o 
homem à natureza, de modo a produzir de forma imediata os bens materiais necessários à reprodução das 
diferentes sociedades. Esta é a função social á qual Marx se refere ao tratar do trabalho. Ele continuará sendo, 
em quaisquer circunstâncias, aquele processo que produz valores de usos, independente do fato de se realizar 
sob o controle do feitores de escravos ou do capitalista. Contudo, paralelamente à relação homem-natureza, 
desenvolvem-se outras relações entre seres sociais que, apesar de fundadas em posições teleológicas e nas 
séries causais que estas põem em movimento, seu objeto não recai sobre a natureza, mas sobre a consciência 
de outros homens”. (...)(HOLANDA, 2002, p. 13) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

Marxiana, mais especificamente, Lukacisna. A autora utiliza as categorias de teleologia e causalidade, de 
trabalho e de complexos sociais desenvolvidos por Lukács com base em Marx. O trabalho é a categoria 
fundante do ser social, portanto, a categoria central do texto. 
“A temática do trabalho ocupa um lugar de destaque na atual proposta de formação profissional dos 
assistentes sociais. Nosso interesse aqui é tão somente o de tecermos algumas considerações preliminares 
sobre esse debate que vem atravessando a profissão, principalmente a partir do final dos anos 1990. Faremos 
isto tomando como referência central o trabalho como categoria fundante do mundo dos homens; no dizer de 
Marx, condição  natural e eterna de toda e qualquer forma de sociabilidade humana já que tem como função 
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social transformar a natureza nos bens necessários à reprodução da vida material. Diferentemente das demais 
práxis humanas, cujo objetivo, conforme argumentamos, é desencadear nos indivíduos novas posições 
teleológicas,  trabalho é a categoria fundante, práxis social que se dirige aos nexos causais próprios do 
desenvolvimento do ser natural. Não há qualquer identidade possível entre trabalho e outras práxis sociais”. 
(...) (HOLANDA, 2002, p. 19/20) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

Não faz referência explícita á discussão político-ideológica, mas como se posiciona teórico-metodologicamente 
como marxiana, tendo o trabalho como categoria central da sociabilidade humana, a sua orientação pode ser 
considerada como próxima a posição social estratégica da profissão.  

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

LESSA, S. A ontologia de Lukács. Maceió, Edufal, 1997. LUKÁCS, G. Per uma ontologia dell’ essere sociale. 
Seção 3, v. II* e II**, versão italiana de Alberto Scarponi, Roma, Riunit, 1981. MARX, K. “Grundrisse – 
lineamientos fundamentales para la critica de la economía política – 1857 – 1858”. In: obras fundamentales, v. 
6, trad. De Wenceslao Roces, México, Fondo de cultura Económica, 1985. MARX, K.. O capital. Tomos I e II, 
trad. Regis Barbosa e Flávia R. Kothe, São Paulo, Nova Cultural, 1996. 

 
 
 
FICHA 28: REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 62, V. 21 , MARÇO DE 2000, TEMA: PROCESSO DE 

TRABLHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , PÁG. 35 - 72. 

 
1. AUTOR COSTA, M D. DA 
2. TÍTULO O trabalho nos serviços de saúde e a inserção dos (as) assistentes sociais. 

3. TEMA  A participação dos assistentes sociais nos processos de trabalho do SUS, especificamente,  nos serviços 
públicos de saúde do RN. A autora divide o artigo em: Introdução; 1. As particularidades do trabalho dos (as) 
assistentes sociais no SUS.; 2. O trabalho do assistente social no contexto de produção dos serviços públicos 
de saúde em Natal (RN); Conclusões; Bibliografia 

4. OBJETIVO  “(...) tratar sobre as particularidades do trabalho dos assistentes sociais no interior do processo de trabalho que 
assegura a dinâmica do trabalho coletivo nos serviços de saúde.“ (COSTA, 2000, p. 38) 

5. TESE  Em linhas muito gerais, a autora parte da constatação (pela prática da pesquisa e pela sistematização de sua 
intervenção no SUS/RN) de que, a despeito do discurso generalizado da desvalorização do profissional nas 
instituições de saúde e em outras esferas de intervenção, na prática, o trabalho do assistente social (como ela 
o considera) têm uma relevância particular no sistema de serviços de saúde: o assistente social é o profissional 
que liga, vincula, as atividades e profissionais facilitando o desdobramento do trabalho coletivo em saúde, ou 
seja, busca “fechar” as lacunas inevitáveis da burocratização das atividades de saúde, da fragmentação dos 
serviços. Por isso, desvendar esta particularidade da profissão rompe com a desvalorização impregnada na 
aparente falta de especificidade e de competência/ qualificação dos profissionais em Serviço Social nos 
serviços de saúde foi um dos avanços da autora. 
“Assim, pode-se afirmar que o assistente social se insere, no interior do processo de trabalho em saúde, como 
agente de interação ou como um elo orgânico entre os diversos níveis do SUS e entre este e as demais 
políticas sociais setoriais, o que os leva a concluir que o seu principal produto parece assegurar – pelos 
caminhos os mais tortuosos – a integralidade das ações.” (COSTA, 2000, p. 62) 
“Desse modo, pode-se concluir que a objetivação do trabalho do assistente social, na área de saúde, também 
cumpre o papel particular de buscar estabelecer o elo “perdido”, quebrado pela burocratização das ações, tanto 
internamente entre os níveis de prestação de serviços de saúde, quanto, sobretudo, entre as políticas de saúde 
e as demais políticas sociais e/ou setoriais. Essa particularidade não apenas evidencia o reconhecimento 
técnico dessa prática profissional na equipe de saúde, mas a qualifica de modo particular no interior do 
processo de trabalho em saúde. Assim, em tese, a realidade parece negar o discurso profissional quanto ao 
não-reconhecimento da utilidade e da eficácia da ação dos assistentes sociais como parte do conjunto das 
práticas profissionais voltadas para o alcance dos objetivos da política de saúde no contexto de implementação 
do SUS no RN. “ (COSTA, 2000, p. 63). 

6. CATEGORIAS Cooperação, trabalho e processo de trabalho, trabalho coletivo. 
“Utilizo a categoria “cooperação” – seguindo a tradição marxiana – para designar o conjunto das operações 
coletivas de trabalho que garantem uma determinada lógica de organização e funcionamento dos serviços 
públicos de saúde. O processo de cooperação envolve atividades especializadas, saberes e habilidades que 
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mobilizam, articulam e põem em movimento, unidades de serviços, tecnologias, equipamentos e 
procedimentos operacionais. E no interior desse processo que discutimos as particularidades da inserção do 
trabalho dos assistentes sociais no processo de trabalho coletivo no SUS. “(COSTA, 2000, p. 38). 

7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora concebe a profissão como trabalho inscrito no processo de trabalho coletivo, no caso, da saúde. 
Repetimos, então, a citação: 
“Assim, pode-se afirmar que o assistente social se insere, no interior do processo de trabalho em saúde, como 
agente de interação ou como um elo orgânico entre os diversos níveis do SUS e entre este e as demais 
políticas sociais setoriais, o que os leva a concluir que o seu principal produto parece assegurar – pelos 
caminhos os mais tortuosos – a integralidade das ações.” (COSTA, 2000, p. 62) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora apreende a realidade a partir da análise do SUS, especificamente, no Rio Grande do Norte. O texto da 

autora é rico em detalhes da particularidade do “trabalho” do assistente social  na saúde e ela o faz levando em 
consideração as contradições do sistema de saúde no Brasil. Nos serviços de saúde, a inserção dos 
assistentes sociais no conjunto dos processos de trabalho destinados a produzir serviços para a população é 
mediatizada pelo reconhecimento social da profissão e por um conjunto de necessidades que se definem e 
redefinem  a partir das condições históricas sob as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil. Considere-
se que a partir dos anos 90, com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), mudanças de ordem 
tecnológica, organizacional e política passaram a exigir novas formas de organização do trabalho na saúde, 
determinadas pela hierarquização, descentralização e democratização do sistema, imprimiram novas 
características ao modelo de gestão e aos processos de trabalho, vindo a compor novas modalidades de 
cooperação, qualificadas por Nogueira (1991) “de cooperação horizontal e vertical”. Na realidade, a atual 
organização do sistema de saúde, ao tempo em que atende algumas reivindicações históricas do movimento 
sanitário, de que são exemplos a universalização, a descentralização e a incorporação de alguns mecanismos 
de “participação” da comunidade, não supera as contradições existentes, dentre s quais constam a exclusão, a 
precariedade dos recursos, a qualidade e a quantidade quanto ao atendimento, a burocratização e a ênfase na 
assistência médica curativa.” (COSTA, 2000, p. 41) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A análise é marxiana. A categoria central é a de trabalho coletivo. Citamos a autora: 
“Entendemos que o processo coletivo de trabalho nos serviços de saúde define-se a partir das condições 
históricas sob as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil; das mudanças de natureza tecnológica, 
organizacional e política que perpassam o Sistema Único de Saúde; e das formas de cooperação vertical 
(divisão sóciotécnica e institucional do trabalho) e horizontal (expansão dos subsistemas de saúde) 
consubstanciadas na rede de atividades, saberes, hierarquias, funções e especializações profissionais.” 
(COSTA, 2000, p. 39) 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

A autora defende a democratização dos serviços públicos de saúde e de acesso dos usuários dos serviços. 
“De outra forma, também é necessário reconhecer as novas exigências e mudanças significativas no trabalho 
dos assistentes sociais. Esse “novo” trabalho consiste em colaborar na construção de estratégias de efetivação 
dos direitos de cidadania, sobretudo no que se refere aos mecanismos de mobilização da comunidade para 
atrair lideranças e/ou representantes desta no processo de criação, instalação e funcionamento de canais ou 
instâncias de interlocução entre população e instituição. Importa ressaltar que, a despeito das contradições e 
das tensões que perpassam a inserção dos assistentes sociais,, a emergência de novos vetores de inclusão do 
assistente social nas equipes de saúde abre a possibilidade pela qual essa profissão possa interferir e 
redirecionar o processo de trabalho na saúde elaborando estratégias de atendimento às necessidades 
imediatas, como a democratização do acesso e de responsabilização social do SUS, no sentido de dar 
respostas às necessidades de saúde resultantes das desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira.. 
“(COSTA, 2000, p. 69) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

LAUREL, A C. ; NORIEGA, M. Processo de produção e saúde; trabalho e desgaste operário. São Paulo, 
HUCITEC, 1989. MARX, K. O capital . capítulo VI (inédito). 1 ed. São Paulo, Ciências Humanas, 1979. MOTA, 
A E. A nova fábrica de consensos. São Paulo, Cortez, 1998. NOGUEIRA, R. P. Capital e trabalho nos serviços 
de saúde. Introdução e o conceito de serviços; determinação geral. Rio de janeiro, Fiocruz, 1989.  
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FICHA 29 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 62, V. 21, MARÇO DE 2000, TEMA: PROCESSO DE 

TRABLHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , PÁG. 73 - 92. 

 
1. AUTOR SANT’ANA, Raquel Santos. 
2. TÍTULO O desafio da implantação do projeto ético-político do Serviço Social. 
3. TEMA  O projeto ético-político profissional, sobretudo o seu cariz “transformador e crítico da realidade”, maturado nos 

anos 80/90 e seus desafios de implantação.  
“O Serviço Social brasileiro, nas últimas três décadas, passou por um processo de renovação e, hoje, vivencia 
um grande paradoxo: de um lado, a direção social estratégica da profissão assume o compromisso com as 
transformações das injustiças sociais vigentes; de outro, uma grande parcela da categoria reproduz uma ação 
normatizadora voltada para atender, predominantemente, aos interesses e aos mecanismos de dominação da 
atual sociedade. 
As atribuições  colocadas ao serviço Social e as ações ensejadas pelos profissionais nos seus diversos 
cotidianos singulares de trabalho devem ser entendidas, portanto, a partir de dois eixos que são absolutamente 
imbrincados: 
1. o atual contexto sócio-histórico e a maneira como o Estado conduz as políticas sociais; 
2. as reservas teórico-metodológicas acumuladas pelo Serviço Social e a construção do seu projeto ético-
político. 
Este artigo faz uma breve discussão sobre esses eixos de análise e acrescenta uma reflexão sobre as 
possibilidades de efetivação do projeto ético-político do Serviço Social, a partir dos dados de uma pesquisa 
realizada sobre a atuação profissional junto ao segmento criança e adolescente, no município de São José do 
Rio Preto, interior do estado de São Paulo”. (SANT’ANA, 2000, p. 74) 
 A autora divide o texto em: 1. metamorfoses do capital e o Serviço Social no atual contexto; 2. Consolidando o 
projeto ético-político do Serviço Social: o desafio de uma minoria que dá a direção estratégica para a profissão; 
3. Considerações finais; 4. Bibliografia. 

4. OBJETIVO  Não o expressa no texto. 
5. TESE  A autora vincula as possibilidades de implementação do projeto ético-político com a adesão da categoria ao 

pensamento crítico e a perspectiva de transformação da realidade. Em outras palavras, a implementação do 
projeto ético está determinada pela aceitação dos profissionais ao pensamento crítico-dialético. A autora não 
faz menção, em sua tese, as contradições internas desta mesma orientação ético-política “transformadora” na 
profissão. Em sua conclusão, a autora expressa a sua tese com mais clareza: 
“Esta reflexão sobre a ação profissional nos aponta alguns elementos importantes que, se não podem ser 
generalizados para a categoria, considerando o universo restrito estudado, indicam alguns desafios que o 
Serviço Social terá que transpor no sentido de garantir a efetivação de seu projeto ético-político. 
Diversas contradições e limites estão presentes na ação profissional, oriundos da própria inserção do Serviço 
Social na divisão sociotécnica do trabalho hoje vigente. Porém, é preciso ressaltar que em qualquer espaço 
institucional é possível e exeqüível uma prática comprometida com o projeto ético-político da profissão, desde 
que o assistente social tenha um alinhamento teórico político com tal projeto. O que varia nos diversos espaços 
de atuação são as estratégias e os níveis de avanço que esse procedimento pode alcançar, de acordo com os 
limites postos pela realidade institucional e o tipo de demanda que o profissional tem que atender. O fato de a 
maioria dos profissionais não se comprometer integralmente com uma prática transformadora é resultado da 
falta de preparo e comprometimento por parte destes, que acabam por fazer cumprir os projetos institucionais e 
nem sempre priorizam a qualidade do atendimento de seus usuários. (...) O profissional age como ser 
particular: o seu interesse em viver em harmonia com o mundo lhe traz preocupação e não angústia.” 
(SANT’ANA, 2000, p. 89) 
“O grande desafio do Serviço Social está, pois, em fazer com que esses profissionais atinjam a consciência 
humano-genérica necessária ao exercício crítico da profissão. Este é um desafio histórico porque implica em 
criar condições para vencer a alienação num mundo marcado pela reificação social. À medida que o 
profissional assume o compromisso com a transformação dessa ordem societária e institui como estratégia de 
ação, no atual momento histórico, a luta por direitos sociais, comprometendo-se com a qualidade dos serviços 
prestados e com o fortalecimento do usuário, seu perfil tem que ser necessariamente crítico e questionador. É 
preciso que esteja munido de um referencial teórico-metodológico que lhe permita apreender a realidade numa 
perspectiva de totalidade, e construir mediações entre o exercício profissional comprometido e os limites dados 
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pela realidade de atuação”. (SANT’ANA, 2000, p. 90) 
6. CATEGORIAS Projeto ético-político do Serviço Social 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A autora analisa a profissão através do seu desenvolvimento ético-político: 
“O Serviço Social, como profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, traz nas marcas de sua 
trajetória histórica, o imbrincamento com diversos cenários e lutas da sociedade brasileira, mantendo, porém, 
até a década de 70, uma posição predominantemente tradicional e reprodutora da ordem social. A partir de 
então, o seu processo de renovação vai assimilar novas teorias, ainda que de forma eclética, e as 
preocupações do Serviço Social vão estar voltadas para a eficiência técnica e para o processo de 
modernização que era o discurso dominante da ordem ditatorial imposta desde 1964. Os assistentes sociais, 
preocupados com a modernização do país e da profissão, assumem posições predominantemente favoráveis à 
reprodução das relações sociais. Porém, a partir da década de 80, os setores críticos (em geral, respaldados 
na teoria marxista) assumem a vanguarda da profissão. É no bojo desse processo de renovação do Serviço 
Social que o pluralismo se institui e inicia a construção do que hoje chamamos de projeto ético-político da 
profissão.”  (SANT’ANA, 2000, p. 80) 

8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora em seu primeiro item, refere-se às alterações no mundo do trabalho, à globalização do capital, ao 

neoliberalismo e as restritas intervenções sociais do estado. As relações com o Serviço Social e o atual 
contexto são feitas, muito brevemente, através do processo de maturação do projeto ético-político profissional 
de cariz “transformador” a sua proposta de reverter o quadro societário referido pela autora. Poucas são as 
mediações utilizadas pela autora para que fizesse esta articulação projeto ético e a realidade. Citamos, então, 
a autora: 
“Essas transformações afetam não só as relações de trabalho. Na realidade, envolvem o cotidiano inteiro do 
trabalhador: os direitos, a educação, o lazer, a vida privada de maneira geral. O que permanece, no entanto, é 
o modelo societário sob o qual essas modificações ocorrem: o capitalismo. Este, a partir do final do século XIX, 
consegue se estabelecer não mais como concorrencial; a Era Imperialista ganha hegemonia e se efetiva a 
partir da consolidação de grandes grupos monopolizados. O capitalismo monopolista agudiza as velhas 
contradições oriundas da organização da produção capitalista: a produção, cada vez mais socializada, fica 
restrita pela apropriação privada dos produtos do trabalho.” (SANT’ANA, 2000, p. 75) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora se posiciona no texto tendencialmente marxista (ela defende a perspectiva da “totalidade” e da 
“transformação social”). Seu artigo pode ser incluso no rol das várias interpretações do marxismo pela 
profissão. Ela utiliza autores que tratam da crise do capital e das atuais transformações societárias, mas sem 
uma referência teórica exclusiva. Vários são os autores utilizados. 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

O compromisso ético-político da profissão ultrapassa os marcos normativos do Código de Ética Profissional. 
Trata de valores e finalidade e isto significa escolha, compromisso e responsabilidade para com a construção 
de uma nova ordem societária a partir de estratégias que considerem os marcos da atuação profissional nesse 
contexto histórico, o que evidentemente, imprime á prática características e limites. A autora analisa, para 
verificar a adesão ao projeto ético-político crítico, uma pesquisa “sobre a atuação do assistente social no 
município de São José do Rio Preto (SP), junto à instituições de natureza pública (estadual e municipal) ou 
privada (com fins filantrópicos) que têm como principais usuários de seus serviços crianças e/ou adolescentes” 
(SANT’ANA, 2000, p. 82) 
“Assumir o projeto ético-político supõe que o profissional faça a opção política de contrapor-se ao projeto, hoje, 
hegemônico, o que significa um compromisso de remar na contracorrente da história, como coloca Iamamoto 
(1998). Significa que o profissional tem que ir além de sua particularidade e constituir-se como ser 
humano-genérico. Esta posição, que exige do  profissional uma postura crítica frente ao mundo, não é 
majoritária na profissão; pelo contrário, fica a cargo de uma minoria que constitui-se como vanguarda. Essa 
assertiva geral também é válida para o universo pesquisado. Uma minoria (33, 3%) participantes da pesquisa 
assume um compromisso ético-político pela direção social estratégica da profissão.” (SANT’ANA, 2000, p. 84) 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, R. Dimensões da crise e as metamorfoses do mundo do trabalho. Serviço Social e Sociedade, n. 
50. São Paulo, Cortez, 1996. LUKÁCS, G. La categoría de la particularidad. Estética I. Espanha, Grijalbo, 1982. 
SADER, E, Direito e cidadania na era da globalização. In: BÓGUS, L. e PAULINO, A. Y. (orgs.) Políticas de 
emprego, políticas de população e direitos sociais. São Paulo, Educ, 1997. 
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FICHA  30 : REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, Nº 57, V. 19, JULHO DE 1998, TEMA: TEMAS 

CONTEMPORÂNEOS , PÁG. 09-27. 

 
1. AUTOR CAMPOS, Marta Silva. 
2. TÍTULO Democratização e desigualdade social no Brasil: notas sobre algumas implicações profissionais. 
3. TEMA  A autora faz uma análise descritiva do processo de democratização no Brasil. As implicações para o Serviço 

Social estão mais subtendidas que explicitamente postas no artigo. O texto não é dividido em sub-itens. 
4. OBJETIVO  Não é posto explicitamente no texto. 
5. TESE  A autora faz uma crítica ao processo de abertura política no Brasil e da concepção de democracia instalada no 

país.  Em suas conclusões, a autora recupera a argumentação que norteia o texto: 
“ Do exposto, acreditamos necessário derivar certas conclusões claras: 
Nada mais longe do meu objetivo a tentativa de afirmar que, na democracia liberal, os direitos são “meramente” 
formais, e, portanto, sem nenhuma importância. Reis, procurando, em 1988, combater este conhecido tipo e 
pensamento, argumenta, em primeiro lugar, por meio do que ficou “dolorosamente claro na vigência do 
autoritarismo: nada há de ‘mero’ na operação de formalismos se eles podem significar a diferença entre a 
liberdade e a opressão, ou mesmo entre a vida e a morte”. Acrescenta que democracia é formalidade, consiste 
na juridificação das relações sociais. Ao se trata, portanto, de uma crítica ao projeto de democratização da 
sociedade. 
*Procuramos mais demonstrar o que poderíamos denominar um “insuficiente” democracia, ou seja, a 
incapacidade de se provocar mudanças das condições sociais que levem ao gozo, efetivo e cotidiano, para 
além dos direitos civis e políticos, dos sociais. 
Para dizer de forma um tanto enérgica, a recusa seria mais de uma democracia “substitutiva’ das 
transformações efetivas dos níveis de desigualdade social (a democracia nunca prometeu acabar com toda, 
mas certamente está muito aquém de sua proposta, entre nós). 
À visão seqüencial de T. H. Marshall, fazendo anteceder direitos civis e políticos aos sociais, enfatizaríamos  a 
proposição crítica de Giddens sobre a simultaneidade da luta em torno dessas três dimensões. 
*Democratização do Estado e desigualdade social devem constituir igualmente objetos de análise, em sua 
vinculação com a identidade e os padrões consagrados de atuação profissional. 
*Quanto à primeira, fica bastante evidente sua oportunidade, uma vez que certos mecanismos, como a 
descentralização e as instâncias colegiadas, podem ser considerados formas antiautoritárias. Impõem –se 
conhecer bem seu alcance e limitações, já que a descentralização deve supor responsabilidades 
compartilhadas entre as três instâncias de governo e destas com a sociedade civil, sob o risco de 
desresponsabilização de algum desses setores. 
*Conseqüentemente, a democratização parece não poder se completar apenas por meio da organização e 
participação de representantes da sociedade civil nos espaços criados de interlocução co o poder executivo. 
* Aliás, a referência direta dos cidadãos ao executivo aumenta a capacidade de mando deste poder, já 
bastante desenvolvida na situação inicial de restabelecimento da democracia e na condução da política 
econômica. (...) 
*Enfim, importa ultrapassar o horizonte da democratização, aceitando os ganhos havidos, mas admitindo o que 
foi nela fruto de uma derrota.” ( CAMPOS, 1997, p. 23/24/25) 

6. CATEGORIAS Democracia 
7. CONCEPÇÃO DE 
PROFISSÃO 

A concepção de profissão está atrelada ao processo de redemocratização do país. Referindo-se à “derrota do 
autoritarismo” e dos “esforços para a democratização do Estado” a autora afirma: 
“ Dentro desta tentativa de uma nova visão sobre a relação Estado-sociedade, vinha se direcionando, no 
âmbito do Serviço Social, desde o final da década de 70, a construção da profissão dentro do quadro mais 
amplo da implementação de políticas sociais. Abandonavam-se, assim, de maneira geral, matrizes anteriores 
de elaboração que, via de regra, resvalaram para o voluntarismo e o “militantismo”, seja o das pioneiras, ou 
mesmo o dos assistentes sociais agentes da transformação radical da sociedade. Sem contar os vícios de 
explicitação a partir do “metodologismo”. Este processo teve o mérito fundamental, na área profissional, de 
abrir o caminho da legitimidade da prestação de serviços assistenciais  diretamente á população, na medida 
em que eles passaram a ser vistos como direitos sociais. Constituiu, portanto, à época, uma tendência 
“profissionalizante”. (CAMPOS, 1997, p. 23/24/25) 
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8. CONCEPÇÃO DE 
REALIDADE A autora realiza uma descrição do processo de abertura democrática no país sem deixar de se referir aos 

limites deste processo. “Levando em conta, portanto, a formação da sociedade brasileira, com seus conhecidos 
antecedentes de dominação patrimonialista, responsável pela continuidade das relações clientelistas e de 
privatização da coisa pública, podemos prever muita lentidão no estabelecimento das relações democráticas 
pretendidas”. ( CAMPOS, 1997, p. 14) 

9. REFERENCIAIS 
TEÓRICO-
METODOLÓGICOS. 

A autora não afirma, explicitamente, a defesa de uma teoria social específica. Sua argumentação é feita com 
base em descrições de dados sobre o processo de redemocratização. É mais descritiva que analítica no 
tratamento das questões 

10. REFERENCIAIS 
IDEO-POLÍTICOS 

É crítica do processo de democratização no país, mas defende a democracia. Sua orientação político-
ideológica é de defesa da democracia e dos direitos sociais. 

11. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

GOHN, M. da G. Teorias dos movimentos sociais – paradigmas clássicos e contemporâneos São Paulo, 
Loyola, 1997. PONTES, L.; BAVA, S. C. As ONG´s e as políticas públicas na construção do estado 
democrático. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, Cortez, ano XIX, n. 50, abr. 1996. REIS,  F. W. Direitos 
humanos e sociologia do poder. Lua Nova. São Paulo, v. 4, n. 3. jul/set, 1998; 
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ANÁLISE IMANENTE 1 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: BRASIL, M. G. M. A ÉTICA NA PROFISSÃO COMO ESTÉTICA 

DA EXISTÊNCIA. REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, V. 22, N. 65, MARÇO DE 2001. 

P. 166 – 171. 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DO TEXTO. (CATEGORIAS, IDÉIAS E TESES FUNDAMENTAIS). 

 

A autora busca realizar “um exercício do pensar”, “uma reflexão provisória” sobre a 

“problemática da ética no pensar e no fazer do assistente social”. (Brasil, 2001, p.167) Além desse 

objetivo, a autora tem outra “preocupação” “fomentada” pelas leituras de Michel Foucault: “pensar 

a ética fora das concepções mais gerais que a tem colocado como filosofia dos valores, teoria da 

moral e como reflexão sobre os pressupostos normativos” (Schmid48 apud Brasil, 2001, p.167). 

No artigo, a ética – primeira categoria a ser destacada - é concebida a partir da 

“hermenêutica do sujeito”, com base em Foucault. Nesta ética “está presente o cuidado de si com a 

política, com a pedagogia e com o conhecimento de si” (Foucault49 apud Brasil, 2001, p.166). 

O ponto de partida para este estudo “focaultiano” é “Alcebíades (de Platão)”, ou melhor, “a 

concepção de Alcebíades” de que o homem “devia cuidar de si na medida em que queria depois 

de se ocupar dos outros”. (Brasil, 2001, p. 167) 

A idéia do “Le gouvernement de soi et des autres” é que está fundamentada a concepção de 

ética defendida pela autora. A sua pretensão é de “compreendê-la na organização da vida em 

sociedade, nas relações dos indivíduos consigo mesmos e nas suas relações entre si, situando a 

problemática nas relações de poder”. (Brasil, 2001, p.167) 

Falar em ética é, então, “falar em poder”. É “falar de relações de poder-saber”, já que a 

relação entre saber-poder, neste artigo, é de “imanência”. Para sustentar isso, a autora utiliza a 

citação de Foucault50 (apud Brasil, 2001, p.167) “não é possível que o poder se exerça sem saber, 

não é possível que o saber não engendre o poder”. (Brasil, 2001, p.167) 

A segunda categoria central do texto, depois da definição de ética, é a de poder. O poder, 

em Foucault, de acordo com as palavras da autora, “não é uma entidade, uma coisa, um objeto 

natural, ele é prática social, e estratégia e movimento tático, não há uma teoria geral do poder”. 

(Brasil, 2001, p.167) 

A partir disso, questiona a autora: quais as relações dessas “reflexões preliminares” com o 

Serviço Social? A “locação espacial e temporal do assistente social – posição do profissional 

“diante de políticas públicas, programas institucionais, benefícios sociais, e portanto, realizando 

                                                 
48 Schmid, W. Da ética como estética da existência. Margem, São Paulo, n. 5. p. 149-156, 1996. 
49 Foucault, M. A história da sexualidade III (o cuidado de si). Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
50 Foucault, M. Microfísica do poder (organização e tradução de Roberto Machado). 6 ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 1986. 
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atividades que vão do planejamento (macropolítica) ao atendimento individualizado (micropolítica)” 

– coloca-o  nas relações de “saber-poder” (Brasil, 2001, p.167). 

Sob esta perspectiva, o assistente social está em “jogo de saber-poder”. Ele atua como 

“sujeito” da “comunicação” e como “aquele que dirige e influencia reciprocamente”. Para a autora, 

o assistente social “além de dispor de um saber (conhecimento específico) materializado em 

técnicas, instrumentais que orientam metodologias de ação etc..., é portador de uma ética que 

orienta, inegavelmente, a intervenção profissional”. (Brasil, 2001, p.167) 

As relações de poder, em Foucault, são “estratégicas” e a relação poder-saber é um “jogo 

estratégico” do qual o assistente social faz parte. Mas, há uma distinção em Foucault, entre 

relações de poder e estados de dominação que se torna importante para reconhecer melhor o que 

autora quer dizer com “relações de saber-poder”. (Brasil, 2001, p.167) 

As relações de poder são caracterizadas “pela possibilidade de reversibilidade” e os “estados 

de dominação”, em virtude de sua “unilateralidade” são marcados pelo “congelamento das relações 

de poder”. Esta distinção é um espaço concreto para uma “ética do governo de si e dos outros”, 

uma ética centrada no sujeito”. Uma ética que diga respeito ao “como operar nas relações de 

poder uma inversão contra possíveis estados de dominação, impedindo desta maneira, o 

congelamento das relações de poder”. (Brasil, 2001, p.167) 

Neste momento, podemos destacar no texto, uma primeira idéia central da autora via citação 

de Schmid51 apud (Brasil, 2001, p.168): “o conceito de ética em Foucault está colocado às análises 

do poder como fenômeno social. É a ética um procedimento do sujeito indivíduo-social. A ética 

operada como conduta própria do sujeito tem a função de impedir o congelamento das relações de 

poder e, portanto, de impedir que tais relações, nascidas ao acaso, se petrifiquem em estruturas 

eternas”. (Brasil, 2001, p.168) 

Em seguida, a autora apresenta outra idéia que destacamos como central: “só a 

democratização dessas condutas éticas, originárias do sujeito” “poderá garantir a reversão das 

relações de poder”. Isto, porque, “uma vez em jogo de poder as relações se transformam, se (re) 

elaboram e se (re) inventam na dinâmica do cotidiano social e institucional, o que supera a 

manutenção dos mesmos nos confrontos político-sociais e impede o congelamento das relações 

de poder.” (Brasil, 2001, p.168) 

Em jogo de poder, há “uma luta contra as desigualdades sociais, as degradações das 

condições de vida, as diversas e múltiplas faces da violência em sociedade”. Estar em jogo de 

poder “é, ainda, lutar contra a negação da dimensão do indivíduo como sujeito não idêntico, com 

direito à liberdade, que deve ter respeitado seu direito humano, sua cidadania, seu direito à 

equidade e à justiça social”. (Brasil, 2001, p.168) 

                                                 
51 Schmid, W. Da ética como estética da existência. Margem, São Paulo, n. 5. p. 149-156, 1996. 
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E no que diz respeito ao assistente social, a autora afirma que: somente “em jogo de poder” 

poderá este profissional “assumir atitude crítica nas relações de poder-saber”, o que significa “uma 

atitude ético-política ante os problemas do governo contrapondo-se à sujeição e à subordinação”. 

(Brasil, 2001, p.168) 

Assumindo esta “atitude crítica” e “ético-política” nas relações de poder -saber, o assistente 

social como “sujeito portador de uma ética do governo de si e dos outros, assume uma postura 

interventiva que se caracteriza pela luta contra o estado de dominação e a domesticação do 

homem, que negam sua condição de sujeito criador e inventor de si”. Isto é o que Foucault chama 

de uma “produção estética da existência”. 

Neste ponto, no texto, a categoria de “estética da existência” aparece articulada às de ética e 

de poder em Foucault. A autora apresenta a definição de “estética da existência” como “a ética que 

questiona a própria existência”, uma “dimensão racional” referida à “capacidade que o sujeito tem 

de julgar e fazer escolhas” e, dessa maneira, “não se submeter passivamente às normas e às 

convenções que nos governam”.  

Para Foucault, segundo a autora, é uma “ética do desafio: tentem nos colonizar”. E isto, na 

citação de Schmid (apud Brasil, 2001, p.168) é o “trabalho estético do sujeito consigo mesmo e 

com os outros. Fato que nos leva a falar de “uma política da arte de viver” que supera o “mero 

individualismo” para se centrar nos “corolários éticos da organização da sociedade”. (Brasil, 2001, 

p.168) 

E neste “trabalho estético do sujeito consigo mesmo e com os outros” da “estética da 

existência”, a autora chama a atenção para a importância da “organização das condições 

materiais” da existência humana, quanto da “criação de si mesmo”. (Brasil, 2001, p.168/169) 

Na “estética da existência”, a “constituição do sujeito (do si) não é plena de autonomia”, “uma 

vez que os dados que vão nos possibilitar ou não nos preocupar com nossa existência são 

estruturais”52. Assim, a “dialética do indivíduo e da sociedade são realidades constitutivas dessa 

existência”. (Brasil, 2001, p.169)  

Na articulação das categorias constitutivas do texto (ética, poder, estética da existência), a 

categoria de “sujeito” é o eixo fundamental da argumentação da autora.  

O sujeito, nesta análise foucaultiana, é “o criador” e o “inventor de si”. Ele é aquele que se 

pergunta: “se é possível se governar ou governar os outros de maneira diferente”. Este 

questionamento “revela o desejo constitutivo de uma nova relação entre governantes e governados 

e a possibilidade de (re) descobrir a política como técnica e ética do governo de si e dos outros “53 

conforme Schilling apud (Brasil, 2001, p.169). E uma terceira idéia importante é posta pela autora 

nesta altura do texto:  

                                                 
52 Citação de Schmid apud Brasil, 2001, p.169. 
53 Schiling, F. Governantes e Governados, público e privado. Revista USP, São Paulo, v. 37, p. 20-33, 
mar./abr./mai. 1998. 
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o que está em jogo neste final de milênio é le gouvernement de soi et des autres, isto 

é, o modo como os indivíduos governam a si e aos outros. É, sem dúvida, uma ética 

do cuidado de si, mas é, fundamentalmente, uma exigência ético-política de nossas 

vidas em sociedade, que nos obriga a interrogar a racionalidade dos regimes de 

verdade, que existe nas relações de poder-saber, do que é tido e vivido como 

“verdade” que nos constitui historicamente em governantes e governados.” (Brasil, 

2001, p.169) 

A ética como “estética da existência”, “do cuidado de si e dos outros”, passa pela 

interrogação do “quem somos”, do que temos que “descobrir como sujeitos”? E estes 

questionamentos servem para “podermos recusar aquilo que somos em oposição àquilo que 

podemos ser ou que deveríamos ser”. 

 A autora, citando Vaccaro54 apud (Brasil, 2001, p.168), afirma que por causa desses 

questionamentos do sujeito, ocorre a exigência de mudança dos “comportamentos, atitudes, 

práticas” e de “adotar estilos de vida diferenciados” além de “subtrair-se ao aguilhão disciplinar que 

regulamenta a existência singular e coletiva dos indivíduos nos vários e específicos âmbitos da 

vida cotidiana e institucional.” (Brasil, 2001, p.169/170) 

Mas, “como”, nós sujeitos, “faremos” todas essas mudanças? Para a autora, “o problema” 

em questão “não é o que coloca a necessidade de nos libertar do Estado e dos seus parelhos e 

instituições, mas como nos libertar do Estado e dos seus efeitos individualizantes e totalitários 

(Foucault55 apud Brasil, 2001, p.170). A “liberdade só pode ser alcançada através do ataque às 

próprias raízes da racionalidade da política e não a um ou outro de seus efeitos” (Foucault56, apud 

Brasil, 2001, p.170) 

E finaliza dizendo: “a estética da existência não é apenas uma simples relação do indivíduo 

consigo mesmo. Ao contrário, é a relação com o outro que é constitutivo do sujeito dessa ética. É, 

portanto, a ética como relação reflexiva que se apropria da liberdade para propiciar aos homens 

(sujeito de si) a maioridade”. (Brasil, 2001, p. 170) 

“Sem medo” de ser “reducionista”, a autora diz que em três momentos históricos, os 

assistentes sociais como “sujeitos individuais e coletivos” colocaram à “ética o problema de 

organização da existência”: “quando fizeram o Movimento de Reconceituação, quando construíram 

a Associação Nacional de assistentes Sociais – ANAS e até mesmo quando elaboraram um novo 

Código de Ética para profissão, e, principalmente, se perguntaram “quem somos?”.  

Logo depois desta pergunta da autora, as exclamações são colocadas como se fossem 

respostas: “Sujeitos sujeitados! Sujeitos criativos! Sujeitos rebelados! Sujeitos amordaçados! 

Sujeitos revolucionários! Sujeitos moderados! Mas acima de tudo governados e governantes.” 

                                                 
54 Vaccaro, S. Foucault e o anarquismo. Margem, São Paulo, n.5, p. 149- 156, 1996. 
55 Foucault, M. Microfísica do Poder (organização e tradução de Roberto Machado). 6 ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 1986. 
56 Foucault, M. Ommes et singulation: por uma crítica da “razão política”. Novos estudos, São Paulo: 
CEBRAP, v. 26, p. 77-99, mar. /1990. 
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 E, para a autora, os assistentes sociais continuam a colocar a ética como estética da 

existência quando atuam “no enfrentamento das múltiplas lutas do cotidiano institucional e social”. 

(Brasil, 2001, p.170) 

A autora ainda afirma que não se pode “dizer que Foucault não aponta caminhos, pois o faz 

quando nos suscita a construção de outras subjetividades e a recusar “... o tipo e individualidade 

que nos foi imposto por tantos séculos”. (Vaccaro apud Brasil, 2001, p. 170) 

 No caso do Serviço Social, isto acontece ao “recusar uma certa identidade profissional que 

nos foi atribuída, a qual carregamos como fardo pesado e na maioria das vezes, como enunciado 

pejorativo e desqualificador de nosso exercício profissional. Aqui a liberdade é uma possibilidade 

originária da ética e, portanto, filha legítima dos confrontos e disputas históricas”. (Brasil, 2001, p. 

170) 

Portanto, a  ética em Foucault, defendida neste texto, “não é utópica”, “não é um ideal” 

(Wellausen57 apud Brasil, 2001, p. 170), “está referida às lutas concretas” que dizem respeito “às 

condições de possibilidade das relações de poder-saber, operadas num espaço e tempo”. (Brasil, 

2001, p. 170) 

É uma ética que “revela-se na esteticidade das lutas concretas, no cotidiano social e 

institucional, e ao fazermos de nossas próprias vidas experimentos éticos, ou melhor, obras de arte 

humanas”. (Brasil, 2001, p. 170)  

A ética como estética da existência é “arte humana” expressa em “lutas concretas” e para 

isso, nos afirma a autora com base em Foucault (apud Brasil, 2001, p. 170): “... devemos começar 

por reinventar o futuro, mergulhado em um presente criativo”.  

Diante deste argumento, a autora termina o seu artigo colocando o que destacamos como 

sua tese no que se refere ao Serviço Social: “a profissão como a vida só é possível (re) inventada, 

como estética da existência. E por que não fazermos do exercício profissional, também uma obra 

de arte que coloca à ética o problema de estética da existência. É o desafio do quem somos?” 

(Brasil, 2001, p. 171)  

 

2. HIPÓTESES LEVANTADAS. 

 

Neste artigo quatro categorias são importantes: ética, poder, estética da existência, sujeito e 

Serviço Social. A ética em Foucault diz respeito ao movimento do sujeito, atuando em relações de 

poder-saber, modificar as relações entre governantes e governados, entre as condições individuais 

e coletivas de vida. 

É o sujeito o portador da capacidade de luta em sociedade quando busca através do 

princípio do “cuidado de si e dos outros” tornar as relações individuais e sociais de dominadoras e 

                                                 
57 Wellausen, S. Michel Foucault: parrhésia e cinismo. Revista tempo Social, São Paulo, v. 8, p. 113-125, 
1996. 
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opressoras em relações éticas libertadoras. A mudança vem do sujeito, das suas atitudes, dos 

seus comportamentos políticos no âmbito do cotidiano social e institucional. 

Este movimento de libertação do sujeito é o que a autora chama de ética como “estética da 

existência”, como obra de “arte humana”. E apesar das condições “estruturais” serem importantes, 

a centralidade do sujeito não é deslocada nesta concepção de ética.  

O Serviço Social, neste artigo, em determinados momentos históricos, coloca a organização 

da vida em sociedade como estética da existência. Mas, além disso, por possuir um saber 

específico – técnico - que o coloca no seio das relações de poder-saber nas instituições sociais em 

que atuam os profissionais, os posicionamentos “ético-políticos” de luta contra as condições de 

vida opressoras são desenvolvidos. Diante dessa luta, desse trabalho estético da existência, é 

possível considerar a profissão como “obra de arte”. 

Preliminarmente, podemos levantar como hipótese um traço caracterísco do ecletismo: a 

vontade e a centralidade do sujeito como portador das condições de transformação social. A luta 

de classes é não é considerada e ontologicamente, o fundamento é subjetivo.  

Neste artigo, a autora trabalha com um autor controverso no seio da pós-modernidade, 

Michel Foucault. Este autor abre espaço para pensar a realidade de acordo com as variantes das 

verdades individuais. É um trabalho teórico e metodológico que abre espaço para a presença do 

ecletismo no Serviço Social pela via das produções que afirmam o fim da modernidade pela perda 

da centralidade do trabalho.  

Não podemos, entretanto, afirmar que este texto seja eclético por apenas valorizar a 

centralidade do sujeito. Mas, podemos defender que para autores que trabalham com este 

direcionamento subjetivista e pós-moderno, o ecletismo é uma tendência que poderá estar 

presente como posicionamento filosófico e metodológico.  
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ANÁLISE IMANENTE 2 

 

MARTINELLI, M. L. O SERVIÇO SOCIAL NA TRANSIÇÃO PARA O PRÓXIMO MILÊNIO: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS. REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, V. 19, N. 57, 

TEMA: TEMAS CONTEMPORÂNEOS, JULHO, 1998, P. 133-148. 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DO TEXTO. 

 

O artigo de 15 páginas e 58 parágrafos, diz respeito à transcrição de uma palestra 

proferida pela professora Maria Lúcia Martinelli em 24 de outubro de 1996, na Universidade 

Federal do Piauí. Esta transcrição foi realizada e revisada pela professora Masilene Rocha Viana 

do Departamento de Serviço Social da UFPI. (Martinelli, 1998, p. 133) 

Nesta palestra a professora propõe uma “conversa”, um “encontro coloquial” sobre 

“questões que parecem relevantes para o debate contemporâneo do Serviço Social” – “sobretudo, 

em termos de Europa e América Latina”. Apesar de um certo “caráter de improviso” da exposição, 

autora se propõe estar envolvida “inteiramente” na tarefa. (Martinelli, 1998, p. 133) 

Ela pretendeu abordar esse tema “de uma perspectiva histórica”, “como possibilidade 

de leitura do passado, desvendamento do presente e prospecção para o futuro”. Para autora, é a 

partir da “vida presente” que aprendemos a “dialogar” e a “desvendar os mistérios aparentemente 

insondáveis” da realidade.  (Martinelli, 1998, p. 134) 

Referindo-se a um poema de Carlos Drumond Andrade (1963), a autora afirma 

“exatamente como o poeta”, não querer “pintar um cenário catastrófico”, um “cantar” de “um mundo 

caduco”. A autora quer ter a “possibilidade de trabalhar com realismo” e “divisar um pouco as 

principais características deste cenário” do mundo contemporâneo, tão “heterodoxas” e tão 

“contraditórias”. Neste ponto de sua exposição, ela lembra as afirmações do jovem Marx: “cada dia 

se torna mais claro que as relações de produção, dentro das quais se move à burguesia, não têm 

um caráter único, um caráter simples, mas sim de duplicidade” (Marx, 1969:179). Portanto, 

segundo a autora, “nesta mesma sociedade que oprime é possível também descobrir os caminhos 

da libertação”58 e, foi com este “espírito”, que ela pretendeu iniciar a sua fala: 

 

 “não para mostrar a opressão, mas para que juntos possamos pensar nos caminhos 

da libertação, porque este é o nosso projeto político, o nosso projeto de vida. Nenhum 

de nós está aqui buscando ser sujeitado, ser engolido pelas garras do capital, estamos 

                                                 
58 (Martinelli, 1998, p. 135) 
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isto sim, buscando construir gestos, palavras, propostas que nos permitam superar 

estes graves problemas sociais que hoje enfrentamos”. (Martinelli, 1998, p. 135) 

 

Após este argumento, a autora relata o fato de ter lido em um cartaz que anunciava o 

tema da palestra “Perspectivas do Serviço Social para o terceiro milênio” que alguma pessoa 

substituiu a frase por “Perspectivas de extinção do Serviço Social para o terceiro milênio”. Na 

interpretação da autora, este fato “pode até expressar o inconsciente coletivo de um grupo, ou pelo 

menos, de que alguém pensa na extinção do Serviço Social”. Ela considera com inspiração em 

Foucault (1972:81) que “alguém disse, que importa quem fala, alguém disse”. Para ela, esse 

“alguém é significativo e merece ser ouvido”. (Martinelli, 1998, p. 135) 

Analisando a questão, ela relembra a visita de um “futurólogo” (Hermam Kan) ao 

Brasil, quando este afirmara que “chegaríamos ao final do milênio com um grande reconhecimento 

da necessidade das profissões sociais”. (Martinelli, 1998, p. 135). Para a autora, “este futuro 

chegou muito rápido”. Atualmente, segundo ela, “adquire efetividade a dimensão social das 

profissões”. Por isso, “nossa profissão, o Serviço Social, ao contrário de estar em vias de extinção, 

é mais do que nunca necessária, sobretudo na perspectiva da interdisciplinaridade”, pois,  

 

esta prática que realizamos, a prática do assistente social, é fundamental na 

construção de nexos de articulação entre as diferentes práticas sociais. Dentro desse 

vasto campo vincular em que as profissões se movimentam, cabe ao trabalhador 

social ser o elemento favorecedor dessa prática interdisciplinar, pois sua formação 

profissional o prepara para tanto. Mais do que nunca, estamos diante de uma nova 

forma de conceber o saber, não um saber como posse, não um saber apenas como 

aquele campo de conhecimento sobre o qual se tem domínio, mas um saber como 

algo que se exerce, o saber como encontro heterodoxo de signos. (Martinelli, 1998, p. 

133) 

 

A autora analisa a profissão na atualidade a partir da noção de “interdisciplinaridade” e, 

como ela diz, com essa “crença no social”. Com essa “convicção na vitalidade das profissões 

sociais” que ela quer situar algumas questões como as “transformações no mundo do trabalho”, a 

sua “degradação”, já que isso, “afeta a todos” “independentes de sermos assistentes sociais, mas 

sim como seres humanos que somos e que vivemos do trabalho”. (Martinelli, 1998, p. 136) 

Neste momento a autora retoma uma citação de Marx. Ela relembra que “Marx viveu 

de 1818 a 1883” e que “conheceu muito de perto a revolução industrial e assistiu ao crescimento 

do modo de produção capitalista, no qual vivemos até hoje”. Um “modo de produção fundado na 

alienação e no antagonismo transformava o homem em algoz do próprio homem”. (Martinelli, 1998, 

p. 136) 
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Porém, para autora, hoje, momento que “Marx não conheceu”, “não somente o homem 

que é algoz de outro homem, também a máquina foi convertida em algoz do homem”. A autora 

enfatiza que:  

 

nós estamos sendo substituídos pela robótica, pela informática, pela eletrônica que 

são certamente indispensáveis ao faço esta colocação numa atitude nostálgica em 

relação ao passado, mas para pensarmos como nos relacionamos com este momento, 

para que não nos degrademos justamente com o mundo do trabalho, tornando-nos tão 

descartáveis como peças de uma engrenagem obsoleta. (Martinelli, 1998, p. 136/137) 

 

Esta “situação” – a de que “podemos ser substituídos por uma máquina” – gera 

“intranqüilidade”, diz a autora. E, neste ponto da sua argumentação, ela então começa a 

apresentar alguns “indicadores” sociais. 

Ela afirma que “há registros de empresas nacionais, e/ou multinacionais, que com a 

importação de uma só máquina desativam seções inteiras de uma fábrica” e isto leva “ao 

fechamento de postos de trabalho” e, como decorrência, “famílias de trabalhadores perdem o 

sustento”. (Martinelli, 1998, p. 137) 

A autora explica que esta “degradação do mundo do trabalho” associa-se a “uma 

verdadeira revolução que muito velozmente transformou o mercado no grande regulador da 

sociedade”. Por isso, “vivemos um momento de sacralização do mercado” levando “o mais banal 

ato de nossa vida cotidiana” a torna-se “submetido” a esta “lógica de mercado”, nos diz a autora. 

(Martinelli, 1998, p. 137) 

Outro aspecto desta degradação do mundo do trabalho é a “desestruturação dos 

empregos”. Martinelli afirma que “nossa sociedade transformou trabalho em emprego e emprego 

em salário”, o “acesso ao trabalho” se dá pela “mediação” do “emprego”. Justifica-se, a autora, 

citando Marx e Castel ao mesmo tempo: 

 

 “Podemos saber fazer a mercadoria, mas se não tivermos o emprego, não temos 

como fazê-la. Como já nos lembrava Marx, em O capital (1984, vol. 1), não adianta ter 

o couro e saber fazer o sapato, por que preciso do maquinário necessário para poder 

fazê-lo. O que realmente está em cena neste momento, junto com a degradação do 

mundo do trabalho, é o desaparecimento do emprego, é praticamente o colapso da 

sociedade pensada pela via do salário, alerta tantas vezes repetido pelo prof. Robert 

Castel em sua obra As metamorfoses da questão social (1997).” (Martinelli, 1998, p. 

137)  
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Para a autora, a “degradação do mundo do trabalho” se faz acompanhar “do colapso 

dos salários”: a “tendência é abaixa dos salários”. Isto é considerado “tão grave” quanto o 

“desemprego”, pois é a “precarização das relações de trabalho”. (Martinelli, 1998, p. 137/138)  

A autora diz que “não foi por acaso que começou por este indicador”, a “precarização 

das relações de trabalho”. Isto é “significativo” para mostrar que “essas grandes revoluções que 

estão presentes no mundo contemporâneo – e que muitos cientistas estão chamando de terceira 

revolução industrial – se expressam de forma contundente no mundo do trabalho”. Pois “está aí”, 

segundo a autora, “a base do nosso núcleo identitário, a fonte de nosso sustento e de nossa 

realização profissional”. (Martinelli, 1998, p. 138) 

Outro “indicador” da autora é a questão do ”trabalho infantil”. A OMS faz “crítica 

severas” ao Brasil que ainda permite que “crianças de até 6 anos de idade” estejam no mercado de 

trabalho. 

Neste ponto do artigo, a autora afirma que ao se referir à “degradação do mundo do 

trabalho” não está falando apenas das “relações de trabalho”. Com a “substituição” do “modo de 

organização do processo de trabalho que conhecíamos” pelo “padrão japonês de trabalho” ou 

“padrão toyotista”. Nele, o “próprio trabalhador é levado a se impor um nível de auto-exigência 

crescente, chegando a transformar-se no déspota de si mesmo (Antunes, 1995)”. (Martinelli, 1998, 

p. 139) 

Para a autora, isto demonstra que há uma inversão no “eixo da luta de classes”, ou 

seja, este processo de despotismo entre os trabalhadores está “fazendo com que um trabalhador 

se coloque contra o outro, e isso tem sido dramático no sentido de romper com o princípio de 

relacionamento entre iguais”. É como se “estivéssemos chegando a um momento em que um 

trabalhador não se reconhecesse no outro trabalhador”. (Martinelli, 1998, p. 139) 

Resumindo, “a lógica capitalista da empresa fez com que um se colocasse contra o 

outro; pressionando-se um ao outro para sair, em vez de lutar por seus direitos, de questionar, 

companheiros passavam a desentender-se entre si”. (Martinelli, 1998, p. 139) 

A autora destaca ainda a questão do trabalho da mulher. A participação feminina no 

mercado de trabalho vem aumentando, ao contrário do aumento da sua remuneração. Elas 

ganham 38% menos que os homens, mas para que não percam o emprego aceitam ganhar 

menos, o que é proibido pela Constituição Federal. (Martinelli, 1998, p. 139) 

Essas “remunerações de trabalho de modo precário” são tão disseminadas, que 

destaca a autora, “no âmbito dos profissionais liberais” existem “contratos por dia de trabalho, por 

tarefa e até por hora”. (Martinelli, 1998, p. 139) 

É diante destes indicadores que autora enfatiza a importância do “fortalecimento do 

trabalhador coletivo”. Este profissional, no atual momento histórico, “pode chegar à esfera da vida 

privada das pessoas”. A autora não se refere apenas aos assistentes sociais”, mas “aos 

trabalhadores sociais em geral” (o “educador”, o “assistente social”, o “pedagogo”, o “médico ou o 
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advogado”). (Martinelli, 1998, p. 140) No caso dos assistentes sociais, a autora faz a seguinte 

afirmativa:  

a minha maior esperança, o meu grande compromisso político, é fazer com que cada 

assistente social deste país compreenda que ele tem uma prática que se faz no 

cenário público, mas que chega à vida privada, abrindo-se, portanto grandes 

possibilidades para uma prática educativa. (Martinelli, 1998, p. 140) 

 

Nesta altura do texto, a autora irá relacionar a prática do assistente social à 

valorização da “vida cotidiana” e à possibilidade de revolucionar consciências, através da prática 

educativa:  

 

Vale recuperar aqui a categoria da vida cotidiana. Como ela se torna significativa, pois 

é nesta vida cotidiana que podemos trabalhar no sentido educativo de revolucionar 

consciências e de sensibilizar o trabalhador para os engodos que o mercado de 

trabalho prepara para ele, estamos convivendo com uma nova perspectiva de História, 

com uma nova perspectiva de Serviço Social, em que devemos visualizar o nosso 

campo de trabalho como um cenário da luta política. (Martinelli, 1998, p. 140) 

 

Neste mesmo parágrafo, a autora vai buscar nas idéias de Hannah Arendt (1983), no 

seu livro “A condição Humana”, o argumento de que fazemos “política” “até na esfera da vida 

privada” e “quando não a fazemos, ou não temos consciência disso, estamos sendo usados 

politicamente”. (Martinelli, 1998, p. 140) 

A política, nos diz Martinelli (op. Cit., p. 140) é “constitutiva de nossa prática”. A autora 

acrescenta que alguns autores (os “marxistas britânicos” como “Edward Thompson, Raymond 

Willians, Eric Hobsbawn e Christopher Hill) têm contribuído para “pensar a construção da História a 

partir dessa prática social, que se produz no cotidiano das pessoas ao produzirem a sua vida 

material”. (Martinelli, 1998, p. 140) 

Em seguida, a autora aponta mais um indicativo da realidade atual: a relação entre o 

“econômico e o social”. Neste âmbito, a autora afirma que se existiam preocupações 

governamentais com a economia do país (na época, a estabilização da moeda), o mesmo deveria 

acontecer com o “social”. Contudo, não é isso, diz a autora, que “se vê” acontecendo no “plano 

político nacional”, onde “o social e visualizado como mero apêndice do econômico”. (Martinelli, 

1998, p. 141) 

E se, alguma “nova relação” vem se estabelecendo, segundo a autora, não ocorre 

pelas “determinações dos governantes”, mas “pela luta cotidiana de vários segmentos da 

população no sentido de inverter o eixo dessa relação e de marcar a sua presença no cenário da 

história nacional como sujeito político e não apenas como categoria econômica”. A autora cita 
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como exemplo a atuação dos “Conselhos populares”, em “práticas descentralizadas e 

participativas” e das ONGs. (Martinelli, 1998, p. 141) 

A autora reivindica, então, “um estatuto novo para esta prática social” dizendo que: 

“cabe a nós impedir que sejam monetarizadas vidas humanas, que sejam mercantilizadas relações 

humanas”. (Martinelli, 1998, p. 141) E citando Marx, novamente, a autora lança mais uma idéia de 

destaque em sua exposição: 

 

Temos todo um potencial de trabalho como educadores, como veiculadores 

privilegiados de informação. Somos educadores no sentido pleno do termo, 

trabalhamos com a consciência, com a linguagem que é “relação social”, como bem 

nos lembrava o jovem Marx na Ideologia Alemã (Marx, 1984: 43). Se cada pessoa que 

passa por nossa sala, por nossa prática, por nossa vida, nós pudermos sensibilizar 

para essa possibilidade de se instituir como sujeito político nos marcos dessa 

sociedade estaremos com certeza trazendo uma enorme contribuição. (Martinelli, 

1998, p. 141) 

 

 

Ela relembra, então, de Paulo Freire quando este educador, em uma de suas 

palestras, foi questionado sobre a possibilidade de uma revolução no Brasil. Segundo a autora,  

Ele respondeu, de modo muito simples, como grande educador e homem sensível que 

é, que se nós pudéssemos pensar na força revolucionária que tem a educação de uma 

consciência teríamos certeza de que essa revolução é possível. “Se eu pudesse 

garantir a transformação de uma consciência num dia, eu teria me dado por satisfeito 

naquele dia como educador, porque essa consciência irá revolucionar outras”. 

(Martinelli, 1998, p. 141) 

Ela retoma a questão anterior da “nova” relação entre o “econômico e o social”. Diz 

que nessa “nova relação” se “institui um outro campo muito fecundo” para o trabalhador social que 

é “essa verdadeira revolução do próprio conceito de cidadania”. (Martinelli, 1998, p. 141) 

Para a autora, “parece aumentar a percepção de que esta sociedade nos trata como 

consumidores e não como cidadãos”. A “própria ONU”, em seus estudos sobre cidadania, utiliza-se 

do indicador “poder de compra”. “A sociedade é invadida pelo consumo”, sintetiza. Mais adiante, 

questiona: “que cidadão é esse que estamos produzindo? Um cidadão direcionado para o 

consumo?” (Martinelli, 1998, p. 141/142) 

No parágrafo seguinte, a autora afirma que “é preciso reinventar o conceito de 

cidadania”: “cidadania não apenas carteira de trabalho assinada, não é apenas acesso ao 

equipamento social, não é apenas não estar desempregado”: 
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Há estudos muito interessantes sobre essa temática, e cada vez mais estamos lutando 

por este estatuto: Cidadania é pertencimento, cidadania é inclusão, cidadania é 

usufruto de direitos, é acesso pleno a direitos. Como trabalhadores sociais, precisamos 

lutar por uma noção de cidadania na qual não sejamos dimensionados apenas por 

poder de compra, por ter e não por ser”. (Martinelli, 1998, p. 142/143) 

 

Acrescenta que essa “nova leitura do conceito de cidadania” implica uma “nova relação 

de poder” e com base em Foucault (1979) cita: “poder não é posse. O poder se exerce, não se 

detém”. Continua seu raciocínio sobre o poder afirmando que “muitas vezes nós permitimos que 

pessoas detenham o poder, porque não nos fazemos presentes como sujeitos políticos”. Só então 

articula as noções de poder político e cidadania: 

 

Diante desse quadro político que temos hoje, recuperar essa noção de cidadania como 

pertencimento é recuperar acesso pleno a direitos, é recuperar, inclusive a 

possibilidade de plenitude de vida, porque, se bem observarmos, estamos perdendo 

qualidade de vida. (Martinelli, 1998, p. 143) 

 

Destaca, neste “debate” sobre poder e cidadania, a questão do esgarçamento das 

políticas sociais. Para a autora, quando “falamos em políticas sociais” que não sejam “políticas 

compensatórias”, mas, “políticas de inclusão”, “políticas de redistribuição de renda”, “políticas 

educativas”, “preventivas”. (Martinelli, 1998, p. 143) E novamente, propõe uma nova visão, só que 

agora de políticas sociais: 

 

Precisamos instituir uma nova visão de política social, em vez de ser pensada como 

uma política que compensa carências, compensa necessidades, devemos transformá-

la numa política antecipatória, numa política que garanta condições de cidadania e não 

que espere pelo “não-cidadão”. Sim, pois, no limite, poderíamos afirmar que nossas 

políticas sociais fortalecem a não-cidadania. São excludentes, seletivas, parcelares. 

Até para ser atendida pela instituição, a pessoa precisa se colocar como o que nada 

tem como não-cidadão. (Martinelli, 1998, p. 143) 

 

 Conclui este raciocínio afirmando que “o direito de ser atendido é o direito do não-

cidadão”. E, para a autora, “as instituições não são criadas para isso”. Elas são “criadas” para 

“complementar essa cidadania, de dar qualidade a ela, pois a instituição não dá cidadania, a 

cidadania é condição de vida, é estatuto ontológico”. (Martinelli, 1998, p. 143) Por isso, Martinelli 

repete que para haver uma política social de “inclusão” que favoreça o “pertencimento”, é preciso 

“uma nova relação entre “o político, o social, o econômico e o cultural”. (Martinelli, 1998, p. 144) 
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No parágrafo em seguida, a autora enfatiza que “cidadania é estatuto ontológico, é 

condição de ser e possibilidade de cada homem, do todo homem, é imanente ao ser humano” e, é 

isto, segundo ela, que os “planejadores”, “políticos da República” parecem esquecer. (Martinelli, 

1998, p. 144) 

Por outro lado, estes, ao “conceberem políticas públicas” - como se houvesse “política 

privada” – visualizam, neste campo, o Serviço Social como se fosse destinado ao atendimento da 

pobreza. Com isso, ratificam o “estereótipo” da profissão, como se quando nos referirmos ao 

trabalho social estamos nos referindo ao trabalho com pobres, diz a autora. Acrescente-se a isto, o 

fato da “expansão da pobreza” e da miséria, “algo que não conhecíamos no Brasil”,  um dos 

maiores desafios postos neste final de milênio. (Martinelli, 1998, p. 144) 

“Vale relembrar”, enfatiza a autora, que o “sujeito” que foi alcançado pela política social 

é aquele que ainda não foi totalmente excluído, “porque este, o excluído, a política social sequer o 

considera”.  (Martinelli, 1998, p. 144) Por isso, afirma, definindo a sua concepção de política 

pública, que: 

 

Quando coloco nesse cenário a questão da ressignificação da política, é até para 

repensarmos o que estamos falando quando nos referimos à política pública. Pois aqui 

estou me reportando a uma política que tenha, realmente, na construção da cidadania 

e no fortalecimento da democracia os seus patamares básicos, porque não podemos 

falar em políticas compensatórias quando estamos vendo os bolsões de pobreza 

aumentarem cada vez mais. (Martinelli, 1998, p. 144) 

 

Ela reivindica, portanto, “um outro estatuto para o trabalhador social”, dar a devida 

“importância ao trabalhador social”, elemento “crucial” para “definição da nova política”, onde, a 

autora tem esperança disso, não haja uma superposição do “econômico”, sobre o “social”, “porque 

enquanto isso acontecer, estaremos diante de injustiças sociais”. (Martinelli, 1998, p. 145) 

A autora destaca um outro fator relevante, a questão da saúde e de como os 

assistentes sociais estão preparados para o enfrentamento de novas demandas nesta área, cita 

como exemplo, os pacientes terminais. Ressalta, neste tocante, a necessidade da 

interdisciplinaridade:  

 

Neste aspecto, vale ressaltar a importância da interdisciplinaridade, porque não é 

como sujeito solidário que o Assistente Social vai se reconstruir nesse momento, para 

atender essas demandas, mas como sujeito coletivo; assim, é importante que 

tenhamos uma perspectiva de prática que supere o trajeto solitário. (...) É muito 

importante que tenhamos claro que, individualmente, não temos como transformar a 

realidade social, mas juntos podemos sim, e devemos, investir na reconstrução 



 294 

cotidiana de nossas vidas, porque é com ela que vamos construir esta realidade. 

(Martinelli, 1998, p. 146) 

 

A importância da interdisciplinaridade é vista pela autora para que, os assistentes 

sociais se sintam “fortes” e em condições de responder a indagações que o mundo está 

colocando”. É a partir do “encontro entre as profissões que o saber precisa ser concebido”, pois, “é 

juntos que podemos transformar a realidade”, diz a autora. (Martinelli, 1998, p. 146) 

E ainda complementa: “não vamos perguntar o que nos separa do psicólogo, o que 

nos separa do pedagogo, do médico, ao contrário, vamos nos perguntar o que nos iguala a eles e 

no que podemos nos fortalecer como coletivos”. (Martinelli, 1998, p. 146) 

Além deste fortalecimento “coletivo”, profissão deve ser pensada como “espaço de 

prazer”, “nada na vida pode ser pensado somente como trágico”, afirma. (Martinelli, 1998, p. 147) 

Neste sentido, concorda com Jurandir Freire Costa, médico psiquiatra, citando-o: “assim como não 

existe felicidade completa, não existe também infelicidade completa”. (Martinelli, 1998, p. 147) 

A autora espera que os assistentes sociais tenham claro a importância da profissão, as 

suas funções políticas e sociais, e por isso, ressalta o “caráter coletivo” da “construção” cotidiana 

da profissão. Ela finaliza o artigo reafirmando o seu “crédito” no Serviço Social “dizendo para as 

pessoas que o vêem em extinção, que lê nunca esteve tão cheio de vida como agora”. (Martinelli, 

1998, p. 147) 

 

2) DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES: 

 

a) A ausência da concepção de totalidade – a fragmentação da realidade:  

A autora analisa diversos “indicadores” do que chama de “o social”. Busca dar uma 

unidade às dimensões do real, formando um “conjunto maior” mantendo as fragmentações 

aparentes dessa mesma realidade. As relações intrínsecas, os nexos causais e as mediações 

entre estes elementos do e “social” permanecem encobertas, desconhecidas. A ausência na 

noção de totalidade e do fundamento do ser social, o trabalho dificulta a autora de realizar tal 

análise. Assim, no texto, não há uma explicitação da essência dessa esfera social – ou do seu 

fundamento (a categoria ontológica do trabalho) na sociedade burguesa. Muito embora, a 

autora tenha se referido ao domínio do capital ao trabalho e usado alguns conceitos do 

materialismo dialético. 

Outros elementos como a valorização da esfera do cotidiano, a importância do 

trabalhador social, e da interdisciplinaridade são decorrentes da fragilidade da autora em tentar 

aglutinar os fragmentos em uma unidade social.  
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b) Ecletismo teórico-metodológico: 

 

Essa utilização de categorias do materialismo dialético é articulada a outras tantas elaborações 

teórico-metodológicas e ideo-políticas incompatíveis com a perspectiva ontológica em Marx. A 

autora utiliza, além das citações de Marx, Foucault, Paulo Freire, Jurandir Freire, Hannah 

Arendt, Castel, dentre outros. Este procedimento da autora está intimamente ligado a sua 

concepção de realidade fragmentada em “indicadores” que compõem o “social”. A construção 

teórica e metodológica espelha/ reflete esta forma de conceber o real. As implicações ideo-

políticas desta forma de ver o real são encobertas em um discurso progressista da profissão.  

A “arbitrariedade” na escolha e reunião dos referenciais teóricos (que aglutina sem maiores 

problemas idealismo e materialismo dialético) bem ao gosto do sujeito/ pesquisador é uma das 

características ecléticas do texto. Um outro elemento do ecletismo, neste texto, fica evidente na 

ênfase da autora em relação às respostas profissionais diante das demandas postas por uma 

sociedade em crise de sociabilidade - a crise contemporânea de reprodução do capital. As 

saídas são a terceira via: nem socialismo, nem capitalismo, mas a “democracia”. Sendo assim, 

a autora enfatiza uma nova relação entre o social e o econômico pela via da “reinvenção” da 

cidadania. Um grande destaque é que a autora considera a cidadania como um “estatuto 

ontológico”, fortalecendo a naturalização de instituições políticas próprias da sociedade do 

capital. Outros aspectos dessa terceira via, eclética por fundamento, é a valorização das 

relações de poder (em Foucault!), das políticas públicas de inclusão como forma de 

manutenção de direitos sociais (sem que as reais necessidades de reprodução do capital sejam 

explicitadas nestes instrumentos de inserção social à ordem burguesa). A proposta eclética, na 

produção teórica do serviço Social especificamente é feita de maneira “silenciosa”, sem 

“rastros” e sem “nomes”. As fragilidades do ecletismo são debatidas na profissão (debate aberto 

a partir do movimento de Reconceituação da profissão na América Latina e, no Brasil, no 

processo de renovação profissional nas décadas de 80 e 90, sobretudo), e, por isso, difícil é 

encontrar um pesquisador que o defenda abertamente. A pseudo-neutralidade e a forte 

ambigüidade dos trabalhos ecléticos são encobertas por um discurso pluralista na profissão. 

Entretanto, a influência do ecletismo é muito forte na produção de conhecimentos da profissão, 

devido, em grande parte, à presença de matrizes conservadoras e neo-conservadoras que 

mesmo sem afirmar, utilizam, sem  maiores problemas teórico-metodológicos e ideo-políticos, a 

aglutinação de variados referenciais e procedimentos heurísticos.  

c) A revolução de consciências pela educação e subjetivismo. 

A autora enfatiza a capacidade dos trabalhadores sociais, especificamente, dos assistentes 

sociais, de revolucionar consciências pela educação com base em Paulo Freire. Em conjunto 

com a valorização da esfera cotidiana, esta direção da autora expressa à necessidade de 
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“subjetivar” a análise da realidade. Subtendido ao subjetivismo eclético há uma dicotomização 

entre as esferas subjetiva/objetiva que, em realidade, são unidade pela via do trabalho, da 

práxis fundamental. 

ANÁLISE IMANENTE 3 

 

GENTILLI, R. DE M. L. A prática como definidora da identidade profissional do Serviço 

Social. Revista Serviço Social e Sociedade, v. 18, n. 53, março de 1997. (Tema: Política Social e 

Direitos). P. 126-144. 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DO TEXTO. 

 

O texto possui 85 parágrafos subdivididos em 6 seções: 1. “A importância do debate sobre 

identidade profissional”; 2. “Breve preâmbulo sobre identidade profissional do Serviço Social”; 3. 

“Processos constituintes da identidade profissional do Serviço Social”; 4. “As marcas dos 

tempos históricos na definição da identidade profissional”; 5. “Diferenciações identitárias do 

Serviço Social na prática profissional”; 6. “A concepção de profissão que emerge das 

representações identitárias”.  

Ao longo do texto, em sua estrutura, a autora não faz nenhuma citação. Todas as referências 

bibliográficas estão dispostas em 18 notas de rodapé. 

As categorias mais destacadas no artigo são: “identidade profissional”, “discurso/fragmentos 

de discurso”, “identidade” e “representação social”. Em toda argumentação, porém, a autora 

centraliza o conteúdo do texto em duas categorias: “identidade profissional” e “discurso/fragmento 

de discurso”. Estas articulam as demais categorias ao pensamento da autora. 

O artigo foi elaborado a partir do primeiro capítulo da Tese de Doutorado da autora intitulada: 

“Identidade profissional do Serviço Social: diversidade e pluralidade”, defendida em 1994 pela 

PUC/SP. Gentilli (1997, p. 127) 

Abrindo sua primeira seção (“A importância do debate sobre identidade profissional”) a 

autora refere-se a alguns “incômodos” decorrentes da “natureza da identidade profissional” e que 

podem ser “identificados” no “cotidiano” do “trabalho” do Assistente Social. Gentilli (1997, p. 126) 

Esclarece que a questão da identidade profissional é um “problema teórico-prático complexo” 

estando ligado a “desconfortos e dificuldades” de “profissionais e pesquisadores” em virtude do 

“baixo status” a que é “socialmente atribuído” à profissão e da “decorrente baixa remuneração” a 

qual estão submetidos os assistentes sociais. Gentilli (1997, p. 127) 

Existem para autora, “muitas possibilidades de abordagem do problema da identidade 

profissional”. Em sua nota de rodapé n. 1, ela explica que este tema foi explorado pela primeira vez 

na profissão por Maria Lúcia Martinelli em seu trabalho “Serviço Social: Identidade e alienação” 
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(PUC/SP, 1988), onde foram analisadas “as relações entre as categorias da identidade profissional 

e a consciência social”. Mas, o objetivo do artigo de Gentilli (1997) é o de “discutir” a identidade 

profissional sob dois “parâmetros”: 1. “referente ao fato de ela ser constituída de uma manifestação 

prática muito diversa”; 2. “de essas manifestações comportarem uma gama plural de 

representações , com amplas repercussões na identidade profissional”. Gentilli (1997, p. 127) 

A identidade profissional “assim pensada”, segundo a autora, “remete” à “interlocução” entre 

os aspectos que ela denomina de “formais” e “informais” da profissão e que “decorrem” do 

“trânsito” realizado “pelo profissional” entre os “discursos” originados nas “organizações formais da 

profissão” e nas “formações discursivas disseminadas no mercado de trabalho profissional”.  

Neste sentido, as concepções de identidade possuem duas conotações, a originária das 

organizações formais do Serviço Social é vista como uma “prescrição”, um “dever ser” e a advinda 

do mercado de trabalho “emerge” como “uma profissão” derivada das “contingências” e das 

“possibilidades reais”. Gentilli (1997, p. 127) 

Ambas concepções “forjam” uma profissão na qual proliferam diversas “formações 

discursivas” que “representam a si e aos outros” de maneiras “diferenciadas” e, “muitas vezes, 

divergentes”. Essas “formações discursivas” expressam “práticas” que “representam” o “processo 

de trabalho profissional”. Gentilli (1997, p. 127) 

Na segunda seção do artigo (“Breve preâmbulo sobre identidade profissional”), Gentilli 

(1997) define a categoria de identidade e a relaciona com o debate no Serviço Social. 

De início, a autora apresenta o sentido etimológico de identidade como sendo: “idêntico”, 

“semelhante”, “análogo”. Trata-a como uma “noção referente ao indivíduo pensado nas relações 

sócio-antropológicas, psicossociais e político-econômicas”. Refere-se, ainda, “a movimentos que 

dizem respeito tanto a singularidade humana quanto à particularidade de grupos, de segmentos, 

estratos, classes, nações, culturas, etc...” (Gentilli, 1997, p. 128)  

A sua primeira idéia central é a de que a identidade: 

 

consiste numa categoria que possibilita analisar as contigüidades, as semelhanças, as 

diferenças e as contradições que se estabelecem entre indivíduos e sociedade, tanto 

na perspectiva dos sujeitos singulares quanto coletivos, por intermédio das noções de 

“identidade pessoal” e “identidade coletiva. (Gentilli, 1997, p. 128) 

 

A categoria identidade é remetida, assim, à 

 

relação que uma pessoa estabelece com o “outro”, marcando dimensões de 

individualidade e de coletividade, por meio de uma dinâmica que separa e atomiza, 

porque distingue, ao mesmo tempo que estabelece padrões de alteridade, porque 

integra.(Gentilli, 1997, p. 128) 
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Em síntese, a identidade é concebida no texto como uma relação entre a “realidade humana 

e social” e a “subjetividade humana”. Portanto, a identidade estabelece dimensões de um “ser 

social” enquanto “singularidade e coletividade”. (Gentilli, 1997, p. 128) 

Para a autora, identidade, nesta concepção, pode vir a “lançar luz” sobre a identidade do 

Serviço Social - entendido como “um agrupamento específico” que “constrói representações não só 

em relação à sua inserção prática, mas também em relação às idéias e aos sentimentos 

compartilhados por todos” (Gentilli, 1997, p. 128) 

A autora repete que a identidade está situada nas “bordas intersticiais” de “discussões 

psicossociais, políticas, econômicas e antropológicas” e acrescenta que serve para compreender 

as “questões referentes à auto-representação que seus membros se fazem”, muitas vezes, 

conforme a autora, tematizada com “especificidade”. (Gentilli, 1997, p. 128/129) 

No caso do Serviço Social, ela repete que a identidade profissional é “resultante de uma 

interação dinâmica entre os aspectos formais e informais da profissão”, já que “essa interação 

expressa coletivamente as manifestações representacionais produzidas na categoria profissional, 

realizada tanto por meio de discursos consagrados nas organizações e instituições formais da 

profissão” como nas “formações discursivas que se disseminam no mercado de trabalho 

profissional”. (Gentilli, 1997, p.129) 

Os “fragmentos dos múltiplos discursos” veiculados “na prática profissional” servem como 

“parâmetros” para as referências identitárias dos “profissionais entre si”, apesar de serem discursos 

“polifônicos” produzidos sobre a “diversidade de atuação” e da “pluralidade de representações”. 

(Gentilli, 1997, p.129) 

Para a autora, os “atributos e características exclusivas de uma pessoa, de um grupo, de 

uma classe social ou de uma nação” - que são a “substância própria  da identidade” – podem servir 

de para a “reflexão de identidade profissional”, por que os “processos identificatórios sejam 

pessoais (de gênero, subjetividade, singularidade), sejam coletivos (de etnias, de classes, de 

estratos sociais ou nações) possuem “sentidos” que reaparecem “nas relações entre o indivíduo e 

suas escolhas profissionais”, tanto quanto “sujeito singular” como “um membro de um grupo” ou de 

“uma comunidade de interesses”. (Gentilli, 1997, p.129) 

Desta forma, a identidade profissional favorece aos membros de uma determinada “ocupação 

ou profissão” se “reconhecerem” enquanto tais. Por isso, a escolha por uma profissão: 

 

remete a uma referência social na qual o indivíduo participa de um grupo de pessoas 

onde ele se reconhece e é reconhecido ao incorporar comportamentos prescritos e 

padronizados em forma de discursos, por meio dos quais passa a ser referido e se 

referenciar neles. (Gentilli, 1997, p.129) 
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No caso do Serviço Social, a autora concebe que “por meio da identidade profissional, as 

pessoas expressam representações e referências compartilhadas no âmbito de seu trabalho”. 

Tais “referências” exprimem  “sistemas de oposições e de afirmações” do Serviço Social em 

relação a outras “ocupações” profissionais.59(Gentilli, 1997, p. 130) 

É neste campo que encontramos, no texto, a relação entre as categorias da identidade 

profissional e das representações sociais. Para a autora, “elementos culturais, sociais e outros, 

previamente existentes, permitem aos indivíduos e grupos sociais compartilharem 

representações” e estabelecem “contornos e contrastes” em relação aos demais grupos sociais. 

Isto, porque, “as identidades profissionais se utilizam de um acervo codificado num campo de 

representações  comuns ao universo que compartilham”. (Gentilli, 1997, p. 130) 

Este processo “afirma e diferencia” a “relação com outros agrupamentos sociais” e “permite” 

“circunscrever referências secundárias de identidade profissional divergentes das concebidas 

hegemonicamente”. (Gentilli, 1997, p. 130) 

Por isso, a identidade profissional referindo-se a “elementos, características e atributos comuns 

de um agrupamento social” demanda “reconhecimento social” quanto a “agrupamentos de 

indivíduos que compartilham experiências e representações semelhantes”. (Gentilli, 1997, p. 

130) 

Vale destacar que sobre este processo de reconhecimento social da identidade do Serviço 

Social diante de outros agrupamentos sociais e profissionais, a autora fundamenta-se em Félix 

Guattari e Suely Rolnik, em seu livro “Micropolítica”. Estes autores “trabalham a questão da 

identidade de minorias, de gênero e de diversos grupos com dificuldades de reconhecimento 

e de expressão em face de subjetividades dominantes”. (Gentilli, 1997, p. 130) 

Para a autora estes estudos podem esclarecer “as dificuldades” de alguns profissionais “em 

obter reconhecimento da identidade do Serviço Social em face de outras identidades 

profissionais”. Ela entende que tal “raciocínio se aplica internamente ao próprio Serviço 

Social, nas relações de subordinação que reproduz internamente.”60 (Gentilli, 1997, p. 130) 

São esses mecanismos que possibilitam a “objetivação” da identidade e distinguem os 

“atributos circunstanciais” das suas “propriedades constitutivas”. Possibilitam ainda a “afirmação 

e a negação” da identidade no “tempo e no espaço”, bem como a sua “sobrevivência histórica”. 

No campo profissional, “são os valores, os discursos e as demais referências representativas e 

simbólicas” os produtores dos mecanismos de julgamento sobre o agrupamento” e “sobre os 

                                                 
59 Esta idéia de “referência” dos profissionais para com os discursos do grupo do qual fazem parte, está 
baseada em concepções desenvolvidas por Roberto Cardoso Oliveira em Identidade, etnia e estrutura social, 
como cita a autora na  nota de rodapé n. 2, na página 130. 
60 A autora explica tal raciocínio na sua nota de rodapé n.4, na página 130. 
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demais, que mobilizam o desempenho das atribuições profissionais e as formas de concebê-

las”. (Gentilli, 1997, p. 131) 

A autora passa, então, a abordar um dos elementos definidores da identidade profissional, a 

educação formal. No processo de socialização escolar “a identidade singular se submete a 

processos de subjetivação, por meio de projetos escolares hegemonicamente estabelecidos”. 

(Gentilli, 1997, p. 131) 

Sobre a hegemonia de determinados projetos escolares, a autora explica que “sua experiência 

no magistério” levou-a observar “que processos de resistência de alunos e professores a 

discurso hegemônicos de projetos políticos de cursos, revelam mais que simples discordâncias 

ou confronto político de idéias e concepções”. Estes processos de resistências revelam que as 

representações são “linguagens tão poderosas” quanto às palavras e “podem desvelar 

contradições ocultas em discursos hegemônicos”. 61 

Assim, nesse processo de socialização escolar emergem “contradições difíceis de serem 

superadas entre as “necessidades sociais da escolaridade” e “as demandas do mercado de 

trabalho”. (Gentilli, 1997, p. 131) 

 A autora sintetiza esta questão da educação formal com a seguinte idéia: “por meio da 

socialização escolar realiza-se uma interação social na qual se opera um processo que, no 

limite, constitui a formação da própria identidade profissional.” (Gentilli, 1997, p. 131) 

 

 E destacamos a idéia que finaliza a seção 2 do artigo: 

 

“O processo complementar de socialização via escolaridade, recolhe e organiza as 

referências que fundam as representações que configuram à identidade profissional a 

necessidade de reconhecimento e de legitimação perante a sociedade. Inclui também 

os aspectos jurídicos e formais que oferecem suporte à escolaridade e base material à 

inserção profissional na Divisão Sócio-Técnica do Trabalho”. (Gentilli, 1997, p. 132) 

 

A terceira seção do artigo aborda os “Processos constituintes da identidade profissional do 

Serviço Social”. Neste item estão as mais destacadas expressões do ecletismo da autora, como 

veremos a seguir. 

A autora escreve sobre os “elementos” de organização estrutural da identidade profissional: 1. 

“a produção de um núcleo identitário”; 2. “representações” sobre as “formas de consciência 

                                                 
61 Este esclarecimento da autora se encontra na sua nota de rodapé,  n.5, na página 131. 
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profissional”; 3. “A coesão do segmento profissional” através de um “sentimento de identidade”. 

(Gentilli, 1997, p. 132 - 137) 

Esses três elementos estruturantes da identidade profissional são articulados, conforme a 

autora, em “interação dinâmica” por meio de dois pólos de “referências discursivas”: uma 

“normativa” e outra decorrente da “prática cotidiana”. (Gentilli, 1997, p. 132 - 137) 

O primeiro fator de organização estrutural da identidade profissional é a produção de um 

“núcleo identitário” organizado a partir de “representações sociais” sobre: a. “os objetos de 

atuação”; b. “o processo de produção social da profissão (decorrente de um saber específico)” e 

c. “produtos configurados por este processo de trabalho”. (Gentilli, 1997, p. 132) 

Tratando dessa produção do “núcleo identitário”, a autora se refere ao “processo de trabalho do 

Serviço Social” como: “qualquer trabalho no setor de serviços [que] gera “valores de uso”, 

apesar de não produzir diretamente “mais-valia”. “Seu produto não é necessariamente de base 

corpórea, material, mas expressa um resultado, um valor de uso”. “Participa do processo 

ampliado de produção e reprodução social, exercendo funções mais ou menos importantes”. 

(Gentilli, 1997, p. 132) 

Em sua nota n.6, a autora afirma que “a lógica subjacente” a esta formulação sobre o “processo 

de trabalho do Serviço Social” é a “clássica concepção de processo de trabalho de Marx” e 

remete o leitor aos capítulos V e VI do livro 1 (do Capital). (Gentilli, 1997, p. 132) 

A autora continua tratando a questão do Serviço Social no setor de serviços e em sua nota de 

rodapé n. 7, diz que está apoiada na distinção entre trabalho produtivo e improdutivo de Marx 

em O Capital, Livro 1, Capítulo IV (Inédito). (Gentilli, 1997, p. 132) 

Ela explica que como “serviço”, a profissão tem “historicamente se vinculado às políticas e aos 

programas sociais destinados aos trabalhadores e aos diversos segmentos sociais de 

excluídos”. Sendo desta forma, a autora explica que “o recorte de objeto” que neles opera é o 

de possibilitar a “inclusão dos diversos segmentos de cidadãos excluídos dos direitos de 

cidadania”. (Gentilli, 1997, p. 133) 

Passa, então, a exemplificar a “realização” do “processo de trabalho profissional”: por meio de 

“orientações, informações ou esclarecimentos diversos” em relação “a direitos, normas 

institucionais, comportamentos e etc...” Explica ainda que os produtos do processo de trabalho 

do assistente social têm como parâmetro “a fruição da cidadania”. (Gentilli, 1997, p. 133) 

Conclui este argumento afirmando que “tal processualidade prática” do Serviço Social “opera 

ações cuja lógica está representada no núcleo identitário”. Desta maneira, o “núcleo identitário” 

sintetiza “a idéia do que é ser assistente social” (“submetido às determinações estruturais e 

estruturantes do mercado de trabalho”): 
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a partir da organização dessas ações e representações sociais são manifestos os 

conteúdos das idéias, relacionados os valores, hierarquizadas e homogeneizadas as 

afinidades em torno de uma concepção abrangente e includente (das diferenciações e 

diversidades presentes no universo profissional) de Serviço Social. (Gentilli, 1997, p. 

133) 

 

Além da “produção de um núcleo identitário”, existe o segundo elemento estruturante da 

identidade profissional: “as representações que expressam os níveis, os graus e as formas de 

consciência profissional”. (Gentilli, 1997, p. 133) 

A origem desse segundo elemento da estrutura identitária do Serviço Social relaciona-se “às 

concepções expressas no interior da profissão sobre a vida social e as formas do Serviço Social 

com ela se relacionar”. Essas “expressões de consciência profissional” podem se identificadas 

pelas “instituições aglutinadoras”, tais como sindicatos e associações (CFESS, CRESS, 

ABESS/CEDEPS62), onde se “pressupõe” a “existência de vontade política organizada”. 

(Gentilli, 1997, p. 133) 

Para a autora, nesses organismos associativos, a identidade “tem como referência as escolhas 

políticas, ideológicas e valorativas que se entrecruzam com as representações sobre as 

atividades profissionais”. (Gentilli, 1997, p. 133) 

Segundo a autora, “os conteúdos” dessas representações sociais “visam orientar o próprio 

processo (prático) do trabalho, mesmo que se restrinja às reflexões mais abrangentes e gerais”. 

Elas são elaboradas na “lógica de orientação de comportamentos coletivos” e “dão origem às 

maneiras de a categoria pensar a si própria e à realidade na qual está inserida e atribui 

significados científicos, ideológicos e políticos”. (Gentilli, 1997, p. 134) Destacamos esta 

explicação da autora como uma idéia central do texto sobre representações sociais em sua 

relação com a categoria de identidade profissional. 

O terceiro elemento estruturante da identidade profissional conforme a autora é o 

“comportamento” de “coesão do segmento profissional”, um “sentimento de identidade” para 

com a profissão concebida como “um objeto de identificação para cada um dos sujeitos 

singulares que participam da mesma”. (Gentilli, 1997, p. 134)  

A autora continua o raciocínio afirmando que por meio desse “sentimento” de identificação com 

“os elementos da realidade social presentes na ocupação profissional”, os “indivíduos” possuem 

“caminhos” para “exprimir e realizar” “desejos”, “discursos”, “atitudes”, “comportamentos” e 

                                                 
62 Neste momento em que o artigo é escrito, a ABEPSS ainda é ABESS/CEDEPSS. 
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“emoções” que se “projetam” “nas simbolizações”, tais como cita a autora: a “solidariedade 

social”, “identificação com a população usuária”, o “desejo de justiça social”. (Gentilli, 1997, p. 

134) 

Esses três fatores estruturantes da identidade profissional (“a produção do núcleo identitário”, 

“as representações sobre as formas de consciência social” dos profissionais, o “sentimento de 

coesão social”) se desenvolvem em uma “interação dinâmica” de dois pólos de referências 

discursivas”: uma com base nas “estruturas normativas, legais e jurídicas das instituições e 

organizações profissionais”; outra, “nas expressões das práticas profissionais diárias”.  

A primeira referência discursiva, “a normativa”, é constituída pelas “unidades de ensino”, 

“Conselhos Regionais e Federal”, “Centros de pesquisas” da profissão e que atribuem 

“legitimidade” “jurídica e formal” aos assistentes sociais. (Gentilli, 1997, p. 135)  

Essas organizações, segundo a autora, “processam e asseguram a permanência de certos 

elementos da identidade profissional” em relação 1. a definição da “interferência social”; 2. “dos 

processos específicos do exercício profissional”; 3. dos “conteúdos teóricos, ideológicos e 

políticos acerca desta definição”.  

Elas mantém “a perenidade da profissão e de sua identidade”, “seja por meio do ensino formal”, 

seja por meio de “agregação associativa”. Tais mecanismos “forjam sentido e direção” para 

“representações contraditórias, divergentes e ambíguas” que emergem como “enunciados 

divergentes”. (Gentilli, 1997, p. 135) 

Uma segunda referência que sustenta os elementos organizadores da identidade profissional 

diz respeito aos fragmentos dos vários discursos do cotidiano. De acordo com a autora, são 

formações discursivas fragmentadas que se articulam em função das “necessidades da prática”, 

de “maneira meramente instrumental”. (Gentilli, 1997, p. 136) 

Sobre esta segunda referência importante destacarmos a seguinte idéia da autora: 

Essas formações se apropriam em lógicas e fragmentos de antigas obras, que se 

sucederam historicamente e ainda são difundidas entre os profissionais. Apesar de 

rejeitadas, por serem consideradas inadequadas, tradicionais, superadas ou 

conservadoras por segmentos expressivos da profissão, essas obras persistem na 

oferta de elementos técnicos e teóricos explicativos que se conectam aos vazios dos 

discursos teóricos mais recentes. (Gentilli, 1997, p. 136) 

 

A autora se refere às divergências entre os vários discursos do cotidiano da prática profissional. 

A esta divergência de discursos ela atribui uma “polifonia” das representações sociais contidas 

nos discursos. A autora explica: 
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Desenvolvo o raciocínio sobre a polifonia das representações presentes nos discursos 

articulados nas falas dos profissionais da prática a partir das discussões que Orlandi e 

Guimarães, op. Cit., realizam a respeito das contradições existentes na produção de 

um discurso. No artigo em questão, os autores evidenciam como os textos expressam 

a variabilidade do próprio sujeito falante. Apesar de a referida reflexão analisar  

explicitamente o texto escrito, interpretei-a como extensiva às enunciações discursivas 

faladas, pois entendo o discurso como uma estrutura que possui uma lógica fundante 

básica que se manifesta de formas diferenciadas, no texto escrito ou falado. Nota de 

rodapé, n. 12. (Gentilli, 1997, p. 136) 

 

Gentilli (1997, p. 137) explica que esses “fragmentos discursivos” apesar de “divergentes”, 

“tentam” responder às “imediaticidades” do “cotidiano profissional” Tratando-se de um “esforço” 

para “oferecer explicações aos fatos empíricos sobre os quais a literatura profissional é 

insuficiente”. Ela ainda acrescenta sobre a “diversidade” dos fragmentos de discursos dos 

profissionais da “prática” que:  

 

à origem dessas formações discursivas é sempre o discurso das organizações formais. 

Os profissionais foram previamente socializados no pólo jurídico e formal da profissão 

e não se desvencilham dele.(Gentilli, 1997, p. 136) 

 

O que ocorre, diz a autora, são “distanciamentos variados”, "a partir dos quais os conteúdos vão 

se diluindo e se perdendo dos significados originais”. (Gentilli, 1997, p. 137) 

A quarta seção aborda “As marcas dos tempos históricos na definição da identidade 

profissional”.  A autora inicia repetindo a sua concepção de identidade profissional que: 

“expressa e representa” os profissionais a partir de “elementos” tais como: 1. “as definições e os 

elementos do processo de trabalho profissional”; 2. “as expectativas políticas e das prescrições 

deontológicas e teleológicas em relação a adequações dos objetos de trabalho” e 3. a 

“configuração da realidade do mercado de trabalho”. (Gentilli, 1997, p. 137)  

Em seguida, ela afirma que a identidade profissional pode ser “representada” “de diversas 

formas nas diferentes conjunturas, “caracterizando as influências” “nos padrões de 

profissionalidade”.  

Em sua nota de rodapé n. 15, a autora busca esclarecer o sentido da “noção de 

profissionalidade”. Para tanto, ela utiliza os estudos de G. Bechelloni que a define como a:  
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capacidade de conhecer e padronizar (...) um conjunto de comportamentos produzidos 

pelas relações que se estabelecem em determinada sociedade entre sistema político, 

campo cultural e mercado. Ela é constituída por um conjunto de regras, 

freqüentemente, tácitas, raramente vistas como regras por aqueles que a praticam e 

que não são objeto de discurso público. Essas regras se produzem no interior e ao 

redor dos locais de trabalho e são transmitidas na interação social e aprendidas 

por intermédio de uma atenta e gradual socialização. Aplica-se este conceito no 

Serviço Social e é com este sentido que está utilizado neste trabalho”. (Gentilli, 

1997, p. 138) 

 

Foram estes “padrões de profissionalidade” que delimitaram os tempos históricos na profissão. 

Isto, segundo a autora, pode ser constatado em experiências profissionais recentes (fases): 

“modernização”, de reconceitualização” e de “intenção de ruptura”. (a autora cita Netto, 1990). 

(Gentilli, 1997, p. 138) 

Cada “fase” desta “caracterizou-se “pela congregação de formas de conceber a prática 

profissional, de representá-la, assim como de manifestar-se politicamente.” A transição de uma 

a outra “fase” é permeada de “hesitações, dúvidas e embates teóricos vigorosos que 

identificaram novos valores e referências a serem contemplados pela identidade profissional no 

momento subseqüente”.  (Gentilli, 1997, p. 138) 

De uma “perspectiva histórica”, segundo a autora, a identidade “reatualiza continuamente os 

significados do objeto profissional, dos modos de processar seu trabalho e dos produtos desse  

processo, que são também condicionados por representações expressas pelos outros”. Gentilli 

(1997, p. 138)  

Estes “outros” (“organizações sociais, outros profissionais, usuários, opinião pública”) 

apresentam “questões práticas a serem resolvidas em forma de assistência e de serviços 

sociais”. Essas “atividades” “sempre estiveram presentes nas demandas sociais destinadas à 

profissão”. São “tarefas específicas” do Serviço Social, que o diferencia dos outros profissionais, 

segundo a autora, pela “Divisão Sócio-Técnica do Trabalho”. 

Ainda sobre os padrões de profissionalidade existentes na identidade profissional e das 

relações com a categoria de representação social, destacamos mais uma idéia central da 

autora: 
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Sobrevivem nas representações profissionais padrões de profissionalidade anteriores, 

convivendo com formulações atuais, que podem ser detectados através de certas 

expressões-chaves como: “promover a ajuda social”, “desenvolver no cliente um 

processo de auto-conhecimento”, “melhorar as condições de vida da população”, 

“realizar a transformação social”, “promover uma sociedade mais justa”, “executar 

políticas sociais”, “assistir à sociedade”, “assegurar direitos de cidadania, etc...”. 

(Gentilli, 1997, p. 138) 

 

A autora detecta que “padrões anteriores de profissionalidade” recolocam “questões não 

superadas” pela “atual literatura profissional”. A permanência destas “velhas questões” significa, 

para autora, que “os assistentes sociais reclamam por novos desígnios profissionais, sem 

contudo conseguir oferecer soluções para as várias questões do agir prático cotidiano”. Gentilli 

(1997, p. 139)  

De acordo com ela, nos “discursos” profissionais da “prática” “emergem” “demandas pessoais” 

por “reconhecimento institucional e social”, de “valorização profissional” e por “salários mais 

altos”. Existem “ressentimentos” expressos quanto à “desvalorização do trabalho profissional”. 

Gentilli (1997, p. 139)  

A partir dos fragmentos dos discursos podem, ainda, ser analisados: 1.“as expectativas quanto 

ao ser assistente social”, 2. “os movimentos políticos internos e externos à profissão” e 3. os 

“procedimentos instrumentais da profissão” e “enquadramentos normativos” do cotidiano 

profissional. Gentilli (1997, p. 139)  

Das argumentações da autora, acima descritas, decorre a idéia de que os fragmentos de 

discursos são constituídos por “representações sociais polifônicas”, e por isso, “divergentes”. 

Muito embora, logo no parágrafo final da seção, a autora afirme que: 

 

A identidade profissional desvelada pelos fragmentos dos discursos dos profissionais 

recompõe relações que lhes confere unidade, estabelecendo uma ligação entre 

produções teóricas eruditas e cotidianas do mercado de trabalho. Gentil li (1997, p. 

140)  

 

A quinta seção do artigo é intitulada “Diferenciações identitárias do Serviço Social na prática 

profissional”, a autora expõe que: “a possibilidade de expressão das múltiplas representações 

de sujeitos concretos que compõem a prática profissional fortifica e consolida a profissão”. Elas 

constituem “uma materialização das prerrogativas da lógica política contemporânea e possibilita 
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a ocorrência prática da dialética do “nós” e dos “outros” entre expressões identitárias 

hegemônicas e subordinadas no interior da profissão”. Gentilli (1997, p. 140)  

“Nestes termos”, a autora enfatiza a “impossibilidade concreta de uma identidade monolítica”. A 

“diversidade empírica” “enraíza-se em diversas tradições de pensamento e materializa-se nas 

infinitas possibilidades das diferentes perspectivas políticas”.  

“Por outro lado”, na profissão, diz a autora, existem “estratificações”, “assimetrias” e 

“hierarquias” da identidade profissional que dizem respeito às “cisões internas” tais como: as 

distinções entre os “teóricos” e “práticos”, a “vanguarda profissional” e a “massa profissional”, os 

“voluntaristas” dos “burocráticos”, os “conservadores” dos “comprometidos”, etc..., “tal como 

ocorre na sociedade”. ,Gentilli (1997, p. 140)  

Além dessa “diversidade empírica” e das “cisões internas”, conforme o argumento da autora, a 

própria evolução da profissão quanto ao processo de “pensar a si mesma”: da “ajuda social”, à 

“técnica social”, à “ação modernizante”, ao “processo político transformado” e, hoje, a “ênfase 

nas problematizações da cidadania, das políticas sociais”, particularmente, da “assistência 

social”. Os discursos característicos destas “fases” não “desaparecem” com fim do período em 

que foram “hegemônicos”. Gentilli (1997, p. 140) 

Para a autora “pode-se dizer” que “sobre a concepção de ser profissional” de  Serviço Social 

“constata-se “sete direções diferenciadas”:  

1. a partir das diversas conotações da expressão “ASSISTIR À SOCIEDADE” (Gentilli, 

1997, p. 141);  

2. a partir dos “OBJETIVOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS AOS CLÁSSICOS 

PROCESSOS METODOSLÓGICOS” (Gentilli, 1997, p. 141); 

3. a partir de representações vinculadas à “AJUDA”, ao “BEM-ESTAR”, ao 

“EQUILÍBRIO”, à “HUMANIZAÇÃO”, às “ATIVIDADES PROMOCIONAIS E 

ASSISTENCIAIS” (Gentilli, 1997, p. 141).;   

4. vinculadas aos procedimentos de “ORIENTAR”, “ESCLARECER”  e 

“ENCAMINHAR”. “Neste grupo de representações aparecem” “FORMULAÇÕES 

CRÍTICAS” sobre as formas pelas quais os assistentes sociais se relacionam com 

as “mudanças sociais” e com “as questões práticas da assistência social”. (Gentilli, 

1997, p. 141)  

5. forma de definição do ser profissional vinculada aos aspectos ligados ao “processo 

de conscientização” e às “formas de transformação social tanto no plano individual 

como no coletivo”. Segundo a autora, os “estes elementos AINDA são considerados 

importantes na definição da identidade profissional, ou seja, existe AINDA a 

valorização dos aspectos teleológicos implícitos nas perspectivas desses discursos 

que expressam as concepções de “TRANSFORMAÇÃO” e de “CONSCIÊNCIA 
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CRÍTICA”. Essas concepções inserem “prescrições normativas” da profissão em 

termos de “dever ser” e de “teoria profissional”. (Gentilli, 1997, p. 142)  

6. decorrente aos CAMPOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL (previdência, assistência 

social, bem-estar). “Tratam-se de formulações que se referem ás TEORIAS DE 

CIDADADNIA, DE DEMOCRACIA OU À NOÇÃO DE SOCIEDADE “MAIS JUSTA” 

E CONDENAM O ASSITENCIALISMO E O CLIENTELISMO. Revelam os “dilemas 

da democracia contemporânea brasileira”. Nesta variação: “estão presentes 

concepções que sugerem a relação da identidade profissional como decorrente do 

trabalho profissional ao POSSIBILITAR O ACESSO E A INCLUSÃO DOS 

USUÁRIOS NOS PATAMARES MÍNIMOS  DE DIGNIDADE HUMANA, o que 

transforma o DISCURSO aparentemente CONSERVADOR EM AÇÃO POLÍTICA 

DEMOCRÁTICA”. (Gentilli, 1997, p. 142)  

7. De forma mais “minoritária”, a concepção de que “o profissional se visualiza como o 

agente que estabelece a vinculação de “clientes” que possuem mundos internos 

“especiais” em relação à vida dos sujeitos considerados socialmente “normais”. 

(Gentilli, 1997, p. 142)  

 

Diante dessas variações que compõem a identidade profissional do assistente social, ainda 

existem os que não mais se “identificam” com o Serviço Social. (Gentilli, 1997, p. 142)  

A sexta e última seção do artigo refere-se “A concepção da profissão que emerge das 

representações identitárias”.  

Para a autora,  

 

os assistentes sociais identificam, hoje, de forma desarticulada, fragmentária e 

imediata, como sempre o fizeram, os grandes problemas que ocorrem na relação 

Estado e cidadão, na qual estão inseridos como agentes. (Gentilli, 1997, p. 143) 

  

As “representações sociais” “apreendidas” nos fragmentos (“excertos”) de discurso “revelam a 

dispersão da identidade profissional”. Elas remetem “às determinantes políticas estruturais que 

articulam o Serviço Social, em suas atuais inserções no mercado de trabalho profissional”, na 

relação com o “Estado”, com as “políticas” e “programas” sociais “governamentais” e em 

organizações não governamentais ou, ainda, em empresas privadas. (Gentilli, 1997, p. 143) 

E para finalizar, a autora delimita a concepção de profissão que emerge dessas 

representações: “uma especialização profissional que executa programas de políticas sociais 
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relacionadas a diversos e plurais campos de ação social normalizadas e modificadas em função 

das contingências sociais.” (Gentilli, 1997, p. 142) 

O “processo de trabalho” do assistente social incide sobre os vários mecanismos das redes de 

interações sociais diversas” para o “atendimento” das “necessidades sociais” de “segmentos” 

mais “pauperizados”. (Gentilli, 1997, p. 143) 

 

2) DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES: 

a) Subjetivismo: A centralidade do discurso na resolução de impasses da prática do 

Serviço Social (baixos salários) vinculados ao processo de legitimação social da 

profissão (baixo status da profissão perante a sociedade).  

b) Ecletismo: a junção de categorias teórico-metodológicas opostas do ponto de vista 

epistemológico e ideo-político. A autora utiliza, ao mesmo tempo, as categorias de 

“processo de trabalho” em Marx e a de representações sociais do interacionismo 

simbólico, além da de identidade social”. E a categoria principal da autora, 

identidade social, é a possibilidade de “síntese” das esferas subjetivas e objetivas 

do ser, o que acusa o seu idealismo teórico-metodológico. 

 

 

 
 
 
 


