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“São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará, de obscuros 
personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão [...] são vidas 
que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha - quem espera nunca alcança 
[...] não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia [...]” (Pequena 
memória para um tempo sem memória - Gonzaguinha). 

Dedico este trabalho a todas(os) as(os) companheiras(os) que lutaram pela renovação do 
Serviço Social brasileiro, empenhando-se na consolidação da organização política no 
cotidiano das entidades representativas da categoria. Eu não quero esquecer essa legião que 
alimentou meu fogo da esperança, nos múltiplos encontros de diferentes sujeitos e gerações 
que fazem dessa profissão um espaço rico de crescimento coletivo. Resgatar a história dessas 
lutas é contribuir para preservação histórica do nosso patrimônio ético-político profissional e 
sua vinculação à construção de um projeto de emancipação humana. 
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RESUMO

Esse trabalho analisa a mediação da organização política na construção do projeto 
profissional do Serviço Social brasileiro, a partir do estudo da atuação de uma das entidades 
nacionais representativas dos(as) assistentes sociais: o Conselho Federal de Serviço Social – 
CFESS, nos anos de 1990. A perspectiva teórico-metodológica desta investigação 
fundamenta-se na dialética materialista e histórica, absorvendo, particularmente, as 
formulações de Gramsci para a análise das condições objetivas e subjetivas da ação política. 
Utilizando uma abordagem qualitativa, foi realizada pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo, que consistiu em entrevistas com doze ex-conselheiras do CFESS. As entrevistas e os 
documentos foram submetidos à análise de conteúdo. Os resultados demonstram que as 
propostas e ações do CFESS, em parceria com outros segmentos coletivos, se direcionam 
para ações contrárias ao projeto capitalista, na sua versão neoliberal, em sintonia com os 
princípios fundamentais que norteiam o projeto profissional do Serviço Social. A 
contribuição da ação política do CFESS para a consolidação desse projeto materializou-se, 
especialmente, na sua intervenção em duas frentes prioritárias: a da ética e das políticas 
sociais. Na dimensão ética, ressalte-se sua participação na coordenação do processo de 
discussão para a aprovação do Código de Ética de 1993, a realização do projeto “Ética em 
Movimento” e a atuação na área de Direitos Humanos. No âmbito das políticas públicas, o 
CFESS interveio, prioritariamente, nas seguintes dimensões: participação na elaboração de 
leis e controle social. Dessa forma, essa entidade vem se posicionando favorável à vinculação 
do projeto profissional à construção de um projeto de emancipação humana. A 
particularidade da organização política e do projeto profissional do Serviço Social brasileiro, 
no período analisado, foi determinada por diversos fatores, com destaque para o 
desenvolvimento da consciência política de pertencimento a classe trabalhadora; a ação das 
suas entidades representativas; o próprio objeto da profissão - as expressões da questão social 
- e a aproximação madura com a teoria marxista, que expressam o processo de renovação da 
profissão; além da vontade e paixão dos sujeitos que construíram a ação política profissional. 
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ABSTRACT

This work analyses the modification of the political organization in the making of the 
professional project of the Brazilian social work, from the study on the functioning of one of 
the social workers’ representative national entities: the Social Work Federal Council – 
CFESS, during the 1990s. The theoretical-methodological of that investigation is based on the 
historical and materialistic dialectic, absorbing, particularly, Gramsci’s formulations for the 
analysis of the subjective and objective conditions of the political action. On a qualitative 
approach, a research of document and field features as well as bibliographical was 
accomplished, which consisted of interviews involving twelve CFESS ex-counselors. The 
interviews and the documents were submitted to a content analysis. The results demonstrated 
that the proposals and the actions of CFESS, in a partnership with other collective segments, 
were directed themselves to opposite actions for the capitalist project, in its neoliberal version, 
according to the basic principles that orient the social work professional project. The 
contribution of the political action of CFESS for the consolidation of such project got 
materialized, especially, in its intervention into two priority leading units: the ethics and the 
social politics one. In the ethic dimension, stands out its participation in the coordination of 
the discussion process for the approval of the Ethic Code of 1993, the accomplishment of 
the“Ethic in Movement”project and the performance in the Human Rights area. In the ambit 
of the public politics, the CFESS interfered, priority in the following dimensions: 
participation in the elaboration of the laws of social work. That way, such entity has been 
showing favorable to the linking of the professional project to the construction of a project of 
human emancipation. The peculiarity of the political organization and the professional project 
of the Brazilian social work, during the period when it was analyzed, it was determined by 
various factors, standing out the development of political consciousness concerning the fact of 
belonging to the working class; the action of this representative entities; the profession object 
itself – the expressions of the social cause – and the mature approximation to the Marx’s 
theory, that express the process of the profession renovation; besides the will and passion of 
the individuals who built the professional political action. 
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RÉSUMÉ

Ce travail analyse la médiation de l'organisation politique dans la construction du projet 
professionnel du Service Social Brésilien et commence de l'étude de la performance d'une 
organization nationale qui represente les assistants sociales: le Conseil Fédéral de Service 
Social - CFESS, en 1990. La perspective théorique et méthodologique de cette recherche se 
fondent sur le dialecte materialiste e historique et absorbe, en particulier, les formulations de 
Gramsci pour l'analyse des conditions objectives et subjectives de l'action politique. Utiliser 
un abordage qualitatif, recherche sur le terrain, bibliographique et documentaire. Le recherché 
sur le terrain a consisté en entrevues avec douze ex-conseiller du CFESS. Les entrevues et les 
documents ont été soumis à l'analyse de contenu. Les résultats démontrent que les 
propositions et actions du CFESS, dans association avec les autres segments collectifs, se 
directionne pour des actions contraire au projet capitaliste, dans sa version néolibérale, en 
sintonie avec les principe fondamentaux qui dirige le projet professionnel du Service Social. 
La contribution de l'action politique de CFESS pour solider ce projet a été matérialisée, 
surtout, dans la éthique et dans la politique sociales. Dans la dimension éthique, se releve la 
partiçipation dans la coordination du processus de la discussion pour l'approbation du Code 
d'Éthique de 1993, la réalisation du projet ‘Ethique en Mouvement’ et sa performance dans 
les Droits humains. Dans la compétence des politique publiques, CFESS est intervenu dans 
les dimensions suivantes: participation dans l'élaboration de lois et contrôle social. De cette 
forme, CFESS ce positionne favorablement a la poursuite du projet professionnel à la 
construction d'un projet d'émancipation humaine. La particularité de l'organisation politique et 
du projet professionnel du Service Social Brésilien, il a été déterminé par les plusieurs 
facteurs dans période analysée, avec proéminence pour le développement de la conscience 
politique de l’appartenance la classe travailleuse; l'action des organizations représentatives; le 
propre objet de la profession - les expressions de la question sociale - et l'approche mûre avec 
la théorie Marxiste qui exprime le processus de renouvellement de la profession; en plus de la 
volonté et de la passion des sujets qui ont construit l'action politique professionnelle.      
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Canto Brasileiro 

(Carlos Drummond de Andrade)

Brasil:
O nome soa em mim é sino 
ardendo fogueira despetalada 
em curva de viola 
calor de velhas horas no estridor 
de coisas novas. 
Brasil
meu modo de ser e ver 
estar triste e pular 
em plena tristeza 
como se pula alto sobre água corrente. 
Meu país, essa parte de mim fora de mim 
constantemente a procurar-me. 
Se o esqueço (e esqueço tantas vezes) 
volta em cor, em paisagem 
na polpa da goiaba na abertura de vogais 
no jogo divertido de esses e erres 
e sinto que sou mineiro carioca amazonense 
coleção de mins entrelaçados. 
Sou todos eles e o sentimento subterrâneo 
de dores criativas e fadigas que abriram picadas 
criaram bois e mulas e criam búfalos 
e trabalham o couro o ferro o diamante o papel o destino. 
Por que o Brasil e não outro qualquer nome de aventura? 
Brasil fiquei sendo serei sendo nas escritas de sangue. 
Minha arte de viver foi soletrada em roteiros distantes? 
A vida me foi dada em leis e reis? 
Me fizeram e moldaram 
em figurinos velhos? Amanheço. Confuso amanhecer de alma ofertante 
e angústia sofreadas 
injustiças e fomes e contrastes e lutas e achados rutilantes 
de riqueza da mente e do trabalho, 
meu passo vai seguindo no ziguezague de equívocos, 
de esperanças que malogram mas renascem 
de sua cinza morna. 
Vai comigo meu projeto 
entre sombras, minha luz de bolso me orienta 
ou sou eu mesmo o caminho a procurar-se? 
Brasa sem brasão brasilpaixão de vida popular 
em mundo aberto à confiança dos homens. 
Assim me vejo e toco: brasileiro sem limites 
traçados para o amor humano. 
A explosão ingênua de desejos 
a sensual vontade de criar 
a pressa de revelar a face inédita 
a cachoeira, o corisco, o som gritante 
o traço americano 
o sêmen novo 
não me fazem um ser descompassado. 
Brasileiro sou, 
moreno irmão do mundo é que entendo 
e livre irmão do mundo 
me pretendo. (Brasil, rima viril de liberdade).
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INTRODUÇÃO

A opção por um determinado objeto de estudo é influenciada por diversos fatores 

objetivos e subjetivos. As experiências de vida do(a) pesquisador(a) conformam momentos 

de aprendizagens e de despertar para questionamentos teóricos, que podem se transformar em 

problemas de pesquisa. 

A minha vivência na profissão de Serviço Social, desde o final dos anos 1980, 

proporcionou um contato com experiências nas dimensões da formação, do exercício 

profissional e da militância política, que influenciaram minha trajetória teórica no processo 

de construção do conhecimento nas várias fases da minha formação profissional. 

O interesse por essa temática surgiu a partir da militância desenvolvida nas 

entidades que constroem a organização política da categoria nos anos de 1990. Durante o 

período da graduação em Serviço Social, envolvi-me ativamente na vida acadêmica, através 

da inserção em diversos espaços coletivos, destacando a participação nas entidades 

estudantis, notadamente, na Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social - ENESSO. 

Nessa oportunidade, houve uma articulação com outros interlocutores em nível nacional, 

com destaque para as relações teórico-políticas com diretores(as) das demais entidades 

nacionais. Enquanto docente, integrei tanto gestões da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, como do Conselho Regional de Serviço Social - 

CRESS /RN. 

Foi, sobretudo, a partir da militância nessas três entidades que me aproximei da 

realidade da organização política da categoria, em suas três dimensões constitutivas: a do 

exercício, a formativa e a estudantil, materializadas, respectivamente, pelo Conjunto 

CFESS/CRESS, pela ABEPSS e pela ENESSO.

Essa vivência, aliada aos estudos realizados no Mestrado de Serviço Social na 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, ao exercício da docência na disciplina Ética 
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Profissional em Serviço Social, ministrada na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte-UERN e a participação no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética – GEPE-UFPE, 

contribuíram na definição de meu objeto de estudo. O GEPE constituiu-se um rico espaço de 

reflexão coletiva e de produção teórica, no âmbito do processo de aprendizagens no 

doutorado, tendo propiciado: a interlocução com profissionais de outras unidades de ensino 

do Nordeste e de instituições de trabalho do(a) assistente social; a elaboração de artigos que 

foram publicados na revista do grupo, Presença Ética, e em outras revistas, como a 

Temporalis da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social-ABEPSS; a 

articulação com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ética e Direitos Humanos da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, através da realização de um projeto 

integrado de pesquisa, aprovado pelo CNPq. Tais atividades, vivenciadas no GEPE, 

possibilitaram o aprofundamento das questões pertinentes ao debate ético-profissional e 

contribuíram para a maturação do objeto do presente estudo. 

Essas experiências me impulsionaram a problematizar teoricamente algumas 

questões, a partir de constatações empíricas apreendidas durante esse processo, a saber: 

um continuado processo de organização política dos(as) Assistentes Sociais, 

visualizado, dentre outras questões, na realização anual de, pelo menos, três eventos 

nacionais promovidos pelas entidades, quais sejam: Encontro Nacional CFESS-CRESS, 

Convenção Nacional da ABEPSS/ Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social 

(ENPESS) e Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESS); 

uma escassa literatura, no meio acadêmico, sobre o protagonismo das entidades na 

construção do projeto ético-político profissional; 

a visibilidade da dimensão ética na profissão explicitada, sobretudo, a partir da 

conjuntura do início dos anos 1990, marcada pelo intenso debate em torno da ética na 
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política, bem como pelas discussões coletivas que culminaram na aprovação do atual 

Código de Ética dos(as) assistentes sociais em 1993; 

um processo permanente de articulação entre as entidades representativas da 

categoria, que se desenvolve em situações como: na organização conjunta de eventos, 

na elaboração de documentos e na parceria em discussões relacionadas à profissão e à 

sociedade.

                  Minha inserção nesses espaços coletivos profissionais, aliada aos estudos e 

reflexões realizados nas disciplinas do doutorado e no GEPE, reforçaram questionamentos 

sobre o processo de organização política da categoria e sua contribuição para a construção do 

projeto ético-político profissional.  

O entendimento da mediação da organização política da categoria, no processo de 

construção do projeto profissional do Serviço Social brasileiro, na década de 1990, só é 

possível mediante a apreensão do processo de renovação da profissão no contexto das 

particularidades sócio-históricas do país nesse período. 

Em termos estruturais estamos imersos, desde a década de 1970 e, mais 

explicitamente, nos anos de 1980/90 numa crise estrutural, caracterizada pelo reordenamento 

do capital para recuperar seu ciclo reprodutivo. Essa conjuntura de mundialização do capital 

revela as orientações ideo-políticas do neoliberalismo que, dentre outras questões: enaltece o 

papel do mercado em detrimento da ação estatal; enfraquece os Estados nacionais; deteriora 

as condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora; reconhece como sujeito tão 

somente o cidadão-consumidor; difunde um novo tipo de individualismo; e dissemina a 

ideologia do neosolidarismo e da filantropia empresarial nas respostas às múltiplas 

expressões da questão social. 

O processo de organização da sociedade civil, nas décadas de 1980/90 no Brasil, 

revelou uma ampliação dos espaços de participação política que se evidenciou por uma 
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diversidade de manifestações de instâncias coletivas. Contudo, observamos, sobretudo nos 

anos 1990, um refluxo da maioria dos movimentos sociais que, na década anterior, 

emergiram com significativa energia mobilizadora. Isso ocorreu, sobretudo, devido a uma 

ação ofensiva do metabolismo do capital, através do projeto neoliberal. 

Essa profunda crise atinge todas as esferas da vida humana, influenciando, de 

forma particular, a política. A direção assumida e imposta pelo projeto hegemônico explicita 

a falência da dimensão substantiva da luta política, facilitando a vitória de uma política vazia 

de sentido e conteúdo (Nogueira, 2001). Nesse contexto as formas do agir político se 

complexificam. Há uma multiplicação das instâncias organizativas dos mais variados matizes 

e objetivos.

Uma das conseqüências deste processo é a fragmentação do contexto político e o 

questionamento das funções políticas de coordenação desempenhadas por partidos e 

sindicatos. Por outro lado, constata-se, também, de modo contraditório, como decorrência 

inequívoca dessa complexificação da sociedade e como resultante de um processo, ainda 

emergente, de democratização da sociedade brasileira, após vinte anos de ditadura: a criação 

e oxigenação de outros espaços de organização política com potencial para aglutinar outros 

segmentos sociais comprometidos com o desenvolvimento de um acúmulo político para a 

construção de uma nova hegemonia.     

Uma das modalidades mais notáveis desse processo foi a politização de grupos 

profissionais, dentre os quais destaca-se a profissão de Serviço Social, que, tendo por objeto 

as expressões da questão social, sofre as determinações das mudanças ocorridas em nível 

mundial, através dos seus rebatimentos na sociedade brasileira. O Serviço Social vivencia um 

profundo processo de amadurecimento profissional que se manifesta em várias dimensões: na 

formação profissional; no cotidiano do trabalho; na produção acadêmica e na organização 
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política da categoria, considerando em cada uma dessas dimensões, suas particularidades, 

desafios e limites. 

No âmbito da organização política destaca-se a atuação das entidades 

representativas dos(as) Assistentes Sociais, que imprimem uma dinâmica de debates 

coletivos e democráticos, bem como posicionamentos em torno das diversas dimensões da 

profissão. A ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

cumpre um papel relevante no direcionamento teórico-político acerca da discussão do projeto 

de formação profissional. O CFESS - Conselho Federal de Serviço Social, entidade 

responsável pela fiscalização do exercício profissional, constitui um espaço de luta e de 

defesa da profissão. A ANAS - Associação Nacional de Assistentes Sociais, entidade 

político-sindical, criada em 1983 e extinta em 1994, contribuiu para uma maior participação 

dos(as) Assistentes Sociais no movimento sindical, tendo como referência a perspectiva do 

novo sindicalismo defendido pela CUT. No âmbito estudantil, é criada, em 1988, a entidade 

nacional representativa dos(as) estudantes de Serviço Social, atualmente denominada de 

ENESSO - Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. 

Nas duas últimas décadas, essas entidades vêm direcionando o processo de 

organização política da categoria e coordenando importantes debates e lutas no âmbito da 

profissão. Destacam-se conquistas marcantes no âmbito da formação profissional, como a 

aprovação e implementação do Novo Currículo mínimo de 1982 e das Diretrizes Curriculares 

para o curso de Serviço Social em 1996. Na esfera do exercício profissional podemos 

ressaltar grandes marcos para o processo de fiscalização e defesa da profissão, tais como: a 

aprovação do Código de Ética de 1986, da Lei que Regulamenta a Profissão (8.662/93) e do 

atual Código de Ética Profissional aprovado em 1993. No âmbito da organização estudantil 

observa-se um processo de amadurecimento que se expressa, sobretudo, na participação 

estudantil nos fóruns da categoria, na organização conjunta de eventos com as demais 
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entidades, nas parcerias com outros movimentos sociais e no debate sobre a formação 

profissional do(a) Assistente Social brasileiro(a). 

A articulação entre essas entidades político-profissionais e a organização dos 

segmentos docente, profissional e estudantil é referendada como um patrimônio político, 

historicamente conquistado na profissão, o que contribui efetivamente para pensar a realidade 

social de modo crítico, disponibilizando atenção especial para os processos democráticos de 

discussão e deliberação no âmbito do Serviço Social. 

Nessa perspectiva, compreendo que a ação política e o protagonismo destas 

entidades vêm contribuindo para a construção do projeto ético-político profissional que 

adquire maior visibilidade e amadurecimento nos anos de 1990. A organização da categoria 

constitui um elemento fundamental para a leitura crítica do projeto societário hegemônico e 

das possibilidades para viabilizar o projeto profissional do Serviço Social. Assim, parto do 

pressuposto de que a organização política é uma das mediações para a materialização do 

projeto ético-político da profissão. 

A organização política de uma categoria profissional é uma das condições 

históricas primordiais para viabilizar a capacidade de projetar coletivamente caminhos 

estratégicos para a profissão. Sobre esse aspecto, é importante ressaltar que a categoria 

profissional não se constitui um todo homogêneo, mas ao contrário, expressa uma 

heterogeneidade social, intelectual, cultural, política e econômica. Tal configuração comporta 

uma multiplicidade de projetos individuais e societários no seu interior, constituindo-se em 

espaço plural do qual podem emergir diferentes projetos profissionais.   

Essa pluralidade se expressa no âmbito da categoria profissional através das lutas, 

divergências, discussões e confronto de várias idéias. Desta forma, um projeto que conquiste 

hegemonia não será exclusivo nem definitivo, porque determinados segmentos profissionais 

podem propor para discussão outros projetos divergentes do hegemônico.                    
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No âmbito do Serviço Social constata-se, portanto, o empenho em busca do 

respeito pela diversidade, mas também a presença de uma direção política hegemônica. Em 

relação ao projeto profissional do Serviço Social, Netto (1999) afirma que é, sobretudo, na 

primeira metade da década de 1990, que se verifica no interior da profissão, a conquista da 

hegemonia do novo projeto ético-político profissional, materializada, principalmente, através 

do crescente envolvimento de segmentos cada vez maiores da categoria nos eventos 

profissionais promovidos pelas entidades representativas, e do fato deste projeto profissional 

vincular-se a um projeto societário antagônico ao das classes dominantes.  

Esses dois elementos foram articulados através da vontade político-organizativa 

das vanguardas profissionais que definiram uma direção social estratégica, a partir de um 

processo já existente de alianças com o movimento democrático e popular nas suas lutas 

contra o projeto neoliberal. Nessa perspectiva, a manutenção e o aprofundamento desse 

projeto ético-político profissional depende, cotidianamente, da organização da categoria e 

também do revigoramento do movimento democrático e popular.                    

Nesse sentido, outro pressuposto é que o novo projeto profissional do Serviço Social, 

consolidado nas décadas de 1980/90, tem como marco, que o diferencia da maioria dos 

outros projetos profissionais, o fato de ter sido gestado a partir de uma dinâmica de intensos 

debates coletivos. Este aspecto é reconhecido como algo peculiar ao processo de 

pensar/problematizar o Serviço Social no contexto histórico brasileiro, garantindo a análise 

da particularidade da profissão e da sua relação com outros sujeitos sociais e profissionais, na 

busca de alianças e parcerias que se direcionem para uma crítica da sociabilidade capitalista e 

para a defesa de valores e princípios comprometidos com um projeto de emancipação 

humana.                          
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Para a apreensão da mediação da organização política na construção do projeto 

ético-político profissional, faz-se necessário contextualizar a trajetória deste projeto no seio 

do Serviço Social no país, remontando à gênese da sua constituição. 

Segundo Netto (1999), a crítica ao conservadorismo foi a primeira condição para 

a construção do novo projeto profissional. Para ele, embora na segunda metade dos anos 

1960 já tivéssemos, através do Movimento de Reconceituação, questionamentos às 

tendências conservadoras na profissão; é somente na transição dos anos 1970 aos 80, que a 

recusa e a crítica a essas tendências se viabilizaram. 

Vale ressaltar a importante participação de segmentos comprometidos com a 

construção de um novo projeto profissional. Estes setores organizados tiveram um papel 

relevante para o processo de renovação do Serviço Social. Sob este ponto de vista, pode-se 

afirmar que o projeto de intenção de ruptura foi produto da ação político-profissional de um 

significativo número de assistentes sociais sob dadas condições históricas.

No contexto de mobilizações democráticas da primeira metade dos anos 1980, 

muitas lutas foram travadas por significativos segmentos que reivindicavam a efetivação de 

direitos sociais e do processo de democratização do país, destacando-se: a emergência do 

novo sindicalismo no ABC - São Paulo; a efervescência do movimento de moradores de 

bairro; o surgimento de diversos tipos de movimentos sociais - feministas, homossexuais, 

ecológicos, étnicos - e a criação de novos partidos políticos. 

Foi nesse contexto que o conservadorismo expresso no Serviço Social brasileiro 

foi profundamente contestado a partir de exigências políticas e sociais de ruptura com a 

ordem ditatorial. A reorganização política profissional, neste contexto de lutas democráticas, 

se materializou no engajamento de significativos setores da categoria em diversos espaços 

coletivos. Um marco histórico desse processo foi a expressão de um novo posicionamento 
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político dos(as) Assistentes Sociais e das suas entidades representativas no III CBAS, 

realizado em São Paulo no ano de 1979. 

Esse congresso revelou que segmentos expressivos da categoria profissional 

estavam mobilizados em favor da democratização do país e engajados em movimentos 

organizativos dos(as) trabalhadores(as). A destituição da Comissão de Honra do Congresso, 

formada por autoridades do regime militar e o convite aos representantes das organizações 

sindicais e do movimento popular para a mesa de encerramento, demonstraram o saldo de um 

processo de desalienação e de potencialização da organização política da profissão.

Nesse mesmo ano de realização do CBAS foi criada a CENEAS (Comissão 

Executiva Nacional das Entidades Sindicais de Assistentes Sociais), e em 1983 a ANAS 

(Associação Nacional de Assistentes Sociais), entidade sindical dos(as) assistentes sociais em 

âmbito nacional. Sua existência de pouco mais de uma década expressa um processo de lutas 

e debates na dimensão da organização sindical da categoria, o que gerou, inclusive, em 1994, 

a sua extinção, tendo em vista a construção de uma nova estratégia de organização dos 

trabalhadores brasileiros, que passariam a se engajar em sindicatos por ramo de 

atividade/produção e não mais por categorias profissionais.  

Outra entidade nacional que tem assumido um destaque como direção, no âmbito 

da categoria profissional, é a ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social). Criada há mais de 50 anos, esta entidade, responsável pelo direcionamento 

do projeto de formação profissional do(a) assistente social brasileiro(a), seguindo os rumos 

do projeto de intenção de ruptura, também redirecionou suas concepções e atividades a partir 

da década de 1980. Temos como marco, dessas conquistas, a aprovação, em 1982, do 

currículo mínimo para os cursos de Serviço Social do país. 

A nova proposta curricular representa, juntamente com o Código de Ética de 

1986, expressões concretas do processo de renovação profissional construídos na década de 
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1980. Nesses termos, o currículo mínimo de 82 significou, no âmbito da formação 

profissional, a afirmação de uma nova direção social hegemônica no seio acadêmico-

profissional, o que se consolidou com a aprovação das Diretrizes Curriculares para o Curso 

de Serviço Social construída e aprovada pela categoria em 1996. 

Outra entidade nacional presente no processo de organização da categoria é a 

dos(as) estudantes de Serviço Social, cuja idéia de criação foi democraticamente discutida e 

amadurecida em vários fóruns, pelos(as) estudantes e pelas suas entidades de base. Tendo 

sido criada em 1988 como SESSUNE (Subsecretaria dos Estudantes de Serviço Social na 

União Nacional dos estudantes), em 1993 passou a denominar-se de ENESSO (Executiva 

Nacional dos Estudantes de Serviço Social). 

Nessa curta trajetória de pouco mais de uma década de existência, essa entidade 

representativa de estudantes, no Brasil, tem se posicionado e lutado, ao lado de outros 

sujeitos, pela defesa de um projeto de universidade e de formação profissional 

comprometidos com as demandas democráticas e populares.  

As entidades têm se constituído, portanto, em locus de debates e lutas para 

consolidação da direção hegemônica do projeto ético-político profissional, na década de 

1990.  Tais entidades materializam uma ação política que, sob o meu ponto de vista, é uma 

das mediações necessárias para a manutenção da direção social do projeto profissional de 

ruptura.

Salta aos olhos que a década de 1980 é marcada, no âmbito da organização 

dos(as) Assistentes Sociais por um processo bastante expressivo de politização das entidades 

da categoria, que repercutiu no âmbito do conjunto CFASS/CRASS. A esfera dos conselhos 

de fiscalização da profissão era caracterizada, até então, por um perfil conservador, 

corporativo e burocrático, tendo como princípio uma concepção de fiscalização policialesca e 

punitiva. Esses conselhos passaram a abrigar profissionais oriundos do movimento sindical, o 
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que redefiniu significativamente suas diretrizes, gerando a democratização das suas relações 

internas e sua articulação com as outras entidades nacionais, a ANAS e a ABESS. Este novo 

perfil da entidade é traduzido dentre outros aspectos na modificação, em 1993, do nome da 

entidade para CFESS/CRESS. 

As propostas e ações do conjunto CFESS/CRESS estão em sintonia com as 

metamorfoses políticas e profissionais implementadas coletivamente nos anos 80 e 

aprofundadas na década de 90 com a explicitação dos princípios fundamentais que norteiam 

o projeto ético-político da profissão, presentes no atual Código de Ética. Destacam-se nessas 

duas últimas décadas, o protagonismo do CFESS nos fóruns de discussão, formulação e 

controle social das políticas públicas, como co-participante nos debates e definições sobre as 

políticas sociais, na perspectiva dos(as) trabalhadores(as), através da presença nos conselhos 

nacionais de assistência, criança e adolescente, saúde, dentre outros. 

Na dimensão ética, ressalte-se a aprovação do Código de Ética de 1986, que 

rompeu com a base filosófica conservadora; a coordenação do processo para a aprovação do 

Código de Ética de 1993; a realização do projeto Ética em movimento; a atuação na 

construção dos princípios éticos comuns aos trabalhadores sociais latino-americanos e a 

atuação crítica e propositiva da Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS. 

Os investimentos do CFESS no debate e intervenção no âmbito das políticas 

sociais, da ética, bem como sua participação ativa em articulações internacionais dos 

trabalhadores sociais, notadamente através da inserção na FITS1 e no Comitê Mercosul, 

atestam a sua contribuição no cotidiano do processo de materialização do projeto ético-

político do Serviço Social.

1 “O CFESS se filiou à Federação Internacional de Trabalhadores Sociais (FITS), entidade com sede em Oslo 
(Noruega), filiação esta discutida e aprovada, em setembro de 1995, durante o XXIV Encontro Nacional 
CFESS-CRESS (Rio de Janeiro)” (CFESS,1996:187). 
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Tais premissas fundamentam a minha questão de estudo, qual seja analisar como 

a organização política dos(as) assistentes sociais contribui para a construção do projeto 

profissional hegemônico no Serviço Social brasileiro nos anos 1980/90. 

Essa questão foi estudada através da análise da ação política, nos anos de 1990, de 

uma das entidades nacionais representativas dos(as) assistentes sociais: o Conselho Federal 

de Serviço Social. A escolha, entre as entidades representativas, do CFESS se deu pela sua 

particularidade de defender, garantir, promover e fiscalizar a materialização do projeto 

profissional no cotidiano do trabalho dos(as) profissionais. Esta relação direta com a 

dimensão do exercício profissional possibilita uma multiplicidade de frentes nas quais a 

entidade atua, o que se reflete na dinâmica da sua ação política.

A pesquisa buscou atingir os seguintes objetivos: 

analisar a mediação da organização política dos(as) assistentes sociais para a 

construção do projeto profissional do Serviço Social na década de 1990; 

analisar como a ação política do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS 

expressa a materialização dos princípios fundamentais que norteiam o projeto 

profissional, através, sobretudo, da análise da sua intervenção no debate ético e na 

materialização das políticas públicas; 

apreender as particularidades da organização política dos(as) assistentes sociais, 

através da análise da articulação do CFESS com outros segmentos sociais 

organizados e, particularmente, com entidades nacionais e internacionais de 

assistentes sociais/trabalhadores sociais. 

A relevância deste estudo consiste em contribuir para: 

a consolidação da produção acadêmica sobre a dimensão ética da profissão que vem 

adquirindo maior repercussão e reconhecimento nacional na categoria desde a década 

de 1990; 
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a investigação em torno da organização da sociedade civil nos anos 1990, através da 

análise da organização política de um segmento profissional; 

a discussão sobre os novos desafios e demandas postos à profissão, na conjuntura 

hegemonizada pelo projeto neoliberal, que gera implicações para os (as) que 

trabalham com as múltiplas expressões da questão social; 

a problematização da materialização do projeto ético-político profissional, no âmbito 

do Serviço Social brasileiro, nos últimos 20 anos. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, faz-se necessário explicitar a concepção 

da relação entre os conceitos e a realidade, questão central no debate epistemológico. Assim, 

compreendo que  

se é necessário, no perene fluir dos acontecimentos, fixar conceitos, sem os quais a 
realidade não poderia ser compreendida, deve-se também – aliás, é imprescindível – 
fixar e recordar que realidade em movimento e conceito da realidade, se podem ser 
logicamente distinguidos, devem ser concebidos historicamente como unidade 
inseparável (Gramsci, 1999, p.311).

Adoto, portanto, uma concepção de ciência e pesquisa, condizentes com tal 

perspectiva analítica. A ciência, nessa abordagem, é ligada às necessidades, à vida, à 

atividade do homem, sendo a experiência científica uma das formas de união ativa entre o ser 

humano e a natureza. Sabendo-se que as verdades científicas não são definitivas, a atividade 

científica, logo, não se limita à repetição do que já foi descoberto, pois a ciência é uma 

categoria histórica, um movimento em contínua evolução e o pensamento é continuamente 

verificado pela prática e vice-versa, no intuito da formação da unidade de teoria e prática 

(Gramsci, 1999).

Esse conceito de ciência articula-se com uma perspectiva teórico-metodológica 

que opera com as seguintes premissas: o ser histórico como fundamento do conhecimento; a 

práxis como categoria mediadora entre sujeito e objeto; o objeto como pólo regente do 

conhecimento; a apreensão da relação entre essência e fenômeno; a totalidade como 

característica essencial da própria realidade; a apreensão da processualidade das relações 
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entre o singular, o particular e o universal; a superação da dualidade entre subjetividade e 

objetividade. Tais premissas do método marxiano configuram o seu caráter de abertura e 

crítica.

Este caráter essencial de abertura e crítica deriva do fato de que, sendo o objeto o 
pólo regente do conhecimento e tendo ele (objeto) um caráter processual e complexo 
e ainda sendo a reprodução intelectual dele (objeto) sempre mais pobre que o próprio 
objeto, o sujeito terá que estar numa atitude permanente de abertura para a revisão 
dos resultados obtidos (Tonet, 1995, p.51). 

Tal abordagem requer alguns pressupostos fundamentais: pensar dialeticamente, 

pois aquilo que determina não está descolado do que é determinado; analisar a realidade 

como processo, movimento, contradição, unidade da identidade e da não-identidade; assumir 

uma postura intelectual totalizante, que separa e distingue apenas para poder ficar em 

melhores condições de reunir e unificar; compreender que a razão procede por sucessivas 

aproximações e alcança verdades que são sempre parciais e provisórias; aceitar que o real é 

fenômeno e essência, empiria e concreticidade, esforçando-se para ir além daquilo que se vê 

e se mostra, com o propósito de apreender o que existe; incorporar a idéia de que o ser social 

é um ser que cria e se auto-organiza; pensar na dialética histórica tanto para valorizar a 

história quanto para entender seu ritmo (Nogueira, 2001). 

Esse pensamento insere-se no âmbito da metodologia dialética, compreendida 

como a mais fecunda para analisar os fenômenos sociais, na medida em que privilegia 

análises que levam em conta a contradição, a mudança, o momento histórico, a totalidade, 

assumindo “como essência da sociedade o fato do homem ser o ator de sua própria 

existência. Essa atoria e autoria em condições dadas é o material básico com o qual 

trabalhamos na pesquisa social”(Minayo, 1998, p.33). 

Do exposto, pressupõe-se que “o caminho ou caminhos seguidos pelo cientista em 

seu trabalho nas diversas fases da proposição da pesquisa e de sua realização, em lugar de 

estar orientada por normas ou por valores ideais, estaria orientada pela própria práxis, pela 

ação do cientista sobre a realidade” (Queiroz, s/d, p.27). 
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Coerente com essa perspectiva teórico-metodológica, utilizarei, para a realização 

deste estudo, a abordagem qualitativa que  

parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
uma interdependência nova entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre 
o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito [...] o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes 
um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 
significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações (Chizzotti, 1991, 
p.79).

Para analisar a mediação da organização política na construção do projeto 

profissional do Serviço Social, privilegiarei, como fonte de informação empírica, a 

contribuição da ação política do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, pelos motivos 

já explicitados anteriormente. 

Compreendo que o CFESS, juntamente com os CRESS, formam o conjunto dos 

conselhos profissionais do Serviço Social brasileiro. Em relação a essa idéia de conjunto, a  

fala de uma das entrevistadas é ilustrativa: 

(sic) O que fortalece essa idéia de conjunto? É justamente essa relação que o CFESS 
tem com os CRESS. Nós temos uma relação democrática que se estabelece a partir 
dos encontros descentralizados onde a gente discute a visão do todo e dessa ligação 
que tem as entidades nacionais com as entidades locais, sendo que o CFESS, ele é 
uma entidade de direção nacional (Entrevistada 7) 

No entanto, para melhor explicitar, neste trabalho, analisarei a ação política 

apenas do CFESS, pois não teria condições de englobar a pluralidade de gestões e 

perspectivas políticas presentes em todos os CRESS do país, durante a década de 1990. No 

entanto, nas referências feitas às atividades realizadas pelo CFESS, fica implícito o 

entendimento de que estas não podem se materializar sem a intervenção do CRESS de cada 

estado.

Delimito, para este estudo, o período da década de 1990, segundo os seguintes 

fatores:  

consolidação da construção do projeto ético-político profissional, notadamente no que 

se refere à dimensão ética; 
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aprovação do Código de Ética (1993), a lei que regulamenta a profissão (1993) e as 

Diretrizes Gerais para o curso de Serviço Social (1996), documentos importantes para 

compreender a hegemonia do projeto ético-político profissional; 

reestruturação, do ponto de vista estatutário e organizacional, a entidade escolhida 

para o estudo: o CFAS em CFESS, o que demonstra, dentre outros aspectos, um 

processo de organização dinâmico das/os assistentes sociais neste período. 

Considerando o problema de pesquisa, optei pela abordagem histórica, que 

objetiva produzir um registro passado, através da descrição e análise do desenvolvimento de 

fatos, na sua dinamicidade, no transcorrer do tempo, contribuindo, assim, para o 

desvendamento de problemas atuais, bem como para uma compreensão dos desdobramentos 

da atuação do CFESS e seus rebatimentos na atualidade. 

A partir desse enfoque, realizei a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e 

a pesquisa de campo. Através da pesquisa bibliográfica, desenvolvi estudo e análise de 

material publicado em livros, artigos científicos, dissertações e teses acerca da temática 

abordada, sobretudo, no que concerne à discussão da política, da organização política dos(as) 

assistentes sociais e do projeto ético-político-profissional. 

Ao realizar o levantamento da produção teórica sobre a temática em questão, 

percebi que esta é ainda incipiente, expressando-se, sobretudo, pela publicação do livro O

novo sindicalismo e o Serviço Social, de autoria de Abramides e Cabral (1995) e pela 

publicação de alguns artigos2 sobre a ação política das entidades representativas e apenas 

uma dissertação sobre a trajetória do Conjunto CFESS/CRESS3. Em relação à temática do 

projeto ético-político, detectei que as produções sobre essa temática se gestam, com mais 

2 Tais como: “Serviço Social a caminho do século XXI: o protagonismo ético-político do Conjunto 
CFESS/CRESS”, de autoria do CFESS (1996), publicado na revista Serviço Social e Sociedade nº50 e 
“Movimento Estudantil de Serviço Social: parceiro na construção coletiva da formação profissional do assistente 
social brasileiro”, de autoria de Ramos e Santos (1997), publicado nos Cadernos ABESS nº7.  
3 Intitulada: “A particularidade das práticas políticas dos conselhos profissionais de Serviço Social nos anos 
noventa”, esta dissertação de Ana Maria Arreguy Mourão foi defendida em 2002 no Mestrado em Serviço Social 
da UFRJ.
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intensidade, no final da década passada (1990) e nos primeiros anos desta, contando-se com 

algumas dissertações e artigos que discutem o projeto ético-político em diversas dimensões 

da profissão4.

A pesquisa documental possibilitou a coleta de dados sobre o processo de 

organização política da categoria, através da análise de documentos produzidos pelo CFESS, 

destacando-se: os relatórios dos Encontros Nacionais CFESS/CRESS; relatórios finais das 

gestões; relatórios anuais de atividades; documentos relacionados à discussão da ética 

profissional (códigos de ética, pareceres da Comissão de ética e direitos humanos; elaboração 

dos princípios éticos comuns aos trabalhadores sociais do Mercosul) e do debate sobre as 

políticas sociais (participação nos conselhos nacionais de políticas sociais, legislação); 

artigos publicados nos diversos números da revista Inscrita e cadernos do projeto Ética em 

movimento5.

Para obtenção desse material segui diversos caminhos. Alguns documentos fazem 

parte do meu arquivo pessoal, outros foram adquiridos nas sedes dos CRESS do Ceará e do 

Rio Grande do Norte, de onde selecionei os necessários à pesquisa, a partir de levantamento 

nos arquivos; outros materiais foram obtidos junto à algumas ex-conselheiras nos seus 

arquivos pessoais e os que faltavam algumas atuais conselheiras, atendendo a minha 

solicitação, trouxeram da sede do CFESS em Brasília. A rede de solidariedade e 

companheirismo de diversas companheiras de profissão que contribuíram, de variadas 

formas, nessa e em outras etapas da pesquisa foram fundamentais para a realização deste 

trabalho que, além de analisar uma construção coletiva, na sua própria materialização, 

4 Conforme demonstram as dissertações: “A hegemonia do projeto profissional na década de 90: questionar é 
preciso, aderir (não) é preciso” de Priscila Cardoso apresentada na PUC-SP em 1999 e “As mediações do projeto 
ético-político profissional do Serviço Social contemporâneo: o discurso de Marilda Vilela Iamamoto” de Iolani 
Soares apresentada na UFPE em 2001; e os artigos de Netto(1999), Ramos(2002), Braz(2004), Barroco(2004), 
Boschetti(2004b) que discutem o projeto ético-político profissional articulando à diversas abordagens e 
temáticas (o governo Lula; a ética e os direitos humanos e a seguridade social). 
5 Todos os materiais consultados encontram-se listados nas referências bibliográficas. 
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constitui-se como um processo eivado de compromisso coletivo com a preservação da 

memória histórica das lutas profissionais. 

A pesquisa de campo objetivou compreender o modo como a ação política do 

CFESS contribuiu para a construção do projeto ético-político profissional. Para isso, foram 

realizadas entrevistas com as dirigentes das gestões do CFESS de 1990/93, 1993/96, 

1996/99, 1999/2002, que correspondem ao período delimitado na pesquisa. A realização das 

entrevistas se deu em diversos momentos e locais. Viajei por várias cidades e contatei 

companheiras com as quais já havia convivido em diversas lutas; outras que reencontrei por 

ocasião da entrevista e fiz contato com algumas que não conhecia. Contei também com o 

apoio de algumas delas para realizar as entrevistas com ex-conselheiras que moram em 

lugares mais distantes. Para viabilizar a abordagem foi fundamental o encontro com essas 

dirigentes em alguns fóruns da categoria (semana do assistente social, fórum de assistência 

social e encontro CFESS-CRESS).

Em relação à forma de realização das entrevistas, do total de 12 entrevistas: 6 

foram realizadas com a minha presença e 6 sem a minha presença. As primeiras ocorreram 

em um contato meu com as entrevistadas em diversos locais: trabalho e residência das 

entrevistadas, sede do CRESS, tendo sido gravadas e posteriormente transcritas. Das demais: 

2 foram realizadas pelas entrevistadas, que seguindo roteiro previamente entregue, gravaram 

as respostas das perguntas e enviaram as fitas por correio, tendo sido posteriormente 

transcritas e 4 foram respondidas por escrito e enviadas via Internet. A diversidade de meios 

de acesso às entrevistadas justifica-se por ser uma pesquisa em nível nacional, o que 

impossibilita o contato direto com todas as dirigentes pela variedade de localidades nas quais 

residem, de Norte a Sul deste país continental. 

Procurei garantir a realização da entrevista com dirigentes das quatro gestões que 

ocorreram na década de 1990 e que ocuparam diferentes cargos na entidade, bem como que 
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contemplassem diversos estados e regiões do Brasil6. Não revelei a identidade das 

entrevistadas7, na perspectiva de preservar o anonimato para propiciar uma maior liberdade 

na exposição de suas idéias em relação às contradições e os conflitos vivenciados nos 

processos políticos dos quais foram protagonistas. As entrevistas foram realizadas no período 

de maio de 2003 a junho de 2004. 

A partir da análise de conteúdo dos documentos e entrevistas, foi elaborado um 

tratamento da informação contida com o fim de “dar forma conveniente e representar de 

outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação. O 

propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do acesso ao 

observador, de tal forma que este obtenha o máximo de pertinência (aspecto 

qualitativo)”(Bardin, 1977, p.45). Nesse sentido, ao ler os documentos e a transcrição das 

entrevistas, selecionei os principais aspectos do conteúdo dos mesmos, procurando dividi-los 

por temáticas que foram agrupadas por categorias de análise, visando à compreensão da 

totalidade do fenômeno estudado; com destaque para a organização política, categoria central 

desse trabalho. 

A exposição dos resultados da pesquisa está contemplada em quatro capítulos. No 

primeiro discuto a organização profissional dos(as) assistentes sociais no contexto da 

mobilização dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as) na década de 1990. Na abordagem da 

organização política profissional, priorizo a análise das entidades nacionais representativas 

dos(as) assistentes sociais brasileiros, enfocando as esferas sindical, da formação 

6 Foram entrevistadas conselheiras dos seguintes estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Distrito Federal. 
7 O perfil das conselheiras entrevistadas é, sinteticamente, o seguinte: todas eram do sexo feminino; tinham 
uma faixa etária que variava de 30 a 50 anos quando participaram do CFESS; a maioria havia concluído pós-
graduação; trabalhavam em instituições diversas, com destaque para a universidade e instituições públicas; 
possuíam simpatia ou filiação a partidos de esquerda, com destaque para o PT e PCdo B; a maioria delas 
participou de duas gestões consecutivas na entidade. A trajetória que as levou ao CFESS é geralmente marcada 
por militâncias anteriores em outras instâncias organizativas, com destaque para: o Movimento Estudantil, o 
CRESS, a Igreja Católica e o sindicato. 
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profissional, do exercício profissional e do movimento estudantil, dimensões constitutivas da 

organização política no Serviço Social brasileiro. 

O segundo capítulo tematiza a ação política do CFESS, através da análise da 

trajetória histórica dos conselhos profissionais no Brasil, do surgimento e desenvolvimento 

da atuação do CFESS na realidade profissional, enfatizando a discussão sobre as 

determinações de sua ação política a partir do seu cotidiano e suas articulações com outros 

segmentos coletivos na sua ação política, durante a década de 1990. 

No terceiro capítulo abordo a importância da ação política do CFESS para a 

construção do projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro, a partir de uma 

discussão sobre a própria concepção de ética, enquanto dimensão que possibilita a conexão 

entre singularidade/universalidade. Para isso, analiso, inicialmente, a capacidade humana de 

construir projetos, a dimensão ético-política da construção de projetos coletivos e o projeto 

ético-político profissional. Por fim, abordo a contribuição do CFESS para o debate ético 

profissional, através da análise da coordenação do processo de reformulação do atual código 

de ética; para o debate sobre os Direitos Humanos e para a realização do projeto “Ética em 

movimento”.   

O último capítulo analisa a contribuição efetiva da ação política do CFESS para a 

materialização desse projeto no cotidiano profissional, através da atuação da entidade na 

esfera das políticas públicas, em especial, a discussão da política de seguridade social. Essa 

análise é realizada em quatro dimensões: posicionamentos contrários ao projeto de política 

social das classes dominantes; participação na construção de leis: luta para além da garantia 

jurídico-formal; acompanhamento do controle das políticas públicas: participação nos 

conselhos, fóruns e conferências e lutas referentes à atuação profissional no âmbito da 

formulação/implementação das políticas públicas.  
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A relevância deste trabalho consiste em abordar a temática da organização 

política profissional, que suscita a reflexão sobre os dilemas, desafios e rumos postos ao 

Serviço Social na contemporaneidade, na perspectiva de construir mediações para a 

materialização do projeto ético-político profissional, numa perspectiva estratégica de 

contribuição da profissão para a efetivação de um projeto de emancipação humana. Sua 

contribuição insere-se, também, no esforço de resgatar a trajetória histórica recente do 

Serviço Social brasileiro. Espero que os resultados desta pesquisa possam suscitar elementos 

analíticos que sejam questionados e aprofundados em outros estudos na direção de 

consolidar, cada vez mais, a maturidade da produção teórica dos(as) assistentes sociais 

brasileiros.
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CAPÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA PROFISSIONAL DOS(AS) ASSISTENTES 

SOCIAIS NO CONTEXTO DE LUTAS DA CLASSE TRABALHADORA 
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CAPÍTULO I – Organização política profissional dos(as) assistentes sociais no contexto 

de lutas da classe trabalhadora 

Neste capítulo discuto a organização profissional dos(as) assistentes sociais no 

contexto da organização dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as) na década de 1990. Nessa 

abordagem será priorizada a análise das entidades nacionais representativas da categoria, 

enfocando as seguintes esferas: sindical, da formação profissional, do exercício profissional e 

do movimento estudantil, dimensões constitutivas da organização política profissional. 

1.1 – Organização política: construção humana e histórica  

Para discutir a concepção de organização política me apoiarei nas reflexões 

marxistas, notadamente nas contribuições de Gramsci, que, ao enfatizar a unidade entre infra-

estrutura e superestrutura, reforça a visão de totalidade e acresce outras contribuições a 

leitura marxiana. Essa perspectiva, fértil em determinações objetivas e subjetivas, fornecerá 

diversos elementos para a análise da organização política dos(as) trabalhadores(as) e, 

particularmente, dos(as) assistentes sociais. 

 O conceito de política já foi abordado por inúmeros analistas. Na ótica marxista, 

recebeu variadas abordagens. Numa perspectiva reducionista, foi entendida a partir de uma 

derivação mecânica da economia. De outro modo, recebeu também, no âmbito do marxismo, 

um enfoque materialista, histórico e dialético que compreende a realidade como totalidade 

contraditória, multifacetada, na qual se evidencia um conjunto de relações constitutivas do 

ser social, envolvendo antagonismos e/ou conflitos passíveis de apreensão tão somente 

mediante uma reflexão crítica que leve em conta a historicidade, a contradição e o 

movimento da sociedade. A concepção de política sofreu, nesta interpretação, transformações 

que lhe enriqueceram a análise (Ramos, 1996). 
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 Antes de abordar a concepção gramsciana de política, serão levantados alguns 

aspectos elaborados por Marx, Engels e Lênin que contribuem para o entendimento das 

formulações de Gramsci. 

 Uma primeira noção a ser destacada da teorização de Marx é que os indivíduos 

são sujeitos da construção histórica, herdando, de gerações passadas, os avanços 

civilizatórios por elas alcançados, preservando-os e ampliando-os para as futuras gerações. 

Assim, homens e mulheres “[...] fazem a sua própria história, mas não a fazem 

arbitrariamente, nas condições escolhidas por eles, mas sim nas condições diretamente 

determinadas ou herdadas do passado. A tradição de todas as gerações mortas pesa 

inexoravelmente no cérebro dos vivos” (Marx, 1990, p.17). Os indivíduos são, portanto, 

herdeiros e preservadores da humanidade (Heller, 1989).  

 Nessa perspectiva analítica, os seres humanos constroem a história, recriando as 

suas realidades concretas, a partir do acúmulo de experiências coletivas passadas. Assim, os 

indivíduos atuam politicamente sob determinadas condições objetivas e subjetivas, 

construídas no desenvolvimento histórico dos diferentes contextos sócio-econômicos.   

Analisando a existência da política no modo de produção capitalista, Marx 

articula as relações econômicas e políticas enquanto componentes das relações de produção e 

reprodução da vida na sociedade, a partir de uma perspectiva de totalidade. A política é 

determinada pela base material, estando presente nas relações sociais que são permeadas pela 

estrutura de classe e pelos mecanismos de poder. Afinal, a lei do valor, como relação social 

organizadora das relações sociais no capitalismo é impregnada de política (Behring, 1998). 

A concepção marxiana de política está imersa na dimensão da luta de classes, 

sendo concebida como um espaço de luta da classe trabalhadora contra a exploração 

capitalista, na perspectiva de superar esse modo de produção e construir uma sociabilidade 

sem exploração e opressão. Para alcançar isso, propõe a aliança da classe operária com o 
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campesinato. A partir das experiências revolucionárias das massas francesas no século XIX, 

Marx desenvolve a questão da aliança de classe e da tática revolucionária do proletariado em 

As lutas de classes na França (1848-1850), uma de suas principais obras políticas.  

Engels, na introdução dessa obra, sinaliza aspectos fundamentais da produção 

intelectual marxiana sobre a política. A principal idéia desenvolvida por ele é que para o 

desenvolvimento de novas formas de luta política é necessário que se levem em conta as 

mudanças econômicas. Nesse sentido, 

 Se as condições mudaram na guerra entre povos, não mudaram menos para a luta de 
classes. Passou o tempo dos golpes de surpresa, das revoluções executadas por 
pequenas minorias conscientes à frente das massas inconscientes. Onde quer que se 
trate de transformar completamente a organização da sociedade, cumpre que as 
próprias massas nisso cooperem, que já tenham elas próprias compreendido de que 
se trata, o motivo pelo qual dão seu sangue e sua vida. Isso foi o que nos ensinou a 
história dos últimos cinqüentas anos. Mas para que as massas compreendam o que é 
necessário fazer é preciso um trabalho longo e perseverante; é precisamente esse 
trabalho que realizamos agora, com tal êxito que desespera nossos adversários 
(Engels, 1986, p.44).   

Dessa forma, Engels defende que as estratégias e táticas políticas têm que se 

modificar em decorrência das mudanças ocorridas nas condições materiais. Assim, naquele 

contexto histórico, não sendo mais possível conquistar a transformação social por um simples 

ataque de surpresa, num só golpe decisivo, tornou-se necessária a adoção de novas formas de 

luta, incluindo-se a utilização do sufrágio universal e das instituições como espaços de luta 

do proletariado. “Viu-se que as instituições estatais, nas quais se organiza o domínio da 

burguesia, ainda oferecem possibilidades novas de utilização que permitem à classe operária 

combatê-las” (Engels, 1986, p.40). 

Essas reflexões de Engels têm um grande potencial para influenciar as futuras 

elaborações gramscianas sobre o Estado, a existência dos aparelhos de hegemonia, a 

utilização da guerra de posição e da guerra de movimento no processo revolucionário. 

Outro autor marxista que influencia as idéias desenvolvidas por Gramsci no 

cárcere é Lenin. Na obra Que fazer?, escrita originalmente em 1902, este autor elabora uma 

crítica à noção equivocada de política, defendida pela postura do economicismo, presente na 
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social-democracia russa. Os economicistas priorizavam a luta econômica (luta sindical) como 

o meio mais eficaz para levar as massas à luta política, defendendo a agitação política no 

terreno meramente econômico como tática mais adequada para a luta da classe operária, que 

é reduzida, assim, a apenas uma das suas dimensões constitutivas: a venda de sua força de 

trabalho. Lênin, na sua crítica à concepção economicista, questiona 

Será verdade que a luta econômica é, em geral, “o meio mais amplamente aplicável” 
para levar as massas à luta política? Isto é absolutamente falso. Todas as 
manifestações, quaisquer que sejam elas [...] e não apenas as ligadas à luta 
econômica, constituem um meio não menos “amplamente aplicável” para tal 
“integração” (Lênin, 1988, p.47). 

O autor argumenta, ainda, que a perspectiva da social-democracia revolucionária 

é apresentar reivindicações “não somente no terreno da luta econômica, mas também no 

terreno de todas as manifestações, quaisquer que sejam, da vida política e social” (1988:50). 

Dessa forma, cita diversos tipos de opressão, não diretamente ligadas à esfera econômica, 

mas que se constituem manifestações políticas, tais como: a perseguição às seitas, o regime 

de caserna imposto aos estudantes e intelectuais, a corrupção dos funcionários, a opressão 

policial, os castigos corporais contra os camponeses, a luta contra os famintos, a campanha 

repelindo a aspiração do povo à instrução e à ciência, dentre outras. Aparecem, nessa 

exposição, diversas lutas sociais (liberdade de expressão, moralização do público, luta contra 

opressão policial, dentre outras) como manifestações políticas que não se restringem apenas à 

dimensão econômica (Ramos, 1996). 

Na perspectiva leninista, o partido político é o principal espaço de organização 

das classes sociais e, particularmente, dos operários que deveriam organizar-se no partido 

social-democrata revolucionário para lutar pela superação do capitalismo. Assim, “[...] a 

organização de um partido social-democrata revolucionário deve necessariamente constituir 

um gênero diferente da organização dos operários para a luta econômica [...]” (Lênin, 1988, 

p.87). Na perspectiva da luta anti-capitalista, defende a aliança operário-camponesa, 

conforme Marx já sinalizara, sob a direção do partido revolucionário.  
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O tratamento do partido político como principal catalisador da organização 

política das classes sociais e a tradução da hegemonia como direção de classe, que se exerce 

no contexto de uma política de alianças são outras contribuições relevantes do pensamento 

leninista para a discussão sobre a política que também influenciaram as elaborações de 

Gramsci. 

As teses desses autores, abordados anteriormente, atestam a atualidade da 

formulação marxista da política, notadamente quanto à consideração de alguns pressupostos, 

como: a historicidade da ação política dos sujeitos; a necessidade do conhecimento da 

estrutura econômica para compreensão das relações contraditórias, dos mecanismos de poder 

e da construção de alianças na luta política.

Considerando as contribuições, notadamente de Marx, Engels e Lênin, Gramsci, 

pensador e militante comunista italiano, elaborou novos elementos em torno da noção de 

política, relacionada à questão da hegemonia, desenvolvendo aspectos políticos que não 

haviam sido tratados satisfatoriamente pelo economicismo da Segunda Internacional, o que 

enriqueceu significativamente o debate no âmbito do pensamento marxista. 

Na sua obra, notadamente no Caderno 13 (1932-1934) - Breves notas sobre a 

política de Maquiavel -, Gramsci fornece diversos elementos para a compreensão de sua 

concepção de política. Toma como base para sua exposição, a análise da obra - O Príncipe - 

de Maquiavel. Para ele, a ciência política de Maquiavel representa a filosofia da sua época 

que tende à organização das monarquias nacionais absolutas, à forma política que permite e 

facilita um novo desenvolvimento das forças produtivas burguesas, intencionando, assim, por 

fim à anarquia feudal. O maquiavelismo serviu, portanto, para questionar a técnica política 

tradicional dos grupos dirigentes conservadores, servindo de base para a construção de um 

novo Estado - que, no caso da Itália, seria o Estado unitário nacional - e se constituiu como 

elemento fundante de uma nova concepção de política, entendida como ciência autônoma. 
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Gramsci argumenta que essa obra, cujo centro de interesse é, essencialmente, 

política e não militar, discute o processo de formação de uma determinada vontade coletiva 

em uma Itália na qual não existiam instituições representativas já desenvolvidas e 

significativas para a vida nacional. Isso ocorre através da análise de características, 

necessidades, deveres de uma pessoa concreta e não através da discussão de princípios e 

critérios de um método de ação. Gramsci, ao retomar essa discussão, pretende caracterizar a 

diferença entre o príncipe de Maquiavel e o moderno príncipe. Para ele, Maquiavel trata, 

nessa obra, como deve ser um príncipe para conduzir um povo à fundação de um novo 

Estado.

Segundo Gramsci, a concepção de política defendida por Maquiavel é a de uma 

atividade autônoma que tem princípios e leis diversos daqueles da moral e da religião. 

Comparece, assim, a concepção da política como ciência autônoma. Ao responder sobre qual 

o lugar que a ciência política deve ocupar numa filosofia da práxis, Gramsci (2000b, p.26) 

afirma que 

 tratar-se-á, portanto, de estabelecer a posição dialética da atividade política (e da 
ciência correspondente) enquanto determinado grau superestrutural: poder-se-á dizer, 
como primeira referência e aproximação, que a atividade política é precisamente o 
primeiro momento ou primeiro grau, o momento no qual a superestrutura está ainda 
na fase imediata de mera afirmação voluntária, indistinta e elementar. 

Ao discutir a posição dialética da atividade política, questiona em que sentido é 

possível identificar a política e a história e, portanto, toda a vida e a política. Gramsci 

argumenta, ainda, que é impossível separar a política e a economia da história; e constrói o 

conceito de “bloco histórico”, compreendido como unidade entre estrutura e superestrutura.  

A partir do referencial gramsciano, Dias (2002) ressalta que pensar a política 

como esfera separada do real ou como mero epifenômeno do econômico é examiná-la como 

exterioridade em relação à totalidade social. 

Gramsci chama atenção para o fato de que, embora a criação de um novo tipo ou 

nível de civilização se opere essencialmente sobre as forças econômicas, os fatos da 
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superestrutura não devem ser abandonados a si mesmos, a seu desenvolvimento espontâneo. 

Esse autor define, então, a política como a esfera do coletivo que reúne sentimentos, 

aspirações e leis próprias, sendo relativamente autônoma em relação à dimensão econômica,  

sofrendo, simultaneamente, influências desta. No seu pensamento há uma determinação da 

economia em relação à política, sem apresentar, no entanto, imposições mecânicas de 

resultados, mas condicionando as alternativas que se colocam para a ação do sujeito. 

Ao discutir a concepção de política, Gramsci(1999) ressalta que a Filosofia da 

Práxis concebe o desenvolvimento da estrutura e das superestruturas como interelacionado e 

recíproco. A inovação fundamental trazida por essa perspectiva é a demonstração de que não 

existe uma “natureza humana” abstrata, fixa e imutável, posto que representa o conjunto das 

relações sociais historicamente determinadas, ou seja, um fato histórico verificável e, nesse 

sentido, a ciência política deve ser concebida em seu conteúdo concreto e em sua formulação 

lógica como um organismo em desenvolvimento. No âmbito dessa perspectiva, Gramsci 

adverte que é necessário combater o economicismo8 na teoria e práticas políticas, posto que 

tal perspectiva considera a política como um jogo de ilusionismo e prestidigitação. E aqui 

consiste uma das principais críticas ao pensamento de Croce, que não considera o elemento 

subjetivo - a paixão - como constituinte contínuo e permanente daquilo que ele denominou de 

vontade coletiva, base de formação da organização política por excelência: o partido. 

O autor denomina o partido de moderno Príncipe, numa alusão à obra de 

Maquiavel. Com efeito, para Gramsci, o sujeito político mais característico da sociedade não 

é um indivíduo concreto como sugere Maquiavel, mas sim um organismo que é determinado 

pelo desenvolvimento histórico, constituindo-se o primeiro canal no qual se unificam germes 

8 Dias (2002, p.137) ressalta que para o economicismo “o conceito de modo de produção apaga o de formação 
social e é tomado como uma abstração que tende a coincidir com o real. Este aparece reduzido à esfera do 
´econômico`, o conjunto de forças produtivas e relações de produção. As forças produtivas são pensadas como 
tecnologia e apresentadas como base e motor da história. O marxismo é, assim, mutilado, transformado em um 
conjunto de dogmas. De redução em redução, cai-se na famosa contradição Trabalho-Capital, tomada, abstrata e 
universalmente [...] Todas as demais contradições acabam por ´desaparecer`, apresentando-se como 
epifenômeno. Reduz-se a totalidade do social a ´partes` autonomizadas” 
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de vontade coletiva que tendem a se tornar universais na perspectiva de criação de um novo 

Estado, ou seja, trata-se do partido político. Ao novo Estado caberia criar tipos novos e mais 

elevados de humanidade, através da adequação da moralidade das grandes massas populares 

às necessidades do contínuo desenvolvimento do aparato econômico de produção. 

Para Gramsci uma tarefa importante do moderno Príncipe deverá ser dedicada à 

questão de uma reforma intelectual e moral, ou seja, à questão de uma concepção de mundo. 

O moderno Príncipe deve e não pode deixar de ser o anunciador e o organizador de 
uma reforma intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno para um 
novo desenvolvimento da vontade coletiva nacional-popular9 no sentido da 
realização de uma forma superior e total de civilização moderna (2000b, p.18). 

Ao discutir a reforma intelectual e moral, Gramsci afirma que esta não pode 

deixar de estar vinculada a um programa de reforma econômica, pois, segundo ele, o 

programa de reforma econômica é o modo concreto através do qual se manifesta toda 

reforma intelectual e moral. Ao articular dialeticamente a esfera superestrutural à econômica, 

este autor rompe com perspectivas economicistas tão presentes em interpretações marxistas 

anteriores.

Assim, no bojo da sua discussão sobre política, a análise das relações entre 

estrutura e superestrutura é determinante, pois para Gramsci existe, entre elas, um nexo 

necessário e vital. Em relação ao estudo da estrutura, salienta que é necessário distinguir os 

movimentos orgânicos dos fenômenos de conjuntura. Os fenômenos de conjuntura 

(ocasionais, imediatos) dependem dos movimentos orgânicos (relativamente permanentes), 

mas 

seu significado  não tem um amplo alcance histórico: eles dão lugar a uma crítica 
política miúda, do dia-a-dia, que envolve os pequenos grupos dirigentes e as 
personalidades imediatamente responsáveis pelo poder. Os fenômenos orgânicos dão 
lugar à crítica histórico-social, que envolve os grandes agrupamentos, para além das 
pessoas imediatamente responsáveis e do pessoal dirigente (Gramsci, 2000b, p.36). 

9 Gramsci define o significado da vontade coletiva como “consciência operosa da necessidade histórica, como 
protagonista de um drama histórico real e efetivo” (2000b:17). 
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Esse autor sinaliza a importância dessa distinção no estudo de períodos históricos, 

afirmando que freqüentemente se incorre no erro de não saber encontrar a justa relação entre 

o que é orgânico e o que é ocasional nas análises histórico-políticas. Tal erro conduz ora ao 

“economicismo”, ao se superestimar as causas econômicas, ora ao “ideologismo”, ao exaltar-

se o elemento voluntarista e individual.  

Para ele, o político é um criador que cria, não a partir do nada ou movido por 

desejos e sonhos, mas tomando por base a realidade efetiva com o objetivo de contribuir para 

dominá-la e superá-la. Na conceituação de política, Gramsci faz distinção entre a grande 

política e a pequena política. A grande política ou alta política compreende “as questões 

ligadas à fundação de novos Estados, à luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de 

determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais”. Já a pequena política ou política do 

dia-a-dia, política parlamentar, de corredor, de intrigas compreende “as questões parciais e 

cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de 

lutas pela predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política” (2000b, 

p.21).

Ao ampliar o conceito de política, Gramsci afirma que "tudo é política" e que o 

todo social é atravessado pela práxis criadora. Na acepção "restrita", o conceito de política 

aparece como o conjunto de práticas que se referem diretamente ao Estado e às relações de 

poder entre governantes e governados. A política é compreendida, então, como um elemento 

presente na práxis humana no sentido “amplo” e como relações e objetivações ligadas ao 

poder no sentido “restrito”. Nessa perspectiva, o político identifica-se com toda forma de 

práxis que supera a passividade na recepção e manipulação de dados imediatos, orientando-

se para a totalidade das relações objetivas e subjetivas. Dessa forma, é possível dizer que a 

política atravessa todas as esferas do ser social, tornando-se sinônimo de “catarse”, processo 
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pelo qual certa classe se eleva a uma dimensão universal, ao superar seus interesses 

econômico-corporativos (Coutinho,1994). 

Dias (2002) salienta a atualidade radical das elaborações gramscianas sobre a 

política, sinalizando como exemplos dessa radicalidade: a recusa de uma visão puramente 

instrumental do Estado, que não permite captar o complexo jogo das contradições; o 

significado da hegemonia como crítica prático-teórica da estruturação das formas de 

dominação, por um lado, e a condição de possibilidade de alterar as regras já estabelecidas, 

por outro; e a recusa ao economicismo que nega, naturaliza e reifica os antagonismos, 

recusando, desta forma, a possibilidade de intervenção das vontades na história. 

Sendo assim, a política é abordada na formulação gramsciana numa perspectiva 

histórica em que os homens e as mulheres são os sujeitos que materializam as articulações 

nas esferas sociais. Como vimos anteriormente, para ele, política e economia estão 

articuladas numa perspectiva de totalidade, tendo em vista que, para analisar a esfera das 

relações de poder é necessário examinar as bases econômicas em que se desenvolve a ação 

política. Outra preocupação central de Gramsci diz respeito à questão da correlação de forças 

presentes na sociedade, produto da ação das classes sociais. Nesse sentido, aparece, de modo 

claro, a necessidade de construir alianças que favoreçam o processo de disputa hegemônica 

para a construção de uma nova ordem societária, no qual os(as) intelectuais têm um 

protagonismo relevante. Vale destacar que as alianças são trabalhadas por ele numa 

perspectiva de classe, em que o objetivo principal é obter a hegemonia da classe 

trabalhadora.

O conjunto dessas questões permite-nos identificar os elementos centrais para a 

compreensão da política, ou seja, a relação entre economia e política, a correlação das forças, 

a construção de alianças nesse processo e o papel do intelectual na luta pela conquista da 

hegemonia de determinados projetos coletivos. 
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Tais elementos são centrais para a análise da mediação da organização política 

para o processo de construção do projeto profissional do Serviço Social brasileiro, como será 

analisado mais adiante. Esse processo é desenvolvido em determinado contexto político-

econômico, permeado por correlações de forças, entre diferentes sujeitos coletivos, que 

constroem alianças em torno de objetivos comuns que se unificam na consolidação de 

projetos profissionais hegemônicos que mantêm vinculação com a defesa de projetos 

societários. Os dirigentes profissionais podem cumprir uma relevante função intelectual 

nesse processo de organização política, na medida em que dirijam e organizem segmentos 

profissionais em torno de determinados projetos políticos coletivos.  

Uma questão polêmica, nesta abordagem, é a utilização desse referencial para 

analisar a ação política profissional em um espaço político não tradicional, na medida que, o 

enfoque dos autores anteriormente citados recaía sobre a ação política das classes sociais, 

notadamente na esfera do partido político, na perspectiva de defesa de um projeto societário. 

Para construir mediações que possibilitem considerar a emergência de novos espaços do 

fazer político que possam se conectar com a defesa de projetos de classe; será abordado, no 

próximo item, algumas idéias de autores que, fundamentados no referencial marxista e 

gramsciano, discutem a ampliação das arenas do fazer político na contemporaneidade e 

defendem a articulação das suas lutas a uma dimensão societária, através da vinculação de 

reivindicações particulares à perspectiva dos interesses de classe.

1.1.1 – Ampliação dos espaços da esfera política na contemporaneidade

Quando analisada a organização política de segmentos sociais, neste trabalho, é 

considerado que, da segunda metade do século passado para os dias atuais, ocorreu um 

profundo processo de mudanças na relação entre o Estado e a sociedade civil, implicando 

redefinições na esfera política. 
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As formas novas que a vida política e cultural assumiu no coração de nosso século - 
partidos, sindicatos, vários organismos sociais, instituições representativas, 
informação de massa, [...] tiveram uma influência importantíssima na possibilidade 
de regular e controlar a vida produtiva e social (Ingrao, 1981, p.24). 

Sob esse ângulo, além dos partidos e dos sindicatos, ganha visibilidade, na arena 

política, a presença de novas instâncias e mecanismos de participação coletiva, como os 

movimentos sociais, ONG`s, entidades de categorias profissionais, cooperativas, dentre 

outros. Assim, é colocada às sociedades contemporâneas a tarefa de refletir sobre os atuais 

canais de participação e representação política, uma vez que, neste contexto, os partidos já 

não constituem o único canal de participação e conexão entre a sociedade civil e o Estado, 

Apesar dessa constatação, existe, aqui, o reconhecimento do papel fundamental de 

articulador de uma vontade coletiva na direção da construção de uma nova hegemonia e, 

portanto, de aglutinador das demais expressões organizativas presentes na sociedade civil, 

exercido pelo partido político. 

Nessa perspectiva, Ingrao chama a atenção para a necessidade do reconhecimento 

e da compreensão, através de estudos e pesquisas, das múltiplas forças políticas que 

emergem em escala mundial, constituindo-se numa ampla teia de aparelhos intelectuais e 

movimentos variados que, com diversas reivindicações e formas de luta, caracterizam novos 

sujeitos políticos. Assim, "[...] se não captarmos essa multiplicidade de sujeitos e de 

conexões, não tomaremos consciência nem das potencialidades, nem das dificuldades de 

governar uma rede tão ampla de forças em movimento" (1981, p.46). Assim, sugere o 

momento da síntese política, que diz respeito à necessidade de politização, ou seja, uma 

dilatação e um enriquecimento da política, a partir de redefinições nos partidos e da criação 

de múltiplos mecanismos de participação nos vários espaços e de diferentes formas que 

levam à organização coletiva. Nessa mesma direção, segue o pensamento de Soares, ao 

analisar a perspectiva de Gramsci: 

O aparelho hegemônico que conforma a sociedade civil surge a ele como uma 
multiplicidade de sociedades particulares. Multiplicidade esta constituída por uma 
infinidade de instituições e concepções de mundo. A constatação dessa diversidade o 
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leva a ampliar a noção corrente de política e os espaços usuais monopolizadores 
exclusivos dessa ação (sindicatos e partidos) (1987, p.124/125). 

Nessa perspectiva, o partido político, mesmo continuando a ser a instituição 

distintiva da política moderna, não é a única. Para Cerroni (1993, p.124/205), numa fase mais 

complexa do desenvolvimento social 

cresce, bem mais, a capacidade mediadora das instituições representativas centrais e 
locais, bem como a função alimentadora da política exercida por organizações não 
imediatamente políticas (universidades, associações profissionais, associações 
culturais e civis). O processo de formação da vontade política desemboca numa 
pluralidade de canais [...] (grifo meu). 

Diante dessa realidade, o autor argumenta que a sociedade contemporânea exige 

uma política mais complexa; um politizar mais rico; uma maior capacidade de elaborar os 

interesses desenvolvendo-os como direitos-deveres.  

Nogueira (2001, p.77) também analisa a complexificação das formas do agir 

político. Segundo ele, nos últimos tempos, ocorreu uma multiplicação das instâncias 

organizativas dos mais variados matizes e objetivos. Assim,  

a dinâmica dos processos políticos tornou-se mais rica e complexa. É visível a 
confusão de tarefas e papéis no interior dos sistemas políticos, quadro que se 
complica ainda mais com a explosão de novos atores políticos (os movimentos 
sociais), a politização dos grupos profissionais e da burocracia, a transformação 
das demandas especificamente políticas. (grifo meu). 

 Duas indicações importantes para a análise proposta neste trabalho devem se 

destacadas: a sinalização, feita por Cerroni, da presença de organizações não imediatamente 

políticas, tais como as associações profissionais e a identificação, operada por Nogueira, da 

politização dos grupos profissionais. Ao pesquisar a ação política do CFESS, pode-se 

considerar que uma entidade profissional, no caso um conselho de fiscalização, é um espaço 

de politização de um grupo profissional, a categoria dos(as) assistentes sociais brasileiros(as), 

pois sua ação materializa-se na direção da defesa do exercício da profissão em consonância 

com os princípios ético-políticos que norteiam o projeto profissional. Neste intuito, tal 

entidade materializa uma ação política voltada para a busca dos interesses coletivos, ao 
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realizar articulações com outros sujeitos coletivos que compartilhem da perspectiva de 

construção de um projeto societário alternativo ao hegemônico.  

 Dessa forma, acredito que possam existir outras organizações políticas que 

defendam os interesses da classe trabalhadora, além dos partidos e sindicatos. O que vai dar o 

caráter de defesa de propostas revolucionárias é a direção política de tais esferas e sua 

articulação com as demais instâncias organizativas, dentre elas, os partidos políticos. Daí, a 

sociedade conviver com sindicatos “pelegos” que dizem representar os interesses dos(as) 

trabalhadores e entidades de fiscalização, tradicionalmente conservadoras, com uma agenda 

que sinaliza a direção da possibilidade de transformação social.  

Bihr (1998) argumenta que a experiência da luta de classe, no decorrer das 

últimas décadas, fez com que a idéia do sindicato como única organização revolucionária 

possível do proletariado devesse ser abandonada, pois ao lado das organizações sindicais vão 

se colocar uma pluralidade de formas organizacionais, como: organizações mais informais e 

temporárias ou duráveis, movimentos sociais específicos e diferentes vanguardas políticas. 

Sobre a multiplicidade dos sujeitos políticos, Evangelista (1992, p.53) afirma que 

muito diferente do ´estilhaçamento` da política, o que temos é a ampliação do campo 
da política. Ao contrário de ´novos sujeitos políticos`, que substituam os ´velhos` 
sujeitos – como, por exemplo, o proletariado -, o que temos são sujeitos políticos 
renovados pluridimensionalmente. Em lugar de ´novas práticas sociais` temos uma 
práxis social com dimensões ainda ignoradas. E muito mais do que ´novos espaços 
políticos`, o que temos são espaços políticos esquecidos na cotidianidade e que 
necessitam ser conectados à totalidade concreta, para que possam ser apreendidos. 

Ressalte-se a necessidade de conectar estes espaços políticos à totalidade concreta 

para que estes não caiam na implementação de lutas isoladas e desarticuladas da perspectiva 

dos interesses de classe. Desta forma, “a luta ecológica, o movimento feminista e tantos 

outros novos movimentos sociais têm maior vitalidade quando conseguem articular suas 

reivindicações singulares e autênticas com a denúncia à lógica destrutiva do capital” 

(Antunes, 1999, p.216). 
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As questões até aqui apresentadas parecem fecundas para iluminar a análise da 

ação política dos trabalhadores e, particularmente, dos(as) assistentes sociais na conjuntura 

brasileira da década de 1990. O referencial gramsciano, adotado neste trabalho, comporta não 

só estudos referentes à análise da ação política do partido político, lócus considerado por ele 

como central na disputa hegemônica, mas também admite, a partir das suas reflexões, a 

existência de diferentes tipos de sociedades ou associações nas quais o indivíduo pode atuar, 

conforme essa argumentação: “[...] o indivíduo pode associar-se com todos os que querem a 

mesma modificação [...] as sociedades das quais um indivíduo pode participar são muito 

numerosas, mais do que possa parecer. É através destas ´sociedades` que o indivíduo faz 

parte do gênero humano” (Gramsci, 1999, p.414). Em outra passagem sobre a relação das 

organizações com o partido político, Gramsci adverte sobre o perigo do partido sufocar as 

demais organizações: 

Ocorre sempre que os indivíduos pertencem a mais de uma sociedade particular e 
muitas vezes a sociedades que estão essencialmente (objetivamente) em contraste 
entre si. Uma política totalitária tende precisamente: 1) a fazer com que os membros 
de um determinado partido encontrem neste único partido todas as satisfações que 
antes encontravam numa multiplicidade de organizações, isto é, a romper todos os 
fios que ligam estes membros a organismos culturais estranhos; 2) a destruir todas as 
outras organizações ou a incorporá-las num sistema cujo único regulador seja o 
partido (Gramsci, 2000b, p. 254). 

Tais reflexões são ampliadas por outras interpretações que bebem na sua fonte. 

Soares considerando que, na contemporaneidade, os espaços políticos com potencial de 

gestação de articulações que busquem transformações societárias são diversos e precisam ser 

conectados às múltiplas dimensões e instâncias da vida coletiva, argumenta que 

para além dos espaços clássicos da luta pelo poder, daqueles circunscritos pela 
relação capital/trabalho estrito senso: a perspectiva gramsciana do poder passa então 
a considerar os espaços moleculares da ambigüidade, da contradição da organicidade 
estabelecida entre dirigentes/dirigidos nas modernas sociedades ocidentais. Essa 
organicidade envolvendo a todos, transforma os indivíduos em produtores e 
reprodutores do poder (1987, p.127/128). 

Considero, portanto, válida tal abordagem para a análise da organização política 

dos(as) trabalhadores em diversos espaços coletivos no Brasil, com destaque para os 
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movimentos sociais, bem como para organização dos(as) assistentes sociais, que fazem parte 

do segmento da classe trabalhadora, nas suas entidades representativas. 

 1.2 – O processo de organização política dos trabalhadores no Brasil na década de 1990 

O processo de organização política dos trabalhadores brasileiros, na década de 

1990 apresenta uma multiplicidade de sujeitos e espaços de ação política, dentre os quais 

destaca-se, para a análise ora realizada, o enfraquecimento da maioria dos Movimentos 

Sociais e do Movimento Sindical, expressivos na década anterior, e o avanço do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST. Analisar a organização política dos(as) 

trabalhadores(as) no Brasil, na década de 1990, pressupõe considerar a totalidade dos 

elementos constitutivos do cenário internacional e nacional neste período. 

1.2.1 – O cenário dos anos de 1990 

O cenário internacional, desde a década de 1970 e mais explicitamente nos anos 

de 1980/90, é marcado por uma crise estrutural, caracterizada pelo reordenamento do capital 

para recuperar seu ciclo produtivo. A ofensiva do capital destina-se a “reestruturar o padrão 

produtivo estruturado sobre o binômio taylorismo e fordismo, procurando, desse modo, repor 

os patamares de acumulação existentes no período anterior, especialmente no pós-45, 

utilizando-se de novos e velhos mecanismos de acumulação” (Antunes,1999, p.36).

A partir do início dos anos de 1970, vivencia-se um quadro de crise estrutural, o 

que leva o capital a utilizar vários mecanismos de reestruturação, com destaque para a 

expansão da acumulação no interior da esfera financeira (Chesnais, 1996) e a substituição do 

padrão taylorista e fordista pela “acumulação flexível” (Harvey, 1999). 
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É importante salientar que o modo de produção capitalista produz, dentro de sua 

lógica imamente, crises periódicas de superprodução de mercadorias (valores de troca)10. As 

principais causas das crises econômicas capitalistas são: a “superacumulação de capitais”, o 

“subconsumo das massas”, a “anarquia da produção”, a “desproporcionalidade” entre os 

diferentes ramos da produção, inerentes à propriedade privada e à economia mercantil 

generalizada e a “queda da taxa de lucros”. A função objetiva das crises de superprodução é a 

de constituir o mecanismo através do qual a lei do valor se impõe, apesar da concorrência 

capitalista (Mandel, 1990). 

Nos ciclos de crises de superprodução, Mandel (1990) localiza “ondas longas com 

tendência à estagnação” e “ondas longas com tendência expansiva”. No curso das primeiras, 

as recessões são mais longas e profundas, enquanto as retomadas são mais curtas e menos 

expansivas. Exemplo disso é o período iniciado a partir do ano de 1974, quando se inicia a 

primeira recessão generalizada na economia capitalista internacional, depois da II Guerra 

Mundial, a qual ele denomina de onda longa depressiva, caracterizada especialmente pela 

diminuição da taxa de crescimento média e por uma elevação do desemprego. Nesse longo 

período depressivo, a acumulação de capital prossegue em meio a períodos de recessão 

seguidos por períodos de retomada. 

Devido, sobretudo, a determinações econômicas, políticas e a redefinição do 

papel do Estado imposto pela necessidade de superação da crise do capital; a social 

democracia e o socialismo real entraram em crise, e expandiu-se fortemente, notadamente na 

década de 1990, o projeto neoliberal. 

Referindo-se a década de 1990, Chesnais (1996, p.42) afirma que 

o triunfo da ´mercadorização`, isto é, daquilo que Marx chamava de ´fetichismo da 
mercadoria`, é total, mais completo do que jamais foi em qualquer momento do 
passado. O trabalho humano é, mais do que nunca, uma mercadoria, a qual ainda por 
cima teve seu valor venal desvalorizado pelo ´progresso técnico` e assistiu à 

10 Mandel (1990) sinaliza que desde a formação do mercado mundial do capitalismo industrial, houve 
exatamente vinte crises de superprodução, com intervalos mais ou menos regulares. 
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capacidade de negociação de seus detentores diminuir cada vez mais diante das 
empresas ou dos indivíduos abastados, suscetíveis de comprar o seu uso. As 
legislações em torno do emprego do trabalho assalariado, que haviam sido 
estabelecidas graças às grandes lutas sociais e às ameaças de revolução social, 
voaram pelos ares, e as ideologias neoliberais se impacientam de que ainda restem 
alguns cacos delas. 

Essa conjuntura de mundialização do capital, que revela as orientações ideo-

políticas do neoliberalismo, traz como desdobramentos, dentre outras questões: o 

enaltecimento do papel do mercado em detrimento da ação pública; o enfraquecimento dos 

Estados nacionais; a deteriorização das condições de trabalho e de vida da classe 

trabalhadora; a difusão de um novo tipo de individualismo.  

É importante salientar que é só a partir de meados do século XIX que o 

capitalismo vive a sua fase liberal por excelência. Hobsbawn (1982) chamou esse período 

áureo do liberalismo, compreendido entre 1848 e 1875, de “A era do capital”. Deste período 

até as primeiras décadas do século XX, o liberalismo torna-se, segundo Teixeira (1998), o 

credo do capitalismo, mediação obrigatória para o desenvolvimento da sociabilidade sob o 

capital.

Essa fase áurea chega ao seu fim com a grande depressão, ocorrida no final dos 

anos de 1920 e início da década de trinta. Para superar essa grande crise do capital, entra em 

cena o modelo social-democrático de desenvolvimento que irá viver seu apogeu no período 

compreendido entre a Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1970. 

Harvey (1999) indica algumas características do capitalismo no período 

1945/1973, quais sejam: manutenção de taxas estáveis de crescimento econômico nos países 

capitalistas avançados; contenção das tendências de crise; preservação da democracia de 

massa; manifestação de um surto de expansões internacionalistas; ameaças remotas de 

guerras intercapitalistas.

Para que este modelo de desenvolvimento obtivesse êxito foi necessário efetivar 

compromissos entre os diversos sujeitos envolvidos naquele processo de reestruturação 
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capitalista. O Estado teve que assumir novos papéis, passando a intervir no processo 

produtivo, através de políticas monetárias e fiscais, com o objetivo de contribuir para a 

promoção da acumulação do capital, a partir da orientação Keynesiana. Concomitantemente, 

o Estado, nos países centrais, implementava políticas de pleno emprego e uma política social 

abrangente, como mecanismos de minimização das perdas que os trabalhadores sofriam no 

sistema capitalista.  

Nesse contexto, o capital e o trabalho assumem novas funções relacionadas aos 

processos de produção; as organizações sindicais, por exemplo, foram sendo, cada vez mais, 

“convencidas” para “trocar ganhos reais de salários pela cooperação na disciplinação dos 

trabalhadores de acordo com o sistema fordista de produção” (Harvey,1999, p.129). 

A partir da década de 1970, este modelo econômico e social entrou em colapso, 

expressão de uma crise orgânica do processo de acumulação capitalista. O esgotamento desta 

forma de organização da economia capitalista fez emergir uma nova resposta teórico-sócio-

política para enfrentar esta crise: o neoliberalismo. Coutinho (2002) argumenta que o 

Welfare State incorporou, na experiência européia, conquistas efetivas, embora parciais e 

limitadas, da classe trabalhadora contra a lógica mercantil do capitalismo. Para ele a prova 

cabal disso é o fato de que assistimos hoje, com o neoliberalismo, à tentativa, infelizmente 

exitosa, de desconstruir o Welfare State, num típico processo de contra-reforma. 

Retomando a tese básica da economia liberal desde Adam Smith11, a proposta 

neoliberal defende que o mercado é a instância perfeita para resolver os problemas 

econômicos, argumentando que o que falta é implementá-lo em termos totais. A perspectiva 

neoliberal conclui que o mercado possui uma tendência imanente ao equilíbrio e que duas 

condições são essenciais para permitir uma aproximação com essa tendência: a propriedade 

11 Analisando as idéias do liberalismo, Teixeira (1998, p.209) argumenta que o pensamento de Adam Smith vê a 
sociedade capitalista como uma “sociedade na qual o mercado deverá ser a instância suprema e intranscendível 
da vida humana”. 
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privada e a liberdade de contrato. Quanto mais são asseguradas essas condições mais se 

caminha para o equilíbrio. 

Nessa concepção, portanto, o mercado é reconhecido como solução para o 

problema econômico de base, como mecanismo único de coordenação das atividades 

econômicas de uma sociedade moderna. Mandel (1990, p.117) analisa as conseqüências da 

economia de mercado salientando que

Nada ilustra melhor o caráter capitalista dessa famosa economia de mercado e suas 
conseqüências injustas e desumanas do que o espetáculo aflitivo de metade da 
humanidade passar fome não porque o mundo careça de produtos alimentares, mas 
porque a demanda solvível não pode seguir a física. Apesar da abundância de valores 
de uso, os valores de troca são inacessíveis, e algumas vezes até destruídos, 
condenando milhões de seres humanos a uma existência infra-humana.

Em vários balanços realizados sobre as conseqüências da implementação do 

neoliberalismo, constata-se que há diversos indícios da perversidade deste modelo na 

América Latina, que se expressam, sobretudo, nas seguintes questões: desemprego, aumento 

da pobreza e a pauperização das classes médias, colapso das economias regionais, incontável 

déficit fiscal, avassalador aumento da dívida externa, alienação da quase totalidade do 

patrimônio público via privatizações (Boron,1999). 

A perspectiva neoliberal obteve, também, uma grande vitória no terreno 

ideológico e moral, na medida em que disseminou desvalores12 individualistas, competitivos, 

egoístas, alardeando a falsa idéia de que não existe outra alternativa em termos de projeto 

societário; o fim da história em contraposição direta ao projeto da modernidade, e o 

pensamento único são expressões desse fetiche que convenceu amplos segmentos, inclusive 

no universo do pensamento de esquerda, em nível mundial. 

12 Utilizamos a distinção feita por Agnes Heller entre valor e desvalor, segundo a qual “pode-se considerar valor 
tudo aquilo que, em qualquer das esferas e em relação com a situação de cada momento, contribua para o 
enriquecimento daqueles componentes essenciais ; e pode-se considerar desvalor tudo o que direta ou 
indiretamente rebaixe ou inverta o nível alcançado no desenvolvimento de um determinado componente” 
(Heller,1989, p.4/5). Os componentes da essência humana são, para Marx, o trabalho (a objetivação), a 
sociabilidade, a universalidade, a consciência e a liberdade.  
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O projeto neoliberal defende princípios que fundamentam uma visão de indivíduo 

e de sociedade pautada na defesa do modo de produção capitalista. Dessa forma, o 

neoliberalismo constitui-se numa teoria econômica que tenta dar resposta à crise do sistema 

capitalista de produção e que apresenta uma visão de indivíduo, da sociedade e do agir dos 

indivíduos no mundo, expressando, portanto, o reordenamento do capital para atingir seus 

objetivos em relação à expropriação do trabalho.  

Para compreender como o neoliberalismo instala-se no Brasil, na década de 1990, 

faz-se necessário desenvolver uma breve retrospectiva da história do Brasil, cuja formação 

está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento do mercado no cenário mundial, 

bem como se faz necessário uma abordagem da conjuntura nacional, posto que as 

determinações conjunturais influenciam decisivamente as possibilidades de organização 

dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as). 

A compreensão da formação sócio-histórica brasileira passa pelo entendimento de 

que a constituição do país só pode ser entendida a partir do processo de autovalorização do 

capital. Falar da constituição do Brasil é falar do processo contraditório da acumulação 

primitiva do capital, que tinha como centro dinâmico a Europa ocidental. O país constituiu-

se, portanto, enquanto realidade sócio-histórica, como resultado da expansão do capital 

mercantil, posto que o colonialismo objetivava apropriar-se de valores de uso produzidos 

pelas economias não-capitalistas dos povos colonizados, com a finalidade de transformá-los 

em valores de troca no mercado internacional, na época do capital mercantil. 

O projeto capitalista marcou o surgimento e toda a construção posterior da 

sociedade brasileira. Netto (1991) salienta que um traço típico do desenvolvimento capitalista 

no país é a não realização das transformações estruturais, ou seja, este desenvolvimento não 

se operou contra o “atraso”, mas com a sua contínua reposição em patamares mais 

complexos na dinâmica da formação social brasileira.  
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Na história mais recente do país, nos últimos cinqüenta anos, com a instituição da 

indústria moderna, o país apresenta um profundo dualismo: de um lado possui indicadores 

econômicos que o situam entre os países mais ricos do mundo e, por outro lado, os 

indicadores sociais o revelam como uma sociedade primitiva, comparável às sociedades mais 

atrasadas da África e da Ásia. Várias são as razões para este dualismo, destacando-se: a 

formação social escravista que provocou a separação entre participantes e excluídos dos 

benefícios da civilização brasileira; a industrialização tardia do país que foi incapaz de 

absorver o enorme contingente de mão-de-obra; o elevado estado de ignorância da população 

que a tornou incapaz de participar do processo produtivo13. Estas são condições 

circunstanciais dentro de um contexto que constitui a razão de ser de tal situação: o modo de 

produção capitalista, em condições periféricas. 

A fase atual do capitalismo é marcada por uma característica fundamental criada 

pelo seu próprio desenvolvimento: a internacionalização do sistema produtivo. O capital está 

mundializado, tendo o processo econômico ficado cada vez mais autônomo em relação aos 

Estados nacionais. Analisando o sistema do capital, Mészáros (2002, p.96) argumenta que 

este se constitui a mais poderosa estrutura totalizadora de controle à qual os seres humanos já 

tiveram que se ajustar  

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – e, 
neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital globalmente 
dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e do 
comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que 
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as 
menores unidades de seu “microcosmo” até as mais gigantescas empresas 
transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos 
processos de tomada de decisão dos vários monopólios industriais, sempre a favor 
dos fortes e contra os fracos. 

O Brasil vem se integrando a essa nova lógica do capital em múltiplas dimensões. 

Tal integração ao processo de internacionalização do sistema produtivo assume contornos 

13 Cf. Oliveira, 2001. 
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perversos e é visualizada em fenômenos como: a privatização do Estado, a superexploração 

da força de trabalho, a dívida pública e o desemprego. 

Esses são aspectos de fenômenos mais amplos engendrados pelo modo de 

produção capitalista. Em relação à dívida pública, particularmente à dívida externa, Mandel 

(1990) argumenta que a dívida crescente dos países ditos do Terceiro Mundo é um dos 

aspectos de um fenômeno muito mais amplo: a expansão do crédito como motor da economia 

do capitalismo tardio14. Em relação ao desemprego, este autor argumenta que a análise feita 

por Marx em “O Capital” de que o capitalismo não pode sobreviver sem exército industrial 

de reserva, isto é, sem desemprego é correta, pois sendo o regime capitalista um sistema de 

produção no qual o lucro e a acumulação de capital constituem os fins da atividade 

econômica, ele visa combinar o crescimento da produção material, um nível elevado de 

desemprego, a estagnação, ou elevação muito moderada dos salários, a uma acelerada alta 

dos lucros e da acumulação de capitais.

A partir da década de 1990, com os governos Collor e Fernando Henrique, 

intensificou-se no país o receituário neoliberal. A marca do conturbado governo Collor foi a 

da implementação acelerada da estratégia neoliberal no país, por meio das chamadas 

reformas estruturais, na realidade, o início da contra-reforma neoliberal no país. 

Diferentemente de Chile e Argentina, o Brasil vivencia um contexto de neoliberalismo tardio, 

neste período, deparando-se com a redemocratização em vias de radicalização no país, e uma 

estrutura econômica mais sólida (Behring, 2003).  

Condizentes com uma política de corte neoliberal, Collor iniciou e FHC deu forte 

impulso às propostas de desregulamentação, flexibilização, privatização acelerada e 

desindustrialização; o que gerou, dentre outras questões, a intensificação do processo de 

14 “A dívida não é senão uma manifestação particular do papel-chave que a inflação do crédito – e, portanto, a 
expansão de todas as formas de dívida – tem representado para estimular o crescimento (ou melhor, para 
retardar a crise) após a II Guerra Mundial em todos os países e segmentos capitalistas” (Mandel, 1990, p.275).  
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desmontagem dos parcos direitos trabalhistas, fruto de décadas de lutas da classe 

trabalhadora (Antunes, 1999). 

Nesse período, observa-se uma ação ofensiva do metabolismo do capital, através 

do projeto neoliberal, que se materializa, entre outros aspectos, no "desmonte" do Estado 

para o enfrentamento da questão social e no agravamento da deterioração das condições de 

vida das classes trabalhadoras. Analisando o atual estágio da reestruturação produtiva do 

capital no Brasil, Antunes(1999) salienta que ocorrem: aumento das formas de 

superexploração da força de trabalho; mutações no processo tecnológico e informacional; 

flexibilização; desregulamentação e novas formas de gestão produtiva. Tais expressões 

indicam, dentre outras questões, que o fordismo, ainda dominante, vem se mesclando com 

novos processos produtivos e com as formas de acumulação flexível oriundas do chamado 

toyotismo, que configuram as tendências do capitalismo contemporâneo. Chesnais (1996) 

salienta que o objetivo do toyotismo é obter a máxima intensidade do trabalho e o máximo 

rendimento de uma mão-de-obra totalmente flexível, contestando, cada vez mais, o direito de 

organização sindical. Tais processos incidiram na configuração, composição e condições de 

vida da classe trabalhadora, o que afetou o seu processo de organização, conforme será 

salientado no próximo item.  

1.2.2 – Os rebatimentos na organização da classe trabalhadora 

A classe trabalhadora, diante desse processo, fragmentou-se, heterogeneizou-se e 

complexificou-se ainda mais. Para Antunes (1999, p.196) um grande desafio hoje é 

compreender qual a sua configuração e composição. Neste sentido, afirma que ela 

compreende

a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de 
trabalho e que são despossuídos dos meios de produção. Essa definição marxiana e 
marxista me parece inteiramente pertinente, como de resto o conjunto essencial da 
formulação de Marx, para se pensar a classe trabalhadora hoje.
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Essa classe é, portanto, intensamente atingida pela profunda crise societal, na qual 

a humanidade está mergulhada e que influencia todas as esferas da vida humana, incidindo 

de forma particular na política. Para Dias (2002, p.139) 

A política, forma sempre atual das contradições classistas, faz-se história. O Estado 
que foi sempre privatizado potencializa e garante a expansão máxima da classe 
dominante/dirigente. O Estado capitalista, para sua maior eficácia, tem 
necessariamente que aparecer como social, como articulador do conjunto da 
sociedade, como resumo qualificado do todo social. Nesse sentido ele buscou 
restringir permanentemente as formas associativas das classes subalternas em todas 
as suas formas de organicidade. 

A análise da política na sociedade capitalista demonstra que a reprodução do 

capital atinge todas as relações sociais e não apenas as relações de produção, submetendo-as 

à lógica mercantil. Bihr (1999, p.144), analisando o processo de apropriação capitalista da 

práxis social, argumenta que “o processo de reprodução do capital procura apropriar-se da 

práxis social, produzindo uma sociabilidade, um modo de vida em sociedade a ele 

apropriado, por ser precisamente de acordo com as exigências de sua reprodução”. 

A classe trabalhadora é brutalmente atingida pelo processo de reprodução do 

capital. Mandel (1990) argumenta que o resultado da ofensiva do grande capital contra os 

assalariados depende da interação de vários fatores, com destaque para: as correlações de 

forças objetivas entre as classes, o nível de organização e de consciência da classe 

trabalhadora e das reações das organizações de massa do movimento operário, sobretudo os 

sindicatos15.

Apesar da complexificação da classe trabalhadora e da influência da crise societal 

nas várias esferas sociais, inclusive na política, as possibilidades da efetivação de um projeto 

de emancipação humana podem encontrar viabilidade a partir da mobilização dessa classe 

social.

Todo o amplo leque de assalariados que compreendem o setor de serviços, mais os 
trabalhadores ´terceirizados`, os trabalhadores do mercado informal, os 
´trabalhadores domésticos`, os desempregados, os sub-empregados etc., pode somar-

15 “O desemprego e o medo dele pesaram incontestavelmente sobre a amplitude da resposta operária, sobretudo 
desde que começou a tomar uma dimensão cada vez mais inquietante e a atingir os ´grandes batalhões` da classe 
operária” (Mandel, 1990, p.231). 



65

se aos trabalhadores diretamente produtivos e por isso, atuando como classe, 
constituir no segmento social dotado de maior potencialidade anticapitalista. 
(Antunes, 1999, p.216).  

   Diversas mobilizações de trabalhadores têm demonstrado essa potencialidade ao 

movimentar o cenário internacional na década de 1990. Nos países capitalistas avançados 

ocorrem, notadamente, na primeira metade desta década, várias greves e manifestações 

contra o capital, tais como: a rebelião de Chiapas desenvolvida pelo movimento Zapatistas no 

México; as greves dos trabalhadores das empresas públicas na França (1995); a greve dos 

metalúrgicos na Coréia do Sul (1997), envolvendo cerca de 2 milhões de trabalhadores; a 

greve de transportadores de United Parcial Service (1997), que contou com 185.000 

trabalhadores paralisados e a longa greve dos trabalhadores portuários em Liverpool (desde 

1995).

Analisando o sindicalismo na Inglaterra, primeiro país a sentir mais intensamente 

as conseqüências do projeto neoliberal, Antunes ressalta que a nova agenda neoliberal, 

implementada pelo thatcherismo nas décadas de 1980 e 1990, incluíam, dentre outras 

questões: a privatização de praticamente tudo o que havia sido mantido até então sob controle 

estatal; a redução do capital produtivo estatal; a aprovação de uma legislação 

desregulamentadora das condições de trabalho e flexibilização dos direitos sociais; e a 

aprovação de um conjunto de atos fortemente coibidores da atuação sindical. 

Os governos de Margareth Thatcher expressaram claramente que o neoliberalismo 

é inimigo do sindicalismo, tentando reduzir fortemente a ação sindical através de diversas 

medidas, tais como: a exclusão de dirigentes sindicais das discussões da agenda estatal e dos 

diversos órgãos econômicos; o fechamento de vários órgãos tripartites; o boicote/proibição à 

atuação sindical dos associados da agência de informações do governo; a limitação dos locais 

de trabalho onde eram garantidos os direitos de filiação sindical; a proibição das greves de 

solidariedade; a coibição das ações de conscientização dos sindicatos, como os piquetes; a 

não assinatura e adesão à Carta Social, estabelecida pela União Européia, que estipulava um 
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conjunto de direitos sociais a serem seguidos pelos países participantes. Diversos 

movimentos de oposição ao neoliberalismo inglês ocorreram nos anos de 1980, tendo como 

exemplo as greves dos mineiros16 nos anos de 1980 e as rebeliões contrárias ao aumento 

generalizado dos impostos, ocorridas entre 1989 e 199017.

Na década de 1990, aconteceram vários movimentos grevistas, implementados 

como mecanismos de confrontação contra o neoliberalismo e a precarização do trabalho, com 

destaque para: a greve dos trabalhadores da Vauxxhall Motors, subsidiária da General 

Motors, ocorrida entre meados de 1995 e início de 1996, e a greve dos doqueiros de 

Liverpool, iniciada em setembro de 1995, que durou mais de dois anos, lutando contra a 

precarização das condições de trabalho no sistema portuário. Este movimento dos portuários 

se constituiu uma das mais expressivas mobilizações de resistência ao neoliberalismo inglês 

ao longo dos anos de 1990. 

Essas mobilizações contrárias ao receituário neoliberal na Inglaterra, berço da 

implementação deste projeto, expandiram-se para diversas partes do mundo nas quais se 

efetivou o ideário do neoliberalismo, adquirindo particularidades em cada contexto nacional. 

Interessa, aqui, analisar como os rebatimentos desse processo afetam os movimentos sociais 

e políticos dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as). 

Inicialmente é interessante ressaltar aspectos que contribuem na compreensão da 

formação histórica brasileira. Para Coutinho (1999), a utilização do conceito gramsciano de 

“revolução passiva” oferece grande utilidade para compreender traços fundamentais dessa 

formação, posto que predominam, na história do país, transformações “pelo alto”, indicando 

16 “As greves dos mineiros em 1982 e especialmente a histórica greve de 1984-5, voltada contra a política de 
fechamento das minas, que durou quase um ano. Mais de 220 mil postos de trabalho nas minas foram 
eliminados pela política thatcherista desde 1979, resultando na quase extinção de uma das mais importantes 
categorias do movimento operário inglês, responsável por histórica tradição de luta e resistência, que combinava 
o sindicalismo combativo e de oposição ao neoliberalismo” (Antunes, 1999, p.69).
17 Esta manifestação pública contra o pool tax constituiu-se na maior derrota do governo Thatcher, que foi 
obrigado, pelo desgaste a que ficou submetido, a recuar, o que não ocorreu na greve dos mineiros, que teve um 
desfecho desfavorável aos trabalhadores, apesar da sua enorme importância política. 
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que “como reações a movimentos populares, reais ou potenciais, as classes dominantes 

empenharam-se em ´restaurações` que, em última instância, produziram importantes 

modificações na composição das classes e prepararam o caminho para novas transformações 

reais” (Coutinho, 1999, p.199). Netto (1991) destaca uma dimensão do desenvolvimento da 

formação social brasileira: o processo inconcluso da socialização da política na vida do país, 

que se expressa, dentre outros aspectos, na recorrente exclusão das forças populares das 

decisões políticas, engendrada por segmentos das classes dominantes. Este é um traço típico 

do desenvolvimento capitalista no Brasil, que se redimensiona nos diferentes momentos 

históricos, influenciando a organização da classe trabalhadora e a efetivação das suas lutas.

No contexto recente, o processo de reestruturação produtiva do capital, 

desenvolvido em escala mundial a partir da década de 1970, forçou o Brasil a redefinir sua 

participação

na divisão internacional do trabalho, bem como sua (re)inserção no sistema 
produtivo global do capital, numa fase em que o capital financeiro e improdutivo 
expande-se e também afeta fortemente o conjunto dos países capitalistas. Por certo, a 
conjugação dessas experiências mais universalizantes com as condições econômicas, 
sociais e políticas que particularizam o Brasil tem gerado fortes conseqüências no 
interior do seu movimento social, em particular entre os movimentos operário e 
sindical (Antunes, 1999, p.237). 

Na década de 1980 destaca-se, no âmbito do movimento social brasileiro, além da 

construção do novo sindicalismo, a emergência dos denominados Novos Movimentos Sociais 

– NMS. Surgidos nos países capitalistas desenvolvidos a partir da década de 1970, os NMS 

aparecem no Brasil na década seguinte trazendo alguns traços comuns: seus objetivos situam-

se fora da esfera do trabalho e da produção; foram caracterizados por uma desconfiança com 

o Estado e partidos; desenvolveram uma ação crítica e contestatória colocando aspectos 

particulares das condições gerais de existência, resultantes da apropriação capitalista da 

práxis social; exprimiram uma nova cultura política, centrada em novos valores. Esses 

movimentos apresentaram diversos limites, dentre os quais destacam-se: a não-colocação da 

relação social do capital e das suas condições de reprodução; o seu particularismo e 
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isolamento em relação à luta de classe do proletariado. A separação entre os NMS e o 

movimento operário deve ser superada, pois é prejudicial para ambos, na medida em que a 

luta anticapitalista deve se desenrolar simultaneamente dentro e fora do trabalho, visando a 

reapropriação da totalidade das condições sociais de existência (Bihr, 1999). 

Assim como o movimento sindical, os denominados NMS vivenciaram, na 

realidade brasileira, um momento organizativo rico, na conjuntura dos anos de 1980, que não 

se manteve na década seguinte devido a diversos fatores estruturais, conjunturais e próprios 

aos movimentos. 

Em relação ao movimento sindical dos(as) trabalhadores(as), Antunes (1999) 

ressalta que, durante a década de 1980, o novo sindicalismo vivenciou um momento positivo, 

constatado a partir de diversos indicativos, dentre os quais, destaca: a ocorrência de uma 

enorme quantidade de movimentos grevistas desencadeados por variados segmentos de 

trabalhadores(as); a expressiva expansão do sindicalismo dos assalariados médios e do setor 

de serviços; a continuidade do avanço do sindicalismo rural, em ascensão desde a década de 

1970; o nascimento das centrais sindicais, com destaque para a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT; a implementação de tentativas de organização nos locais de trabalho, 

por meio, por exemplo, da criação de inúmeras comissões de fábrica; a efetivação de um 

avanço significativo na luta pela autonomia e liberdade dos sindicatos em relação ao Estado.  

O conjunto destes elementos permite afirmar que, na década de 1980, ocorreu um 

contexto favorável ao novo sindicalismo na contramão do que acontecia no âmbito de vários 

países capitalistas avançados, nos quais presenciava-se um quadro de crise sindical.  

Nos anos de 1990, como conseqüências das transformações no processo produtivo 

e da reestruturação das empresas, ocorreram: um processo de desproletarização de 

contingentes operários; precarização e intensificação do uso da força de trabalho entre 

segmentos de trabalhadores no Brasil; retração da força de trabalho industrial; ampliação das 
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distintas modalidades do trabalhador precarizado; intensificação do processo de 

desmontagem dos direitos trabalhistas. Esta realidade, aliada à emergência de um 

sindicalismo neoliberal, arrefeceu e tornou mais defensivo o novo sindicalismo, fazendo com 

que o sindicalismo brasileiro se inserisse na onda regressiva internacional.  

Antunes (1999) discute o aprofundamento do quadro crítico do sindicalismo 

brasileiro na década de 1990, argumentando que existem dois caminhos principais neste 

âmbito: o sindicalismo da Força Sindical que preenche o campo sindical da nova direita, da 

sintonia com o capital globalizado e a postura da Central Única dos Trabalhadores, que 

hegemonicamente vem adotando uma postura de abandono de concepções socialistas e anti-

capitalistas, em uma perspectiva de acomodação dentro da ordem. A essa prática sindical da 

CUT, estão vinculadas: a defesa da política de “parceria”, as negociações com o patronato e a 

participação conjunta entre capital e trabalho, visando contribuir para o crescimento do país. 

Esta perspectiva sindical contribui para reeditar práticas burocratizadas e de cúpula que 

caracterizaram o sindicalismo brasileiro no pós-30. 

Dias (2002) salienta um aspecto importante para esta análise: o deslocamento do 

pensamento majoritário das esquerdas da esfera da produção para o da circulação, o que 

determinou a inflexão do projeto hegemônico das esquerdas para a defesa da democracia 

formal e da cidadania nos marcos da perpetuação do projeto capitalista, e não mais para a 

luta pelo socialismo. 

Nessa conjuntura, alguns desafios estão postos para o movimento sindical e para o 

movimento dos trabalhadores em geral. Em relação aos sindicatos, Antunes sinaliza os 

seguintes desafios: romper a barreira social que separa os trabalhadores “estáveis” dos 

trabalhadores precarizados; reconhecer o direito de auto-organização das mulheres-

trabalhadoras; romper com todas as formas de neocorporativismo; romper com a tendência 

crescente de institucionalização e burocratização que tem marcado o movimento sindical; 
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reverter a tendência de reduzir o sindicato ao âmbito exclusivamente fabril, ao chamado 

sindicalismo de empresa; implementar a horizontalização, incorporando o vasto conjunto que 

compreende a classe trabalhadora hoje e resgatar o sentido de pertencimento de classe. Em 

relação aos movimentos sociais dos trabalhadores em geral, afirma que estes devem 

avançar na direção de um desenho societal estruturado a partir da perspectiva do 
trabalho emancipado e contrário ao capital [...] Articular as ações que tenham como 
ponto de partida dimensões concretas da vida cotidiana e os valores mais gerais, que 
possam possibilitar a realização de uma vida autêntica, dotada de sentido [...] É, 
portanto, necessário redesenhar um projeto alternativo socialista, que resgate os 
valores mais essenciais da humanidade. Um bom ponto de partida para tal ação é 
desenvolver uma crítica contemporânea e profunda à (des)sociabilização da 
humanidade sob o capital. Tendo, entretanto, como centralidade e eixo decisivos as 
ações sociais dos trabalhadores do campo e das cidades em seus movimentos sociais, 
sindicais e políticos que contestem e confrontam a lógica destrutiva do capital 
(Antunes, 1999, p.246/249).   

Um dos movimentos sociais que vem conseguindo materializar alguns desses 

aspectos, anteriormente sinalizados, no Brasil é o MST18. A importância desse movimento, 

que tem se constituído no principal impulsionador das lutas sociais recentes no Brasil, 

decorre de diversos fatores, dentre os quais Antunes destaca: seu centro de atuação é voltado 

para o movimento social dos trabalhadores do campo e não para a ação institucional ou 

parlamentar; aglutina e articula experiências oriundas do mundo do trabalho rural e urbano, 

pois embora sendo um movimento de trabalhadores rurais, ele incorpora os trabalhadores 

excluídos da cidade; retoma as duas vertentes – Teologia da Libertação e marxismo – mais 

importantes das lutas sociais recentes no Brasil e tem uma estrutura nacional e com forte base 

social.

Para esse autor, a luta contra o domínio do capital deve articular luta social e luta 

política num complexo indissociável, rompendo, assim, com a dicotomia, introduzida pelo 

capital, entre ação econômica, realizada pelos sindicatos e ação político-parlamentar, 

realizada pelos partidos. Nesse sentido, o maior mérito dos movimentos sociais de esquerda é 

18 O MST integra a Via Campesina, organização internacional constituída por entidades de pequenos e médios 
agricultores, sindicatos de trabalhadores agrícolas sem terra e associações de mulheres campesinas e indígenas. 
Sua luta se baseia em cinco eixos: agricultura ecológica, mulher campesina e indígena, reforma agrária, 
soberania alimentar e biodiversidade, bioseguridade e recursos genéticos (Díaz, 2002). 
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reinventar novas formas de atuação autônomas capazes de articular e dar centralidade às 

ações de classe. 

Dias (2002, p.142/143) salienta que é necessário e urgente que as classes 

trabalhadoras assumam radicalmente seu protagonismo, sua autonomia e suas identidades e 

formulem suas agendas e estratégias políticas no sentido de se alterar a correlação de forças, 

desfavorável.

Trata-se, portanto, de pensar e articular socialmente uma unidade dos diversos 
setores da classe organizados em sua múltipla inserção [...] Cabe aos movimentos 
sociais – compreendidos como unidade real das lutas das classes subalternas – 
avançar nessa clarificação político-ideológica e construir um projeto realmente 
democrático, classista, que tenha a marca do conjunto das classes subalternas, que 
traga a virtualidade do fim do Estado e das classes [...] Este é o projeto que se coloca 
para nós: sair dos limites do aqui e agora, da limitação da imediaticidade, reconstruir 
a política como atividade fundadora de uma nova ordem social para além do Capital.  

Diversos movimentos e entidades têm se colocado nesta perspectiva de 

articulação com outros sujeitos coletivos, garantindo sua autonomia e atuando na lógica de 

dar centralidade às ações de classe. É a partir desta concepção que se desenvolve a direção 

hegemônica da organização política dos(as) assistentes sociais, através da ação política das 

suas entidades organizativas, conforme analisarei no próximo item desse trabalho. 

1.3 – A organização política da categoria dos(as) assistentes sociais  

A ação política de diversos segmentos sociais, no Brasil da década de 1990, 

insere-se no âmbito das condições de reprodução do capital que ultrapassam hoje seu simples 

movimento econômico para se estender à totalidade das condições sociais de existência. 

Neste sentido “a luta contra a exploração e a dominação capitalistas deve hoje passar por 

terrenos e disputas aparentemente sem relação imediata com elas” (Bihr, 1999, p.153).  

O processo de organização política da classe trabalhadora possibilitou a 

ampliação da politização de diversos segmentos que sentem/convivem com as múltiplas 

formas de exploração e opressão engendradas nesta sociabilidade. Entre esses segmentos 
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encontram-se os grupos profissionais, dentre os quais destaco, para esta análise, os(as) 

profissionais de Serviço Social.

Lopes (1999) salienta que os(as) assistentes sociais devem orientar sua 

intervenção na sociedade na perspectiva de considerar sua especificidade profissional e sua 

universalidade, enquanto trabalhador(a), como unidade e como particularidade. Nessa mesma 

direção, Abreu (2002) salienta a necessidade de mobilização e organização da categoria 

visando à formação de sua identidade de classe como parte da classe trabalhadora. Assim, no 

caso dos(as) assistentes sociais, “de uma parte, trata-se de profissionais que, na sua 

esmagadora maioria, são eles mesmos trabalhadores, de outra porque sua intervenção incide 

prioritariamente aos trabalhadores, tomados como classe” (Paiva et al, 1996, p.165). O 

redimensionamento da ação profissional, construído a partir do amadurecimento teórico-

prático e político das últimas décadas, expressa a “consciência profissional de que sua ação 

se insere na tentativa de solução de um conjunto de problemas que dizem respeito a todos os 

trabalhadores” (Paiva et al, 1996, p.172). Uma das entrevistadas ressalta a necessidade 

dos(as) profissionais se inserirem mais no cenário das lutas sociais: 

(sic) Bem, eu entendo que é importante que o conselho, a organização da categoria, 
os dirigentes, eles possam, de certa forma, estimular o profissional a uma 
participação mais ativa no cenário das lutas sociais pra que se consolide, primeiro, a 
imagem do Serviço Social como profissão e, depois, pra que esses profissionais 
possam, de fato, inserir-se nas lutas maiores da sociedade. Pra que eles possam estar 
participando ativamente do processo de luta pela democracia, de luta pelos direitos 
sociais (Entrevistada 10) 

A profissão no Brasil organiza-se tendo por referência a dinâmica de mobilização 

dos assistentes sociais em nível internacional19 e, particularmente, na América Latina. Essa 

organização profissional no continente latino-americano demonstra, para Netto (2002), uma 

história de profundo associacionismo, desde os anos de 1930, a partir da tradição católica que 

19 Cornely (2004, p.51) argumenta que nossas entidades nacionais e latino-americanas como a ABEPSS e a 
ALAETS foram criadas como “filiais” de organizações internacionais. “Aliás, foi na Bélgica que surgiu 
também a União Católica Internacional de Serviço social (UCISS). Em 1928, um médico belga, o dr. René 
Sand, fundou a Conferência Internacional de Bem-Estar Social, hoje Conselho (ICSW), e se conectou com a 
recente Associação Internacional de Escolas de Serviço Social (IASSW). Todas essas organizações 
internacionais de serviços sociais criaram ´filiais` nacionais em nosso continente, que, por vezes, atuavam 
conjuntamente na Região”.    
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perdura com força até a década de 1960. Koike (2003) reforça essa idéia ao afirmar que uma 

das características da história da profissão na América Latina é haver buscado o 

enfrentamento coletivo das questões colocadas. Os diversos países foram criando, em 

diferentes conjunturas, suas entidades organizativas, quer da categoria, quer das unidades 

formadoras dos profissionais.  

No âmbito da organização dos(as) assistentes sociais latino-americanos ocorrem, 

já em 1940, Congressos Panamericanos de Serviço Social20. No contexto dos anos de 1960 e 

1970 ocorre um outro momento neste processo, marcado pelo surgimento da ALAETS 

(Associação Latino Americana de Escolas de Trabalho Social), em 1965, e do CELATS 

(Centro Latino Americano de Trabalho Social), em 1972, e, que, até a década de 1980, vão 

constituir a vanguarda da profissão na América Latina.  

É amplamente reconhecido o importante papel da entidade latino-americana no 
fortalecimento teórico-metodológico e prático da profissão. Seu momento áureo foi 
sem dúvida o que se tornou conhecido, nos anos 70, como MOVIMENTO DE 
RECONCEITUAÇÃO cujo debate e produção teórica que desencadeou constituem 
importante contribuição à busca de ruptura com o conservadorismo, perseguida por 
parcelas da categoria profissional empenhadas na construção de novos rumos para o 
Serviço Social (Koike, 2003, p.09).  

Brites e Sales (2000, p.22) também reforçam a importância da vinculação do 

processo de constituição do Serviço Social crítico no Brasil ao debate latino-americano da 

reconceituação21 “fomentado no ambiente ideopolítico e cultural de experiências de 

contestação aos regimes autoritários do continente, algumas, inclusive, de matizes 

revolucionários”. Ressaltam que, nesse contexto, o CELATS e a ALAETS tiveram um 

20 Os Congressos Pan-Americanos de Serviço Social eram promovidos pela OEA (Organização dos Estados 
Americanos) em convênio com os governos do país-sede. “O primeiro se realizou em Santiago do Chile, em 
1945, e foi seguido do segundo, no Rio de Janeiro, em 1948. Porto Rico sediou o terceiro, só em 1957, seguido 
do quarto, em San José da Costa Rica, em 1961. O quinto, de grande importância, pois oportunizou o 
nascimento da ALAETS, teve lugar em Lima, em 1965 [...] O sexto se realizou em Caracas em 1968, e o sétimo 
e último, em 1971, em Quito. Este foi fechado abruptamente pelo ditador Velasco Ibarra por motivos políticos. 
Não deixa de ser curioso um ditador direitista fechar um congresso da OEA...”(Cornely, 2004, p.52).
21 O ano de 1965 foi um marco para o Serviço Social no continente. Neste ano foi realizado o “I Seminário de 
Serviço Social face às mudanças sociais na América Latina”, em Porto Alegre, considerado como o primeiro 
marco público do processo de Reconceituação do Serviço Social na América Latina, além da fundação da 
ALAETS, ocorrida no mesmo ano (Cornely , 2004).  
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importante papel político-formativo no processo de contestação do aparato conservador da 

profissão em diversos países do continente. 

Para Iamamoto (2004) a ALAETS e o CELATS, ao apoiarem os profissionais na 

sua formação, no exercício e na atuação política, contribuíram para ampliar o horizonte da 

profissão na realidade latino-americana, inserindo-se, inclusive, na luta contra o arbítrio das 

ditaduras militares que grassavam no continente.  

Segundo Netto (2002), no final dos anos de 198022, instituições tradicionais 

começam a experimentar um processo de erosão, devido a diversos fatores, dentre os quais 

destacam-se: o processo de redefinição da esquerda latino-americana e da esquerda no 

Serviço Social; a mudança nos padrões acadêmicos, a partir da crise geral da universidade; a 

existência de distintos estatutos dos cursos de Serviço Social e o desenvolvimento teórico do 

Serviço Social.

Em relação à decadência do CELATS/ALAETS23 Iamamoto (2004) argumenta 

que esta é expressão do contexto neoliberal, sinalizando, portanto, a perda da hegemonia do 

pensamento crítico, apoiado na tradição marxista e alimentado pela aproximação com as 

lutas progressistas do continente. O esvaziamento teórico e político destas entidades 

relaciona-se, para esta autora, com a ausência de seu projeto profissional fundador, que 

imprimiu uma força decisiva na renovação do Serviço social latino-americano, resultando na 

construção da hegemonia de um outro projeto profissional comprometido com os 

pressupostos neoliberais e os imperativos do mercado, marcado por fortes traços pragmatistas 

e empiristas. Koike reforça tal argumento, ao afirmar que “temos hoje, bastante configurados, 

22 As entidades latino-americanas também se inseriram nas discussões coletivas sobre a proposta do “Serviço 
Social Alternativo”, que constituiu um debate bastante polêmico no seio profissional neste período. 
23 Boschetti (2004a) sinaliza algumas dificuldades endógenas desta decadência, são elas: a dificuldade de 
articulação e relação instituicional dos organismos de base, como a ABEPSS, com a ALAETS; a dificuldade de 
gestão administrativa e financeira; dificuldades advindas de processos jurídicos movidos contra o CELATS por 
ex-funcionários; dificuldades referentes a pendências jurídico-estatutárias da ALAETS. 
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dois projetos que disputam a hegemonia das duas entidades: o da adesão total aos 

imperativos do mercado e o da continuidade ao projeto fundador” (2004, p.74). 

A autora argumenta, ainda, que há desconstrução das identidades institucionais, 

políticas e éticas entre os profissionais e escolas no continente devido a conjuntura de 

desmonte do Estado, do desmantelamento das políticas públicas, da precarização das 

condições de trabalho, que se expressam no fechamento de algumas escolas, na privatização 

de outras e na transformação de algumas em cursos de gerência social. 

Na contramão da realidade da organização latino-americana, no Brasil, o Serviço 

Social se insere na complexa conjuntura de transformações da sociedade, vivenciando, na 

década de 1990, um processo de amadurecimento profissional que se manifesta em várias 

esferas: na formação profissional; no cotidiano do trabalho; na produção acadêmica e na 

organização da categoria. Iamamoto sintetiza a diferença da profissão no Brasil em relação 

ao rumo que dominava na América Latina: 

Aqui os rumos profissionais foram outros: foi construída uma resistência político- 
profissional à regressão conservadora, transformada num desafio que animou o 
Serviço Social brasileiro ao longo dos últimos vinte anos, permitindo-lhe afirmar e 
ultrapassar o projeto fundador do CELATS/ALAETS. Porque nós remamos contra a 
maré, consolidamos a construção de um projeto político-profissional, vitalizado por 
um forte investimento teórico-crítico e político de resistência ao neoliberalismo e à 
pós-modernidade enquanto lógica cultural do capitalismo tardio (2004, p.107). 

Esse processo ocorreu devido a diversos fatores, com destaque para a conjuntura 

brasileira, na qual tivemos uma espécie de neoliberalismo tardio, que se deparou com a 

redemocratização em vias de radicalização, o que propiciou a criação de novas identidades 

societárias (Behring, 2003). Esse e outros fatores explicam a particularidade da experiência 

do Serviço Social no Brasil. 

Ainda no tocante à relação entre o Serviço Social brasileiro e o movimento latino-

americano, esta autora ressalta que o projeto fundador do CELATS/ALAETS contribuiu, de 

uma forma decisiva, com a trajetória de renovação do Serviço Social no Brasil, tendo este, 

dentre outras questões, beneficiando-se de: recursos financeiros e suporte profissional e 
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político para criar uma base de organização sindical; da capacitação continuada de quadros 

profissionais e de pesquisas realizadas para reconstruir a história profissional no continente. 

Essas iniciativas do CELATS/ALAETS foram, portanto, fundamentais para a “virada 

política” contra o conservadorismo profissional ocorrida no Serviço Social do país. Lopes 

reforça tal análise argumentando que 

Os organismos latino-americanos, particularmente o CELATS, estão na base do 
“Congresso da Virada”. A virada não ocorreu mediante uma intervenção direta e 
imediata no âmbito do próprio congresso. Ela foi organizada a partir dos encontros 
nacionais realizados pela Comissão Executiva Nacional das Entidades de Assistentes 
Sociais (CENEAS), com o apoio financeiro e político-acadêmico do CELATS, como 
o encontro do Rio de Janeiro que contou com a presença ativa da diretora à época 
Leila Lima Santos. Naquele momento era clara a preocupação nos organismos 
latino-americanos com a organização político-profissional e com o desenvolvimento 
acadêmico nos diferentes países orientado por uma perspectiva de fortalecimento 
interno (2004, p.65). 

Nessa mesma linha analítica, Iamamoto (2004) salienta, ainda, que a profissão no 

Brasil voltou-se para a realidade do país e afastou-se da organização profissional latino-

americana, o que contribuiu para abrir um campo de disputa, que foi ocupado por uma outra 

perspectiva profissional geradora da decadência daquele projeto fundador do 

CELATS/ALAETS.

Na análise da articulação e organização dos(as) trabalhadores(as) sociais latino-

americanos(as) e da inserção dos(as) assistentes sociais brasileiros(as) neste processo, 

considero importante enfatizar alguns pressupostos sinalizados por Boschetti (2004a), são 

eles: o reconhecimento de que a articulação latino-americana, com direções críticas, é uma 

estratégia fundamental para enfrentar as políticas neoliberais; o respeito à história e à 

memória das entidades nacionais e internacionais e ao seu papel de reconstrução do Serviço 

Social na América Latina; a percepção de que a consolidação do projeto ético-político 

profissional do Serviço Social brasileiro não deve ser voltada apenas para o Brasil, mas deve 

consolidar-se como um projeto profissional para a América Latina.  

Existem inúmeras dificuldades para a construção dessa articulação latino-

americana. Neste sentido, Koike (2004, p.75) afirma que “não existe um processo com 
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ramificação nos países. Os intelectuais orgânicos do trabalho social crítico na América Latina 

estão dispersos, e as entidades estão nacionalmente isoladas”. 

Nessa perspectiva, Latorre (2004, p.98/99) ressalta que a maioria das 

organizações de trabalhadores sociais na América Latina é bastante fraca apresentando, 

dentre outras questões, falta de continuidade nos seus programas, problema de 

representatividade, burocratização, carência de visão globalizadora, desconexão com outras 

organizações de base. Do seu ponto de vista, 

poderia afirmar que com exceção do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai 
nossas organizações nacionais não encarnam projetos orientados a articular propostas 
como, por exemplo, configurar um projeto ético-político ou preocupar-se 
coletivamente com o tema do projeto societário orientados à construção de uma nova 
ordem social. 

É importante salientar que a articulação e organização latino-americana dos(as) 

trabalhadores(as) sociais, a partir do seu acúmulo histórico de lutas coletivas24, deve se 

colocar na perspectiva de construir um campo de resistência e luta internacional que leve em 

conta a inserção da América latina no movimento de mundialização do capital e da luta 

social dos segmentos explorados e oprimidos deste continente, conforme defendeu Lopes em 

sua fala no Seminário Latino-Americano25.

No âmbito da organização política dos(as) Assistentes Sociais, no Brasil, 

destacamos a atuação das entidades representativas, que imprimem uma dinâmica de debates 

coletivos e democráticos, bem como posicionamentos em torno das diversas dimensões da 

profissão. A ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, 

cumpre um papel relevante no direcionamento teórico-político acerca da discussão do projeto 

de formação profissional, o CFESS - Conselho Federal de Serviço Social, entidade 

24 “Como em nenhum outro continente, os trabalhadores sociais têm um acumulado histórico de arrojos 
conceituais, metodológicos e investigativos, de rupturas e avanços epistemológicos, de lutas e compromissos na 
busca de muitos insignes massificativos de resistências a sistemas opressores, de sonhos coletivos, de projetos 
editoriais importantes” (Latorre, 2004, p.100). 
25 A maioria das contribuições utilizadas neste item foram advindas dos textos contidos na Revista Temporalis 
nº 7, que publicou as falas dos debatedoras(os) do Seminário Latino-Americano, realizado pela ABEPSS em 
2003 em Porto Alegre, sobre a articulação latino-americana dos(as) trabalhadores(as) sociais. 
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responsável pela fiscalização do exercício profissional, constitui um espaço de luta e de 

defesa da profissão. A ANAS - Associação Nacional de Assistentes Sociais, entidade 

político-sindical, que contribuiu para uma maior participação dos(as) Assistentes Sociais no 

movimento sindical, tendo como referência a perspectiva do novo sindicalismo defendido 

pela CUT, surgiu e foi extinta nos anos 80. No âmbito estudantil é criada em 1988 a entidade 

nacional representativa dos(as) estudantes de Serviço Social, atualmente denominada de 

ENESSO - Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. 

Nas duas últimas décadas, essas entidades vêm direcionando o processo de 

organização política da categoria, coordenando importantes debates e lutas no âmbito da 

profissão. Destacam-se acontecimentos marcantes no âmbito da formação profissional, como 

a aprovação e implementação do Novo Currículo mínimo de 1982 e das Diretrizes 

Curriculares para o curso de Serviço Social em 1996. Na esfera do exercício profissional,  

pode-se ressaltar grandes marcos para o processo de fiscalização e defesa da profissão, tais 

como: a aprovação do Código de Ética de 1986, da Lei que Regulamenta a Profissão 

(8.662/93) e do atual Código de Ética Profissional aprovado em 1993. No âmbito da 

organização estudantil observa-se um processo de amadurecimento que se expressa, 

sobretudo, na participação estudantil nos fóruns da categoria, na organização conjunta de 

eventos com as demais entidades, nas parcerias com outros movimentos sociais e no debate 

sobre a formação profissional do(a) Assistente Social brasileiro(a). 

As entidades têm se constituído, portanto, locus de debates teórico-políticos e 

lutas que põem em cena os limites e contradições da ordem do capital, contribuindo, dessa 

forma, para a construção do projeto ético-político profissional, hegemônico nos anos 1990.  

Nessa perspectiva, é possível compreender que a ação política e o protagonismo 

destas entidades vêm contribuindo para a construção do projeto ético-político profissional 

que adquire maior visibilidade e amadurecimento neste período. Assim, compartilho do 
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pressuposto realçado por Netto (1999) ao afirmar que os projetos profissionais são 

construídos por um sujeito coletivo - a respectiva categoria profissional, que deve ser 

pensada como conjunto dos intervenientes que dão efetividade à profissão, incluindo 

profissionais, docentes, pesquisadores(as) e estudantes. A organização dessa categoria 

constitui um aspecto preponderante para garantir a viabilização do projeto profissional. 

Considero, portanto, que a organização política dos(as) assistentes sociais através, sobretudo 

da ação das suas entidades organizativas, é uma das mediações para a materialização do 

projeto ético-político da profissão. 

A organização política de uma categoria profissional é uma dimensão primordial 

para viabilizar a capacidade de projetar coletivamente caminhos estratégicos para a profissão. 

Sobre esse aspecto é importante ressaltar que a categoria profissional não se constitui como 

um todo homogêneo, mas ao contrário é marcada por uma diversidade social, intelectual, 

cultural, política e econômica. Tal configuração expressa uma multiplicidade de projetos 

individuais e societários no seu interior, constituindo-se em espaço plural do qual podem 

emergir diferentes projetos profissionais. Nesse sentido, “a consolidação de uma determinada 

direção social estratégica não equivale à supressão das diferenças no conjunto da categoria 

ou à equalização dos vetores que compõem a cultura profissional” (Netto, 1996, p.116).                              

A rearticulação da organização política profissional ocorreu em um contexto de 

lutas democráticas e se materializou no engajamento de significativos setores da categoria em 

diversos espaços coletivos. Isso se deu no contexto de mobilizações democráticas da primeira 

metade dos anos 1980. Naquela conjuntura, muitas lutas foram travadas por significativos 

segmentos que reivindicavam a efetivação de direitos sociais, destacando-se: a emergência 

do novo sindicalismo no ABC - São Paulo, a efervescência do movimento de bairro; o 

surgimento de diversos tipos de movimentos sociais - feministas, homossexuais, ecológicos, 

étnicos - e a criação de novos partidos políticos. 
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Foi nesse contexto que o conservadorismo no Serviço Social brasileiro foi 

profundamente contestado a partir de exigências políticas e sociais de ruptura com a ordem 

ditatorial. Assim, a luta pela democracia na sociedade brasileira ecoou na categoria, criando

“o quadro necessário para quebrar o quase monopólio do conservadorismo no Serviço Social: 

no processo da derrota da ditadura inscreveu-se a primeira condição, a condição política, para 

a constituição de um novo projeto profissional" (Netto, 1999, p.100). 

Abreu (2002) argumenta que a organização dos(as) assistentes sociais, a partir dos 

anos de 1980, significa condição para o avanço de sua reinserção crítica nos espaços 

institucionais e conquista de legitimidade junto às classes subalternas, como intelectual 

comprometido com o projeto político dessas classes26.

1.3.1 – As entidades representativas como expressão particular da organização política 

profissional do Serviço Social 

Um marco histórico do processo de organização da categoria foi a expressão de 

um novo posicionamento político dos(as) Assistentes Sociais e das suas entidades 

representativas no III CBAS, realizado em São Paulo no ano de 1979. No momento de 

realização deste Congresso "[...] as entidades da categoria galgaram um patamar 

qualitativamente superior em termos da definição e comprometimento com os propósitos 

políticos que a realidade social nos demandava" (CFESS, 1996, p.175). 

Esse Congresso constituiu-se, portanto, num marco decisivo para a redefinição da 

organização política da categoria dos(as) assistentes sociais, entendida, nesse trabalho, numa 

perspectiva ampla que não se restringe apenas à organização sindical, mas que engloba as 

diversas dimensões da profissão: a formação, o exercício profissional, a organização 

estudantil e a sindical. Assim, “falar em organização política significa pensar o papel, a 

26 Esta autora recoloca o debate sobre a consideração dos(as) dirigentes como intelectuais, questão que 
abordarei no segundo capítulo dessa tese.
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estrutura, o programa e a política de alianças do conjunto das entidades dos assistentes 

sociais. Esta forma de pensar implica em que esta categoria tem uma direção política, em que 

pese os impasses do ponto de vista sindical”.27 As propostas sinalizam, portanto, a 

articulação entre essas dimensões organizativas e a construção do projeto profissional. 

As entidades representativas dos(as) assistentes sociais são expressões deste 

processo de organização política e passam a desenvolver, a partir desse marco histórico do III 

CBAS, uma expressiva agenda de lutas profissionais e sociais. 

1.3.2.- Da ANAS a FENAS: as polêmicas da organização sindical 

No mesmo ano da realização do III CBAS foi criada a CENEAS (Comissão 

Executiva Nacional das Entidades Sindicais de Assistentes Sociais), e em 1983 a ANAS 

(Associação Nacional de Assistentes Sociais), entidade sindical dos(as) Assistentes Sociais 

em âmbito nacional. 

Abramides e Cabral (1995) elucidam a trajetória desta entidade, analisando o 

processo de organização sindical da categoria, através da sua filiação a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), o que gera, posteriormente, a necessidade da sua extinção devido à 

adoção da estratégia, defendida por esta central sindical, de reforçar a organização por ramo 

de atividade e não mais por categoria profissional. Assim, 

a exigência da construção da nova estrutura sindical proposta pelos trabalhadores por 
intermédio da CUT impõe à ANAS definir os rumos da transitoriedade e realizá-los. 
Sindicalmente estava claro o processo de inserção dos profissionais nos sindicatos 
majoritários por ramo de atividade. No que se refere ao papel que os sindicatos e a 
ANAS cumpriam ao longo desta década, em face das discussões, deliberações e 
ações relativas às políticas públicas e ao fazer profissional, era fundamental a sua 
continuidade, agora, por meio de um outro organismo que não a ANAS (1995, 
p.207).

Ressalte-se, na década de 1980, a participação do CENEAS e da ANAS na 

organização dos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais – CBAS. No IV CBAS, 

27 Trecho do texto “Organização e participação política da categoria”, elaborado a partir de um debate da 
professora Dra. Elaine Rossetti Behring com a diretoria do CFESS no conselho pleno de abril de 2003. 
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realizado em 1982 no Rio de Janeiro e dirigido pelo CENEAS, foi aprovada a proposta de 

que os próximos congressos seriam organizados em parceria com as outras entidades da 

categoria. Assim, o CBAS de 1985, realizado em São Paulo, representou um marco, pois foi 

o primeiro a ser organizado, conjuntamente, pelas entidades da categoria, à época: ANAS, 

ABESS, CFAS e pelos(as) estudantes, que ainda não tinham uma entidade nacional, mas 

participavam através do ENESS (Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social) 

(Bravo, 1996). 

Não irei me deter na análise sobre o processo de criação e existência da ANAS, 

ocorridos na década de 1980, posto que isso já foi sistematizado pela pesquisa de Abramides 

e Cabral, o que resultou na publicação do livro O novo sindicalismo e o Serviço Social.

Indicarei, no entanto, alguns aspectos problematizados sobre a ação sindical na profissão nos 

anos de 1990, analisando a extinção da ANAS e o surgimento da FENAS bem como o seu 

significado para a organização política dos(as) assistentes sociais. 

Mesmo com a extinção da ANAS em 1994, alguns sindicatos de assistentes 

sociais permaneceram em ação28 e, após mais de uma década, criaram a FENAS - Federação 

Nacional dos Assistentes Sociais29. No editorial do Jornal da FENAS30, intitulado “Um 

marco histórico” é explicitada a seguinte justificativa sobre a criação da FENAS: 

Desde o fechamento da ANAS – Associação Nacional dos Assistentes Sociais, em 
94 – que congregava todos os sindicatos da categoria – o que se percebeu foi a 
fragilização da nossa organização sindical, pois a sindicalização por ramo de 
atividade, recomendada pela CUT, não avançou. A posição de vanguarda, adotada 
pelas diretorias da ANAS e dos sindicatos que deliberaram pelo seu fechamento, não 
encontrou eco entre as demais categorias que mantêm seus sindicatos e federações. 
Apesar de ter significado um avanço, do ponto de vista político, essa posição isolada 
provocou a desarticulação das nossas lutas específicas. Mais grave ainda é o fato da 
nossa base não ter aderido à sindicalização por ramo, ficando então sem 
representação sindical. Considerando que a conjuntura política não é favorável aos 
trabalhadores e que os sindicatos por ramo de atividade não estão consolidados no 
país, os sindicatos da categoria, que se mantiveram em funcionamento, avaliaram a 
necessidade de retomar o debate acerca da nossa organização sindical. Durante 
Assembléia Nacional as lideranças sindicais presentes analisaram a trajetória dos 

28 São os seguintes os sindicatos que permaneceram: Ceará, Alagoas, Porto Alegre e Pelotas no Rio Grande do 
Sul. O sindicato do Rio de Janeiro foi reaberto. 
29 A FENAS foi criada em uma assembléia realizada em novembro de 2000 no Rio de Janeiro. 
30 Jornal da FENAS. Ano 0, Nº1 – março/2001 
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sindicatos e a crise da relação capital x trabalho. Podemos concluir que o momento 
não é para “desorganizar” os “organizados” e que os sindicatos existentes têm a 
tarefa gigantesca de, a partir da criação da FENAS, retomar a discussão político-
sindical em todo país e dar a direção política para a categoria no sentido do seu 
fortalecimento e inserção no conjunto dos trabalhadores.  

O debate político sobre o papel da nova entidade, nas condições sócio-históricas 

atuais, precisa ser viabilizado, posto que a organização sindical por categoria profissional 

representa um retorno a uma perspectiva de organização sindical já superada historicamente, 

no âmbito do sindicalismo de massas. Sobre a FENAS é relevante reconhecer que, 

diferentemente das outras entidades de caráter nacional, no âmbito do Serviço Social, seu 

processo de criação não foi produto de um intenso debate na categoria profissional. Além 

disso, faz-se necessário definir com precisão os princípios e as propostas defendidos por esta 

federação para que se possa analisar seu potencial político e postura democrática e em que 

medida esta entidade influi na construção do projeto ético-político profissional e nas lutas 

democrático-populares vigentes no país. 

Sobre a criação da FENAS, os depoimentos das dirigentes entrevistadas são 

unânimes quanto ao questionamento da sua legitimidade, conforme explicitam os seguintes 

trechos:

(sic) A FENAS foi fundada numa plenária de quarenta militantes. Esse grupo 
profissional não buscou o diálogo sobre a formação dessa entidade [...] não 
convidaram o CFESS para discutir, ou seja, queriam que a gente fosse lá só pra 
legitimar a construção deles, e uma construção assim totalmente fora das tradições 
democráticas que esse projeto tem tido. Porque se tem uma coisa que existe nessa 
construção histórica é uma construção democrática. Todos esses instrumentos, a 
estrutura das entidades tudo isso vem sendo discutido num processo democrático de 
discussão e mobilização e esses caras não construíram isso dessa forma [...] a gente 
não pode reconhecer a FENAS como uma entidade nacional, ela não tem base 
nacional suficiente, ela não tem base real suficiente para ser isso. Então na verdade a 
FENAS é uma articulação política de um grupo de profissionais que tem um discurso 
muito ambíguo (Entrevistada 1) 

Esse fragmento de fala da entrevistada sinaliza elementos importantes, que 

merecem ser analisados, no âmbito dessa polêmica sobre os rumos da organização sindical da 

categoria profissional, tais como: a falta de legitimidade  do processo de criação da FENAS e 

a sua relação com as demais entidades, particularmente o Conjunto CFESS/CRESS. Esses 
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dois aspectos apontam para o questionamento dessa experiência que parece romper com um 

princípio ético-político consolidado na organização política profissional: a ampla discussão 

democrática entre a categoria e suas entidades representativas. A ausência desse debate 

coletivo, aliado às divergências com a direção política da FENAS, gerou uma falta de 

legitimidade dessa entidade entre expressivos segmentos profissionais e demais entidades 

representativas.

Para aprofundar a discussão sobre a direção política da FENAS, abordarei 

algumas questões sobre o debate sindical no Brasil. A primeira, que merece ser ressaltada, é 

em que medida o retorno à organização sindical por categorias profissionais, representado 

pela criação da FENAS, fortalece o corporativismo no âmbito da organização política dos(as) 

trabalhadores(as).

A corporação é uma característica da sociedade brasileira, um traço cultural que afeta 
trabalhadores e patrões, nas suas formas de organização política. O próprio sistema 
previdenciário organizou-se conforme um modelo corporativo. Como se sabe, este 
traço marcante ganha corpo no Estado Novo, numa legislação trabalhista inspirada 
na Carta Del Lavoro, oriunda do fascismo italiano (CFESS, 2002, p.01).  

Essa perspectiva corporativista é questionada e superada pela nova direção 

política surgida no sindicalismo brasileiro, a partir da fundação da Central Única dos 

Trabalhadores. Tal direção buscou romper com a corporação, a partir da construção de uma 

consciência de pertencimento de classe. A CUT surge no contexto no qual o reaparecimento 

do movimento sindical, na conjuntura de abertura política “permitiu, muito rapidamente, que 

várias tendências do movimento sindical procurassem unir esforços no sentido da criação de 

organismos centrais de representação dos trabalhadores” (Rodrigues, 1990, p.05). Além da 

ruptura com a corporação, a nova perspectiva de organização sindical defendia o princípio da 

autonomia e a não-ingerência do Estado, além da perspectiva de construção de uma nova 

sociabilidade.

O novo sindicalismo representou a emergência de uma corrente sindical 

renovadora e classista. Tal perspectiva, através da CUT, orientou os(as) trabalhadores(as) a 
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se organizarem nos sindicatos por ramo de produção, o que representava uma tentativa de 

evitar o excesso de fragmentação e de gerar o desenvolvimento/aprofundamento da 

identidade de classe.

Os(as) assistentes sociais participaram da construção do projeto político da CUT 

e, convencidos(as) de que a estratégia de organização sindical proposta pela entidade era a 

mais propícia, intensificaram a adesão à organização por ramo de produção, o que gerou a 

decisão, que não passou sem polêmica, de extinção da ANAS e da maioria dos sindicatos de 

assistentes sociais no período compreendido entre a segunda metade da década de 1980 e 

primeira metade dos anos de 1990. Esse processo de extinção dos sindicatos ocorreu em 

consonância com a cultura política democrática construída coletivamente na profissão. Para 

tomar tal decisão, durante esse período, a categoria foi mobilizada para participar de diversos 

eventos promovidos para essa finalidade. Entretanto, esta posição não foi consensual e alguns 

sindicatos se mantiveram, mesmo que funcionando de modo precário e com dificuldades, 

para tentar mobilizar a categoria. Esses sindicatos reaparecem na cena político-profissional 

através da criação da FENAS. 

Um dos argumentos mais utilizados pelos(as) que defendem a criação da FENAS 

é que a organização por ramo de atividade dispersou os(as) assistentes sociais que, na sua 

maioria, não aderiram a estes sindicatos e ficaram sem a opção do sindicato da sua categoria 

profissional. A conseqüência disto foi que estes profissionais não conseguiram encaminhar 

suas questões específicas, como, por exemplo, a aprovação do piso salarial da categoria. Este  

argumento não contempla satisfatoriamente as determinações estruturais e conjunturais na 

análise da organização sindical do Brasil, notadamente na década de 1990.  

A década de 1980 foi marcada pelo ascenso do movimento dos(as) 

trabalhadores(as) no Brasil, notadamente através do novo sindicalismo, no âmbito das lutas 

pela redemocratização do país. É nesse contexto que os(as) assistentes sociais aderem ao 
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projeto cutista. Nos anos de 1990, ocorre um retrocesso nesse avanço da organização dos(as) 

trabalhadores(as), dadas as inflexões postas pela hegemonia de orientação neoliberal iniciada 

com o governo Collor e aprofundada no governo FHC. Nesse governo tivemos, dentre outros 

acontecimentos: uma “reforma” do Estado que gerou privatizações e desemprego; aumento 

da desigualdade e violência na sociedade e falta de transparência e democracia na condução 

das decisões fundamentais sobre as privatizações. Em meio a esses acontecimentos, o projeto 

classista dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as) foi duramente golpeado e 

toda resistência passou a ser desqualificada, num ambiente profundamente 
antidemocrático, tornado ainda mais árido pelo estímulo da mídia falada e escrita. É 
paradigmática aqui a relação do governo federal com a greve dos petroleiros, em 
1995. Os elementos apontados acima colocaram o movimento sindical combativo 
numa posição defensiva, enfrentando a dessindicalização e o enfraquecimento, 
engendrados pelo desemprego. O próprio conteúdo das lutas muda frente aos 
processos de reestruturação produtiva, o que coloca o movimento sindical numa 
situação delicada e de certa paralisia, considerando o projeto dos anos 80 (CFESS, 
2002, p.04). 

Nessa conjuntura regressiva, a CUT sofre um processo de abandono de 

concepções socialistas e anti-capitalistas, em uma perspectiva de acomodação dentro da 

ordem, conforme já analisado anteriormente neste trabalho. Como exemplos desta adaptação 

da CUT à ordem, Antunes (1999) cita a participação nas câmaras setoriais, bandeira 

programática da Articulação Sindical, núcleo dominante da Central e a participação na 

chamada Reforma da Previdência durante o governo FHC.  

É nesse contexto que deve ser feita a análise dos rumos da organização do 

movimento sindical no Brasil e sobre qual a melhor forma desse tipo de organização para as 

categorias profissionais, incluindo aí os(as) assistentes sociais. 

Vale ressaltar a importância da realização do Encontro Nacional de Organização 

da categoria em 199731, que se constituiu em uma tentativa de resposta coletiva às 

31 O 1º Encontro Nacional de Organização da Categoria, cujo tema foi “Serviço Social e o Projeto Político-
Profissional rumo ao século XXI”, foi realizado nos dias 14 e 15 de novembro de 1997 em Brasília, contando 
com a presença de 98 profissionais e estudantes de todos os estados do país, incluindo lideranças dos conselhos, 
sindicatos, universidades, representantes do Comitê Mercosul, da ALAETS e da CUT nacional. A proposta da 
realização deste evento surgiu no 8º CBAS a partir das inquietações das diversas instâncias representativas da 
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provocações objetivas e subjetivas contidas nessa discussão acerca da organização sindical 

dos assistentes sociais. Essas foram algumas das propostas aprovadas sobre este polêmico 

debate, que constam no relatório do evento: 

- Aproximação dos CRESS junto aos sindicatos por ramo de atividade, buscando 
canalizar as demandas sindicais, de forma a fortalecer a categoria dos Assistentes 
Sociais junto àqueles sindicatos; 
- Que os próximos eventos considerem a necessidade de análise sobre os rumos dos 
movimentos sociais e as formas de articulação com a sociedade civil, dado o 
enfrentamento ao projeto neoliberal; 
- A organização sindical é importante na organização política da categoria. A 
organização sindical por ramo de produção é o caminho que devemos seguir. Todas 
as entidades representativas da profissão devem encaminhar as demandas sindicais 
que lhes chegam aos sindicatos por ramo de produção. 

A proposta de encaminhar a organização por ramo de produção é reforçada neste 

evento. O trânsito dos(as) assistentes para este tipo de  organização não pode ser 

descontextualizada da conjuntura na qual se gestou esse processo. A opinião de que, apesar 

dessa mudança, a categoria preferia se sindicalizar nos seus próprios sindicatos não 

corresponde à realidade, basta verificar o número de profissionais filiados(as) e atuantes nos 

sindicatos que restaram no Serviço Social e presentes na própria assembléia de criação da 

FENAS.

A questão é muito mais complexa e envolve diversos aspectos. No âmbito mais 

geral, muitas profissões “liberais” se recusaram a encaminhar essa perspectiva de 

organização por ramo de produção, devido à forte tradição corporativista historicamente 

consolidada nas categorias profissionais. 

Especialmente entre os profissionais `liberais´, com forte tradição corporativa, esse 
processo atingiu apenas os nutricionistas e assistentes sociais e só hoje começa a 
mobilizar os psicólogos. Pelo seu lado, como direção política, a CUT ao que tudo 

categoria e dos próprios profissionais. O evento, promovido pelo CFESS, ABEPSS, ENESSO e sindicatos de 
assistentes sociais em funcionamento (Alagoas, Caxias do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), 
procurou aprofundar os seguintes assuntos: -Os dilemas do Projeto Ético-Político da profissão, - a organização 
sindical dos Assistentes Sociais, - a formação profissional e o mercado de trabalho, - o papel social do 
Movimento Estudantil. Tais assuntos foram tratados durante o evento, que buscou construir alternativas de ação 
em cada um desses vetores.  
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indica, enfrentou muitas resistências corporativistas, especialmente das profissões 
ligadas à saúde, ao estimular a construção dessa nova estrutura entre os trabalhadores 
de profissões liberais, tornando um tanto isolada a nossa decisão histórica (CFESS, 
2002, p. 04/05).   

Esse isolamento, soma-se a outros fatores como: a discordância de segmentos 

profissionais em relação à decisão assumida; o desconhecimento das novas gerações de 

assistentes sociais em relação ao processo sócio-político que levou a tal decisão; os impactos 

das políticas neoliberais nas condições de trabalho e salariais da categoria profissional e a 

condição estrutural e situação de fragilidade da direção política da CUT nos anos 1990, que 

sofreu as inflexões que atingiram a esquerda mundial e nacional, deslocando, de modo 

acentuado, sua intervenção para o campo da colaboração de classes. Estas questões geraram 

imensos impactos na dificuldade dos(as) assistentes sociais de transitar para a nova estrutura 

sindical (superada em concepção, mas não na prática). 

Tais aspectos contribuíram para recolocar a discussão da organização sindical por 

categoria, através da decisão de fundar uma federação nacional, idéia defendida pelos cinco 

sindicatos de assistentes sociais, ainda existentes no país. Essa discussão esteve presente na 

pauta do 10º CBAS, realizado em 2001 no Rio de Janeiro. 

Do ponto de vista do processo de transição da organização por categoria para a 

organização por ramo de produção, as(os) assistentes sociais, após terem extinto a ANAS, 

não conseguiram viabilizar um processo mais constante de discussão e promoção de 

campanhas para a filiação aos sindicatos por ramo de atividade. É como se tivesse ficado um 

vácuo em virtude de não existir mais uma entidade responsável por tal encaminhamento, 

posto que o CFESS, com suas inúmeras demandas políticas, não tinha como objetivo se 

constituir no porta-voz desse processo de transição organizativa sindical. Esse talvez tenha 

sido um dos determinantes, internos à profissão, que fez com que o processo de extinção da 

ANAS não gerasse uma adesão mais significativa das(os) profissionais aos sindicatos por 

ramo de atividade.   
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Penso que a criação da FENAS, sob as condições sócio-históricas atuais, significa 

um retrocesso no processo de organização sindical da categoria dos(as) assistentes sociais. 

Isto se justifica, na minha análise, por diversas determinações, dentre as quais destacam-se: o 

projeto neoliberal; as mudanças no mundo do trabalho e seus rebatimentos no movimento 

sindical, que exigem uma organização mais unificada e menos fragmentada para enfrentar os 

desafios postos nesta difícil conjuntura; a elaboração/implementação de uma agenda sindical 

que precisa ser de todos(as) os(as) trabalhadores(as) e não de categorias profissionais 

específicas para que se possa acumular no processo de construção de uma nova hegemonia; a 

organização sindical por categoria profissional reforça o corporativismo que a profissão vem 

tentando superar historicamente, sendo ilustrativa a perspectiva de romper com as formas 

corporativistas, os princípios ético-políticos gerais definidos no seu atual código de ética.  

Essa perspectiva é abordada pelas entrevistadas: 

(sic) Eu defendo a organização pela CUT. A nossa organização não deve ser por 
profissão. Como é que vai juntar a categoria de assistentes sociais? Você vai 
conseguir fazer uma greve de pressão em quem? Para quem? Quem é o seu patrão? É 
o CFESS? Era isso a estrutura para bancar o sindicato, era essa a discussão. Eu tinha 
que ter um sindicato pra me mostrar diante da categoria. Na verdade, pra ter a 
estrutura! Por que eu não me organizava dentro do sindicato dos petroleiros, dentro 
do sindicato dos serviços públicos? Eu tenho instância de organização, sim! [...] Os 
sindicatos dos engenheiros que sempre vivem pendurados no sindicato de ramo. Isso 
ninguém tinha prática pra ver! O sindicato dos engenheiros só fecha acordo quando 
está dentro do sindicato de ramo. (Entrevistada 5). 

Essa fala se coloca na perspectiva da defesa da organização sindical por ramo de 

atividade. Nesse sentido, concordo com Antunes (1999, p.245) quando afirma que os 

sindicatos “devem romper radicalmente com todas as formas de neocorporativismo que 

privilegiam suas respectivas categorias profissionais e com isso diminuem ou abandonam os 

conteúdos mais acentuadamente classistas”. 

A ruptura com as diversas formas de corporativismo e a adesão a uma 

organização mais unificada dos trabalhadores que rompa com a fragmentação da classe 

trabalhadora em categorias profissionais está em consonância com os princípios defendidos 
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pelo projeto ético-político profissional, construído na profissão e que se expressa também no 

âmbito da formação profissional. 

1.3.3 - ABEPSS: a construção do projeto de formação profissional 

Outra entidade nacional que assumiu um importante papel como direção da 

categoria profissional foi a ABESS (Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social), hoje 

ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social). A ABESS foi 

criada em 1946, então denominada Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, uma 

década após a instalação do primeiro curso de Serviço Social no Brasil. 

As inquietações com o perfil profissional que a sociedade demandava à época 
levaram as escolas então existentes, pioneiras no ensino de Serviço Social no país, a 
instituírem a ABESS, com o objetivo precípuo de impulsionar avanços nos processos 
da formação profissional. Assim, os primeiros passos da Entidade orientam-se para a 
regulamentação desse ensino em nível universitário, desencadeando intensa 
mobilização pelo estabelecimento de um padrão mínimo comum a todas as unidades 
formadoras. Em seu primeiro estatuto estão definidos critérios para o funcionamento 
das escolas e ingresso nos cursos; são indicados conteúdos específicos de Serviço 
Social no currículo e a exigência dos estágios para o ensino/aprendizado da prática 
profissional (Koike, 1997, p.08). 

Um marco, na história da entidade, coordenadora do projeto de formação 

profissional, foi a criação do Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e 

Serviço Social – CEDEPSS, na década de 1980, atendendo às novas demandas 

potencializadas a partir do surgimento dos Programas de Pós-Graduação. No processo de 

construção da formação profissional do(a) assistente social brasileiro “os avanços teórico-

metodológicos e ético-políticos da formação profissional tiveram na ABESS, nestas últimas 

cinco décadas, uma obstinada propulsora” (Koike, 1997, p.09). 

Um momento marcante na história desta entidade ocorreu na segunda metade da 

década de 1990, a mudança do nome da entidade, justificada em função da necessidade de 

englobar também as dimensões da pesquisa e da pós-graduação, contemplando o que 

anteriormente era papel do CEDEPSS. A defesa da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão e articulação da graduação e pós-graduação, aliada à explicitação da importância da 
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pesquisa, dentre outras questões, gerou redefinições na estrutura da entidade, que, em 1998, 

transformou-se de ABESS para ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social). 

O processo de construção coletiva dessa mudança foi bastante polêmico, eivado 

de debates e disputas, em uma dinâmica de confrontos entre perspectivas teórico-políticas 

diferenciadas, o que, por vezes, gerou conflitos entre entidades e sujeitos envolvidos, ao 

mesmo tempo em que contribuiu para o amadurecimento desses protagonistas e enriqueceu o 

debate profissional.

Criada há mais de 50 anos, essa entidade, responsável pelo direcionamento do 

projeto de formação profissional do(a) assistente social brasileiro(a), também redefiniu suas 

concepções e atividades, a partir dos anos de 1980. Adota-se como marco, deste processo, a 

aprovação, em 1982, do currículo mínimo para os cursos de Serviço Social do país. 

Essa nova proposta curricular representa, juntamente com o Código de Ética de 

1986, expressões concretas do processo de renovação profissional construídos na década de 

1980, signos "daquelas conquistas políticas e teóricas, cujo lastro de crítica visava à recusa 

da base filosófica tradicional, predominantemente conservadora que informava o Serviço 

Social" (CFESS, 1996, p.176). 

Nesses termos, o currículo mínimo de 1982 significou, no âmbito da formação 

profissional, a afirmação de uma nova direção social hegemônica no seio acadêmico-

profissional, o que se consolidou com a aprovação das Diretrizes Curriculares para o Curso 

de Serviço Social, construída e aprovada pela categoria em 1996. O processo de elaboração 

das Diretrizes ocorreu mediante longos debates, envolvendo a categoria profissional, em que 

foram socializadas experiências significativas vivenciadas nas diferentes unidades de ensino 

e nas diversas regiões do país. Neste sentido, 

a salutar troca de experiências sobre os distintos caminhos seguidos pelas unidades 
de ensino em seu processo de construção curricular aponta  para um resultado 
bastante significativo: o pluralismo (teórico-metodológico e político) pretendido e 
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construído pela categoria, ao longo dos anos 80, é hoje um parâmetro entre os 
Assistentes Sociais e uma prática que vem conduzindo o processo de revisão 
curricular. O debate, teoricamente rico e respeitoso, pautado no reconhecimento e no 
trato analítico das diferenças de ponto de vista presentes entre os interlocutores, é, 
entretanto, soldado pelo privilégio de um horizonte teórico-metodológico e ético-
político na formulação do currículo mínimo. O documento aprovado, por 
unanimidade na Convenção da ABESS realizada em Recife e os debates que deram o 
perfil ao último CBAS denotam que os rumos ora imprimidos ao debate profissional 
têm ressonância e legitimidade frente à categoria profissional. Assim, a opção por 
uma clara direção social na construção do currículo, fundada nos avanços 
acumulados pela categoria nos anos 80 e que se expressa nos princípios norteadores 
do código de ética e nas dimensões históricas e teórico-metodológicas em que foi 
forjado, demonstra o amadurecimento da categoria profissional no enfrentamento das 
ambigüidades presentes na década passada (Cardoso et al, 1997, p.16). 

O processo de elaboração das Diretrizes teve na ABESS um protagonismo 

incontestável. A proposta de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social foi, portanto, 

um produto coletivo, construído pelos(as) assistentes sociais brasileiros, a partir de 1993, ano 

no qual a XXVIII Convenção Nacional da ABESS deliberou os encaminhamentos da revisão 

do currículo mínimo vigente desde 1982 (Parecer CFE Nº 412, de 4/8/1982 e resolução Nº 6, 

de 23/9/82). 

Essa entidade promoveu e coordenou a avaliação da formação profissional 

envolvendo as unidades de ensino de Serviço Social do país. Nesse percurso a formação 

profissional é compreendida como um processo amplo que tem como objetivo 

preparar cientificamente quadros profissionais capazes de responder às exigências de 
um projeto profissional coletivamente construído e historicamente situado. Trata-se, 
aqui, de um projeto profissional que, demarcado pelas condições efetivas que 
caracterizam o exercício profissional do Assistente Social diante da divisão social e 
técnica do trabalho, seja capaz de responder às demandas atuais feitas à profissão a 
partir do mercado de trabalho e de reconhecer e conquistar novas e potenciais 
alternativas de atuação, expressão de exigências históricas que se apresentam à 
profissão pelo desenvolvimento da sociedade em um contexto conjuntural específico. 
Refere-se a um projeto profissional com uma direção social definida, capaz de 
articular-se teórica e praticamente aos projetos sociais das classes sociais subalternas 
em suas relações com as forças atualmente dominantes (Iamamoto, 1994, p.163).   

A autora ressalta um aspecto fundamental para os objetivos desse estudo: as 

relações entre o projeto profissional e os projetos sociais da classe trabalhadora. Uma das 

mediações para o entendimento dessas relações é a organização política da categoria, que se 

expressa, dentre outras manifestações, na imprescindível atuação das entidades nacionais. 
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Um exemplo da atuação das entidades foi a realização, entre 1994 e 1996, de 

aproximadamente 200 oficinas locais, 25 oficinas regionais e 2 oficinas nacionais para 

discutir/elaborar a nova proposta curricular. A proposta, coletivamente construída, foi 

aprovada na Assembléia geral da ABESS, realizada em novembro/1996 no Rio de Janeiro e 

se caracterizou como Diretrizes Gerais para o curso de Serviço Social a partir de exigência da 

LDB (Lei 9394), aprovada em 20 de dezembro de 1996.  

Esse processo de mobilização contou com apoio do CFESS e da ENESSO e 

demonstra o imenso potencial de organização da categoria dos(as) assistentes sociais na 

condução das suas discussões e decisões coletivas. Isto é mais uma vez demonstrado na 

definição das Diretrizes Curriculares, pois o Serviço Social foi o único curso que já havia 

construído nacionalmente sua proposta curricular quando o MEC as exigiu, após a aprovação 

da LDB no final de 1996. Os demais cursos foram se articular para responder a essa demanda 

do MEC, enquanto os(as) assistentes sociais já haviam elaborado a nova proposta curricular, 

a partir de uma necessidade interna de rediscutir regularmente seu projeto de formação 

profissional e não somente por uma exigência externa do Ministério da Educação. Ressalte-

se, nesse processo de elaboração das Diretrizes a participação com o CFESS em uma 

comissão conjunta, conforme relata uma das entrevistadas: 

(sic) Nesse período também houve a criação da Comissão de Formação Profissional 
que, inicialmente, se dedicou a acompanhar as discussões promovidas pela ABEPSS 
para revisão curricular. Participando, algumas colegas nossas prestaram assessoria e 
foi também um momento importante porque nós tivemos aprovadas as novas 
Diretrizes Curriculares que foi fruto de um trabalho conjunto, de uma comissão 
criada que envolvia a ABEPSS e o CFESS (Entrevistada 10). 

Fruto desse trabalho conjunto das entidades e de ampla participação das Unidades 

de Ensino, as Diretrizes expressam os seguintes pressupostos, norteadores da concepção de 

formação profissional, presentes nesta revisão curricular, quais sejam:  

1.O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção e reprodução da 
vida social como uma profissão interventiva no âmbito da questão social, expressa 
pelas contradições do desenvolvimento do capitalismo monopolista; 
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2. A relação do Serviço Social com a questão social – fundamento básico de sua 
existência – é mediatizada por um conjunto de processos sócio-históricos e teórico-
metodológicos constitutivos de seu processo de trabalho; 
3. O agravamento da questão social em face das particularidades do processo de 
reestruturação produtiva no Brasil, nos marcos da ideologia neoliberal, determina 
uma inflexão no campo profissional do Serviço Social. Esta inflexão é resultante de 
novas requisições postas pelo reordenamento do capital e do trabalho, pela reforma 
do Estado e pelo movimento de organização das classes trabalhadoras, com amplas 
repercussões no mercado profissional de trabalho; 
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 e lutas sociais (ABESS/CEDEPSS, 1997, p.60/61). 

Destacam-se os seguintes aspectos nesta proposta: a particularização do Serviço 

Social como uma profissão interventiva no âmbito da questão social - fundamento básico da 

sua existência - e a compreensão do trabalho do(a) Assistente Social determinado pelas 

configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas formas históricas de seu 

enfrentamento. Em relação à polêmica teórica sobre a questão do Serviço Social como 

trabalho, inúmeros questionamentos e polêmicas teóricas se colocam, destacando-se 

observações críticas sobre a possível transposição da elaboração de Marx sobre o processo de 

trabalho para o âmbito da prática do Serviço Social. Esse debate adquire centralidade em 

várias Oficinas Regionais, no entanto, permanece em aberto, enriquecido pelas produções de 

dissertações, teses e pelos estudos dos grupos de pesquisa.

Em relação aos eventos promovidos pela ABEPSS, no decorrer da década de 

1990, destacam-se os ENPESS32 e as Convenções Nacionais. Ressalte-se, também, a 

participação na articulação latino-americana, tal como analisa a presidente dessa entidade na 

gestão 2003-2004: 

A ABEPSS, compreendendo seu papel institucional e convicta da necessidade de 
enfrentar os desafios postos pela realidade da América Latina no campo da formação 
e exercício profissional, reafirma seu compromisso político-acadêmico de luta contra 
o neoliberalismo, contra o desmonte das políticas sociais públicas e da política 
educacional de ensino superior, bem como a precarização do trabalho docente. 

32 Neste período foram realizados 6 Encontros Nacionais de Pesquisadores de Serviço Social: II ENPESS – 
1990; III ENPESS – 1992; IV ENPESS – 1994; V ENPESS – 4 a 7/11/1996 no Rio de Janeiro (sem tema); VI 
ENPESS – 7 A 9/12/1998 em Brasília – Tema: “A Questão Social no limiar de século XXI”; VII ENPESS – 21 
a 24/11/2000 em Brasília – Tema: “O Serviço Social e a Questão Social: Direitos e Cidadania”.



95

Reitera sua contribuição na construção de um projeto que atenda os princípios de 
nosso código de ética, propondo portanto a assumir a responsabilidade institucional 
da articulação acadêmico-política no âmbito do Cone Sul e da América Latina 
(Mendes, 2004, p.89). 

Essa articulação acadêmico-política na América Latina é um grande desafio para 

a ABEPSS devido, sobretudo, ao processo de reorganização da ALAETS/CELATS, 

abordada anteriormente, no qual a entidade brasileira tem procurado contribuir na perspectiva 

de defender o seu projeto fundador, calcado nos ideários do Movimento de Reconceituação.   

Um outro desafio atual da ABEPSS é acompanhar a implantação das Diretrizes 

Curriculares. Esta é uma tarefa que a ABEPSS não pode secundarizar. Pensar um processo de 

formação continuada que venha a atingir os docentes de todas as universidades e/ou 

faculdades que tenham em seu quadro o curso de graduação em Serviço Social é um 

instrumento necessário e urgente para que, já de início, a nova proposta não seja fraturada em 

seus elementos mais relevantes, e para que aquelas categorias não sejam diluídas em seus 

aspectos mais importantes, tanto no lugar que ocupam no pensamento progressista sobre a 

sociabilidade regida pelo capital, quanto na particularidade de sua apropriação pelo Serviço 

Social (Araújo, 2000).

Esse acompanhamento vem ocorrendo sistematicamente através da realização de 

oficinas, de visitas às UE`s, que vêm sendo realizadas desde a aprovação das diretrizes, as 

quais subsidiam a elaboração e implantação dos currículos plenos nas diversas unidades de 

ensino filiadas. É importante enfatizar que diversas dificuldades comparecem neste 

acompanhamento as Unidades de ensino, com destaque para as limitações financeiras e de 

militância, que, por vezes, impedem a regularidade e os resultados deste trabalho. 

Todas estas atividades coordenadas pela ABEPSS sinalizam para a reconstrução 

do projeto de formação profissional do assistente social brasileiro “demarcado 

transversalmente pelos dilemas da contemporaneidade da sociedade brasileira nos anos de 

1990, nos quadros da nova ordem mundial neste fim de século”(Iamamoto, 1994, p.163).  
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A formação profissional e as diretrizes curriculares são alvo de algumas reflexões 

das dirigentes do CFESS, que sinalizam dilemas da sociedade brasileira na década de 1990, 

que perpassam o projeto de formação profissional: 

 (sic) Eu acho que a discussão das Diretrizes Curriculares, hoje, a gente tem um 
enfrentamento muito grande, que são: a criação das universidades com a diminuição 
da carga horária dos cursos, a criação de universidades particulares e isso tudo mexe 
com os princípios que a gente defende! Então, as universidades federais, elas estão 
passando por um sucateamento. Quando as universidades passam por esse tipo de 
fragilidade, há uma fragilidade na formação profissional e nós temos que nos 
preocupar com os profissionais que estão saindo, qual o perfil do profissional que 
está se formando hoje (Entrevistada 7).  

Uma questão fundamental sobre a implementação das Diretrizes Curriculares é 

colocada nesta fala: as determinações da situação da universidade no processo de 

materialização da formação profissional.  

A situação da universidade é fundamental para se pensar a materialização das 

Diretrizes, pois traz rebatimentos significativos no cotidiano das condições do trabalho 

docente; dos recursos materiais necessários à realização de projetos de pesquisa e extensão; 

da existência de verbas para custear programas de iniciação à pesquisa, monitorias, 

Programas Especiais de Treinamento-PETS, espaços fundamentais para a consolidação de 

uma formação profissional de qualidade e para a garantia da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, defendida pelas diretrizes curriculares33.

Nesse âmbito, várias discussões permearam o debate profissional, nesse período, 

tais como: a reforma do ensino superior; a ampliação acelerada da quantidade de cursos 

privados; as condições de trabalho nas universidades públicas; a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB); a Política Nacional de Educação; a avaliação do ensino superior. Em relação a este 

último aspecto, a proposta de avaliação instituída pelo governo FHC foi bastante criticada 

nos fóruns da categoria. Sobre esse assunto foi encaminhada uma moção de repúdio ao 

33 Destaque-se, no debate sobre a universidade, o protagonismo da ABEPSS na promoção do Seminário 
Nacional “A Política de Ensino Superior no Brasil: a regulamentação da LDB e as implicações para o Serviço 
Social”, realizado em dezembro de 1999 em articulação com o CFESS e a ENESSO e na publicação de um 
volume da Revista Temporalis sobre “Reforma do ensino superior e Serviço Social” (Ano I, nº 1,2000). 
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exame nacional de cursos (Provão), que foi assim relatada no relatório do Encontro Nacional 

de Organização Política da Categoria dos Assistentes Sociais: 

Nós, participantes do Encontro Nacional de Organização Política da Categoria dos 
Assistentes Sociais, repudiamos a política educacional privatista do governo FHC, 
bem como o método avaliativo das universidades brasileiras, imposto pelo MEC, 
dado o seu caráter autoritário e primitivo, uma vez que o provão não avalia as 
condições reais em que se encontram as instituições de ensino superior e tão pouco 
oferece subsídios de resolução desta situação. 

Essas determinações da situação da universidade que rebatem na materialização 

do projeto de formação profissional são repercussões da lógica mercantil hegemônica no 

contexto de mundialização do capital. Entre nós, ela vem se expressando nas “reformas” do 

Estado, no aumento dos índices de desemprego, na contenção de salários, na precarização das 

condições do exercício profissional. A reconstrução do projeto de formação profissional e a 

atuação da ABEPSS na coordenação deste processo, não podem ser dissociados da análise da 

implementação de uma política governamental orientada por organismos multilaterais de 

fomento e financiamento (Mendes, 2004) que representa a materialização do projeto 

neoliberal na totalidade da vida social, incidindo, de forma particular, nos espaços 

educacionais e de formação profissional.     

Na perspectiva de lutar contra essa lógica neoliberal é fundamental assegurar as 

conquistas históricas do debate da formação profissional, articulado ao projeto ético-político, 

na direção de garantir a materialização das seguintes propostas, aprovadas no Encontro 

Nacional de Organização Política: 

- Garantir um amplo debate sobre a LDB, analisando seus efeitos no projeto político 
de formação, construído historicamente, e também ampliar as discussões sobre as 
diretrizes gerais dos cursos de Serviço Social; 
- Necessidade de qualificação dos professores que garanta uma sintonia da formação 
profissional com a nova conjuntura, com as novas demandas postas ao Serviço 
social, com o projeto ético-político profissional e com o novo currículo. 
- Reconhecendo que o novo currículo está sintonizado com o atual projeto ético-
político profissional, dar todo apoio a sua implementação. A implantação e 
efetivação do novo currículo mínimo, hoje denominado pelo MEC de diretrizes 
gerais, é um desafio não só da academia, mas de toda categoria, através de seus 
organismos representativos; 
- Consolidar a articulação das entidades nacionais na defesa da formação profissional 
em conformidade com o projeto ético-político. 
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Além dessas propostas, deliberadas coletivamente, detecto os seguintes desafios 

para a materialização do atual projeto de formação profissional do Serviço Social brasileiro: 

manter o pluralismo com hegemonia, ou seja, consolidar a direção social do projeto de 

formação profissional; avaliar o processo de implantação das novas Diretrizes Curriculares, 

tendo por base o enfrentamento da questão social face às novas demandas colocadas à 

profissão pela conjuntura nacional; aprofundar o debate sobre a pós-graduação e a pesquisa; 

ampliar a promoção de eventos para aprofundar a discussão sobre a situação da universidade, 

com destaque para o debate sobre o crescimento dos cursos privados e a questão da 

avaliação, na perspectiva de contribuir na luta contra a reforma universitária; continuar a 

realização de eventos qualificados para debater as polêmicas e os desafios que envolvem a 

formação profissional do(a) assistente social. Essas propostas e desafios se colocam na 

direção de contribuir para fortalecer

 um projeto de formação profissional que aposte nas lutas sociais, na capacidade dos 
agentes históricos de construírem novos padrões de sociabilidade para a vida social. 
Construção esta que é processual, que está sendo realizada na cotidianidade da 
prática social, cabendo aos agentes profissionais detectá-las e delas partilhar, 
contribuindo, como cidadãos e profissionais, para o seu desenvolvimento (Iamamoto, 
1994, p.163). 

Na defesa desse projeto de formação profissional, além da ABEPSS, estão 

presentes outros interlocutores, com destaque para a ENESSO, entidade representativa 

dos(as) estudantes de Serviço Social, que construiu uma atuação significativa na organização 

político-profissional, no contexto da década de 1990. 

1.3.4 - ENESSO: o debate do Movimento Estudantil 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que o segmento estudantil é considerado 

como partícipe fundamental do processo de organização política da categoria dos(as) 

assistentes sociais no Brasil. Considerados como profissionais em formação, são incluídos, 
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pelos demais sujeitos coletivos da profissão, como um dos segmentos que constroem o 

processo organizativo do Serviço Social. 

Nesse sentido, a organização estudantil tem participado, principalmente através da 

sua entidade nacional, do processo de organização da categoria durante a década de 1990. A 

entidade nacional dos(as) estudantes de Serviço Social teve um processo de criação que foi 

democraticamente discutido e amadurecido em vários fóruns, pelos(as) estudantes e pelas 

suas entidades de base nos anos 1980, propiciando um aprofundamento sobre quais seriam 

seus objetivos e sua estrutura organizativa.

O processo para definição da estrutura político-organizativa representativa dos(as) 

estudantes ocorreu, sobretudo, a partir de 1978, ano da realização do I Encontro Nacional de 

Estudantes de Serviço Social – ENESS, evento que marcou a reestruturação do Movimento 

Estudantil de Serviço Social (MESS) no período pós-golpe militar de 196434. Uma década 

depois da reestruturação do MESS, foi criada a entidade nacional representativa dos(as) 

estudantes de Serviço Social.  Criada em 1988, a SESSUNE (Subsecretaria de Estudantes de 

Serviço Social na União Nacional dos Estudantes), em 1993 passou a denominar-se de 

ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social). 

No processo de construção da sua ação política, a ENESSO tem participado 

ativamente nos debates coletivos gestados na profissão. Nota-se a participação estudantil em 

todos os momentos decisivos para os rumos do Serviço Social brasileiro, notadamente na 

década de 1990, como se observa nos documentos produzidos sobre a dinâmica de 

elaboração do código de ética de 1993 e das diretrizes curriculares de 1996.

Nessa curta trajetória de pouco mais de uma década e meia de existência, a 

entidade nacional dos(as) estudantes tem se posicionado politicamente e lutado pela defesa 

34 Há poucos registros da organização estudantil anterior a esse período. A década de 1960 registrou a 
realização de Encontros Nacionais de Estudantes de Serviço Social. Em 1968 com o desmantelamento do 
Congresso de Ibiúna e com o AI-5 as entidades estudantis foram impedidas de funcionar, só voltando a se 
expressar no Congresso de reconstrução da UNE em 1979 e nos encontros de área, como o ENESS em 1978. 
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de um projeto político da classe trabalhadora capaz de acumular forças para conquistar uma 

nova direção social, política e cultural; de uma universidade democrática, plural, pública, 

gratuita e de qualidade social; de uma formação profissional que propicie a capacitação 

teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política de profissionais que venham a 

responder às demandas populares na busca de reforçar os direitos de cidadania dos 

segmentos majoritários da população (Ramos e Santos, 1997). 

Para lutar por essas propostas a ENESSO se articulou com diversos segmentos 

coletivos, além das demais entidades representativas da categoria (ABEPSS e o Conjunto 

CFESS/CRESS) e de outras entidades estudantis (DCE`s, executivas de curso, CA`s, UNE), 

dentre os quais destacam-se: sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

partidos políticos de esquerda (PT, PCdoB, PSTU); coordenação nacional de mulheres; 

reitorias progressistas; ONG`s e movimentos sociais diversos. Na ação política da ENESSO

as alianças com outros sujeitos sociais ocorreram de forma diversificada em vários 
contextos e por múltiplas razões [...] A busca coletiva da concretização de uma 
sociedade justa e igualitária dão o sentido das articulações geradas pelo MESS com 
outros sujeitos sociais, reforçando, assim, a sua aliança com as classes subalternas 
(Ramos, 1996, p. 154/155). 

Ao fazer um balanço da trajetória do Movimento Estudantil de Serviço Social, no 

período ora analisado, é possível afirmar que o MESS vem, ao longo desses anos, cumprindo 

um importante papel de aglutinador da juventude, constituindo-se canal de expressão coletiva 

dos(as) estudantes de Serviço Social. Espaço vivo de ação política, o MESS vem 

contribuindo com a organização estudantil no contexto da sociedade, na esfera do ME 

brasileiro, bem como no espaço profissional, conforme indicações a seguir. 

Na esfera da sociedade, o MESS configura-se como um movimento social que 

vem lutando, ao lado de outros segmentos coletivos, contra as conseqüências do projeto 

neoliberal, vivenciadas no cotidiano da maioria da população brasileira. Nessa perspectiva, 

tem se posicionado, do ponto de vista político, em diversos momentos, contra todas as 

formas de opressão, exploração e dominação, engendradas pelo projeto dominante; 
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sinalizando a necessidade da elaboração de estratégias e da viabilização de alianças políticas 

para a construção de uma nova hegemonia na realidade social. 

No contexto do ME brasileiro, o MESS vem dando uma contribuição efetiva na 

construção do Movimento de Área, que, através das Executivas de Curso (dentre elas, a 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social – ENESSO) vem efetivando debates e 

propostas quanto: à direção sócio-político-econômica das políticas públicas do Estado; à 

função social da universidade; à intervenção social dos(as) estudantes junto aos movimentos 

populares, dentre outras questões. 

Em relação à profissão de Serviço Social, o MESS tem se configurado como um 

dos sujeitos do processo de construção coletiva da organização política do(as) assistentes 

sociais. A participação do MESS vem se materializando na presença dos(as) estudantes nos 

diferentes fóruns da categoria, seja no âmbito da formação profissional como na esfera do 

exercício profissional. Ressalte-se, nesse processo de organização política, o papel relevante 

que vêm cumprindo as entidades representativas da categoria: a ABEPSS, o conjunto 

CFESS/CRESS e a ENESSO que se constitui numa parceira sempre presente nos debates e 

nas lutas. Uma expressão dessa articulação entre as entidades foi a realização conjunta do 

Encontro de organização da categoria que debateu as várias dimensões da organização 

dos(as) assistentes sociais, com ênfase para o eixo sobre o papel social do Movimento 

Estudantil35

No percurso dessas duas últimas décadas, algumas questões têm particularizado, 

de modo marcante, a trajetória da organização estudantil em Serviço Social, destacando-se a 

atuação em torno da formação profissional, da formação política e da questão cultural. 

35 No relatório do evento constam várias propostas neste eixo, dentre as quais: ampliação do acesso estudantil 
aos eventos da categoria; discussão e socialização do código de ética nos fóruns do Movimento Estudantil; 
necessidade de acompanhamento e valorização do Movimento Estudantil, sem tutela; articulação do Movimento 
Estudantil com as entidades da categoria, com socialização de informações. 
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A formação profissional é um âmbito que vem tendo um investimento prioritário 

do MESS, a partir da compreensão de que o debate em torno do projeto de formação 

profissional é um campo de disputa ideológica e política para a defesa de uma outra direção 

social para a universidade, bem como de uma outra hegemonia para a sociedade. Assim, o 

MESS tem investido grandes esforços a fim de contribuir com a materialização do projeto de 

formação profissional com clara direção social, construído coletivamente pela categoria, que 

tem como principal expressão as Diretrizes Curriculares de 1996.      

No âmbito da formação política, que tem sido outro aspecto priorizado pelo 

MESS, esta entidade realizou diversas atividades para valorizar a participação da juventude e 

sua inserção no movimento político. A perspectiva é disseminar a importância objetiva da 

organização coletiva, na possibilidade de construção de ações democráticas que levem em 

consideração as questões e desafios da individualidade e da coletividade. Nesse sentido, a 

ENESSO vem buscando implementar um processo sistemático de formação política dos(as) 

estudantes e dirigentes estudantis. 

  Outro campo privilegiado pelo MESS tem sido o debate em torno da questão 

cultural, aspecto fundamental para a disputa ideológica no seio da sociedade. Tal discussão 

se desenvolve com o objetivo de construir um projeto cultural para o movimento que discuta 

valores, comportamentos, preconceitos. Com isso, a ENESSO objetivou realizar um 

investimento mais freqüente para a disseminação de um extenso debate a respeito da cultura 

e dos valores, abordando a sua relevância para a formação da consciência política e para a 

defesa dos princípios ético-políticos norteadores do projeto profissional. 

  Em relação à realização de eventos no cenário profissional, no decorrer da 

década de 1990, o MESS promoveu, anualmente, o Encontro Nacional de Estudantes de 

Serviço Social, maior fórum de discussão e deliberação dos(as) estudantes de Serviço Social, 
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no qual é eleita a diretoria da ENESSO e organizou os Seminários Nacionais de Movimento 

Estudantil e Formação Profissional (SNFPMESS), iniciados a partir de 1991.  

 Ainda, nesta década, destaca-se a inserção dos(as) estudantes  de Serviço Social 

na executiva nacional da ABEPSS, com os cargos da representação discente nacional de 

graduação e de pós-graduação, o que demonstra o acúmulo da participação estudantil nas 

instâncias relacionadas à formação profissional, em especial na ABEPSS36.

 Outra questão a ser ressaltada na organização estudantil, neste período, foi a 

mudança de força política que estava presente na direção da entidade nacional. O grupo 

denominado de Projeto Democrático e Popular, que esteve na direção da entidade desde a 

sua criação perde a eleição para o grupo denominado de Eu Quero é Mais, na segunda 

metade da década de 1990. É interessante registrar que essa mudança de direção não 

comprometeu o acúmulo de discussões no processo de construção da organização estudantil e 

da defesa do projeto ético-político profissional, embora tenha apresentado posturas 

diferenciadas em relação à forma de atuação e à representatividade da entidade, bem como 

divergências em torno do posicionamento sindical da categoria.     

 Em uma avaliação desse processo de organização dos(as) estudantes de Serviço 

Social, aparecem, além desses aspectos já ressaltados anteriormente, alguns limites e 

dificuldades que se apresentam principalmente no âmbito da estrutura da ENESSO  e na 

esfera da ação política do MESS. No primeiro plano, avultam dificuldades em torno da 

questão financeira e das condições, extremamente amadoras, de funcionamento da entidade. 

 Apesar desta atuação significativa, alguns problemas precisam ser superados 

quanto à ação política, destacando-se: a necessidade de maior qualificação teórico-política da 

maioria dos(as) dirigentes estudantis; a tradição de pouco registro da memória histórica do 

movimento; a existência de algumas posturas sectárias na disputa política entre os indivíduos 

36 Na discussão sobre Movimento Estudantil de Serviço Social e Formação Profissional conferir a monografia 
“A trajetória política da organização dos estudantes de Serviço Social, 1978-2002, e a sua relação com o projeto 
de formação profissional” de Ailton Marques, PUC-SP, 2004. 
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e grupos presentes no movimento; a expressão de um certo corporativismo por parte de 

alguns dirigentes e entidades estudantis ; além da apatia presente no cotidiano da maioria 

dos(as) estudantes, gerada pela lógica individualista que nega as experiências coletivas, 

engendrada pela sociabilidade capitalista. 

 O MESS vem tentando, ainda, contribuir para reelaborar estratégias de ação para 

o ME, a partir, sobretudo, da socialização de experiências de descentralização de poder; da 

luta para romper com valores e práticas centradas no autoritarismo e personalismo; da busca 

incessante de democratizar espaços de discussão e deliberação do movimento; além da 

tentativa de construir uma interlocução crítica e autônoma com outros sujeitos coletivos que 

lutam por uma nova sociabilidade.  

Ao mesmo tempo, a ação política do MESS comporta, em muitos momentos, 

práticas autoritárias, personalistas e isoladas, que reiteram desvalores individualistas e 

egoístas disseminados no cotidiano marcado pela alienação, posto que está inserida na 

contradição presente na tentativa de construção de uma práxis política emancipatória, nos 

limites da sociabilidade do capital. Nesse contexto, sofre determinações estruturais e 

conjunturais, com destaque para: a crise dos projetos societários (notadamente o fracasso da 

experiência socialista), que geram posturas mais pragmáticas e menos utópicas no seio da 

juventude, base geracional que compõe, na sua maioria, os militantes do ME; o refluxo dos 

Movimentos Sociais no país nos anos 1990; a situação de pauperização; o desemprego da 

classe média e da classe trabalhadora, às quais pertence a maioria dos militantes do MESS.  

As dirigentes do CFESS percebem a importância da organização estudantil sob 

diferentes aspectos, como demonstra a fala que segue: 

(sic) Eu acho que, primeiro, começou com a ligação com o Movimento Estudantil, 
na parte do curso de Serviço Social. Acho que essa inserção no Movimento 
Estudantil vai criando pra gente uma referência política. Uma referência que, ao 
terminar o curso, a gente continua intervindo, ainda, politicamente. E aí, assim, a 
entrada pro conjunto vem em decorrência desse acordo que a gente vai tendo 
mesmo na discussão, não do Movimento Estudantil isoladamente, mas discutir 
Movimento Estudantil, formação, a questão política, a intervenção profissional 
(Entrevistada 7) 
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É interessante ressaltar que, dentre os espaços ocupados pelas conselheiras, antes 

de entrarem no CFESS, destaca-se o Movimento Estudantil (ME) que constitui uma arena de 

formação política da maioria dos(as) futuros(as) dirigentes profissionais. Enquanto 

movimento social com base social transitória, o ME é um locus, muitas vezes, de iniciação de 

parcelas da juventude na militância política, se configurando como um espaço de formação 

político-ideológica de militantes que, depois, irão atuar em outras esferas organizativas. O 

ME de Serviço Social, em particular, vem desenvolvendo esse importante canal de 

capacitação de militantes políticos que, ao saírem da graduação, continuam participando nas 

outras entidades da categoria ou em outros espaços organizativos.  

Uma outra dimensão da relação do CFESS com a ENESSO pode ser observada na 

seguinte fala:

(sic) Eu acho que a relação com a ENESSO é fundamental principalmente pra além 
dos fóruns que a gente faz parte e que a ENESSO também faz parte, porque a 
ENESSO é sempre convidada para os fóruns do conjunto, e nós também somos 
sempre convidados pros fóruns da ENESSO. Mas eu acho que, assim, como todos os 
movimentos vêm passando por uma fragilidade, o movimento estudantil também 
precisa e necessita muito de aprofundar as questões que são pertinentes à formação 
profissional. Entender a formação profissional num campo maior [...] Eu acho que a 
ENESSO precisaria estar mais articulada a essa discussão que a gente vem fazendo 
da defesa do exercício profissional (Entrevistada 7) 

A fala ressalta a fragilidade pela qual o ME vem passando, que não é particular, 

mas faz parte da realidade dos vários Movimentos Sociais, que na década de 1990, 

vivenciaram um contexto de refluxo na sociedade brasileira. Tal fragilidade se expressa na 

sua articulação com outras entidades e movimentos e, particularmente, em relação ao CFESS 

necessita ser fortalecida. 

Essa relação da ENESSO com o CFESS enriquece o contato do segmento 

estudantil com a realidade do exercício profissional, através da participação conjunta em 

eventos, atividades e lutas coletivas, em que é pautada a defesa de condições dignas para a 

materialização do trabalho profissional.  



106

1.3.5 - CFESS: a defesa dos direitos profissionais e sociais 

O Conselho Federal de Serviço Social redefiniu sua postura política a partir do 

final da década de 1980, em sintonia com os processos de redemocratização da sociedade 

brasileira e de renovação profissional, ocorridos neste período. Destaca-se, nas décadas de 

1980/90, o protagonismo do CFESS no debate ético profissional na perspectiva de contribuir 

para a materialização do projeto profissional e na defesa das políticas públicas como 

mediação na luta pela efetivação dos direitos. Todas as atividades realizadas nestas e em 

outras frentes inscrevem-se na perspectiva 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-profissional (atividade precípua dos Conselhos) - quanto 
potencializam nossa ação como entidade nacional e, portanto, como direção da 
categoria (CFESS, 1996, p.179). 

Os investimentos do CFESS no debate e na intervenção no âmbito das políticas 

sociais, da ética, bem como sua participação ativa em articulações com outros sujeitos 

coletivos e com trabalhadores sociais de outros países37, atestam a sua importância para o 

processo de materialização do projeto ético-político do Serviço Social. 

Em especial nestes âmbitos, o conjunto CFESS/CRESS vem participando 

ativamente da construção deste projeto profissional, tentando contribuir, ao lado das outras 

entidades da categoria e de outros segmentos coletivos, para encarar todos esses desafios que 

se colocam para a materialização dos princípios ético-políticos, defendidos por segmentos 

expressivos de assistentes sociais no Brasil.

A materialização do projeto ético-político profissional no cotidiano do trabalho 

dos assistentes sociais é uma preocupação suscitada pela maioria das entrevistadas, que 

também sinalizam a contribuição dada pelo CFESS nesta esfera, conforme o seguinte relato: 

 (sic) A contribuição do CFESS tem sido imensa. Inclusive pra dar conta de um 
desafio que é maior, é exatamente essa coisa de materializar o projeto ético-político 

37 Estas questões serão aprofundadas nos itens seguintes deste trabalho. 
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no trabalho dos profissionais [...] a materialização disso no cotidiano do trabalho 
profissional, eu acho o maior desafio que esse projeto tem. Eu acho que a 
contribuição do conjunto CFESS/CRESS pra isso tem sido muito grande em termos 
da capacitação, o próprio curso à distância se materializava num projeto de trabalho 
ou num projeto de pesquisa (Entrevistada 1) 

            Nessa fala são ressaltados aspectos fundamentais, dentre os quais destaco: 

o grande desafio de materializar o projeto profissional no cotidiano de trabalho dos(as) 

assistentes sociais e a importante contribuição do CFESS para esse processo38, através, 

sobretudo, da promoção de momentos de capacitação para a categoria profissional. 

Em relação aos momentos de capacitação, ressalte-se a importância do CFESS em 

relação à promoção de eventos nacionais, na década de 1990. Essa entidade promoveu 

anualmente os encontros CFESS/CRESS, fórum de discussão, deliberação e construção 

coletiva da agenda política do Conjunto CFESS/CRESS, que conta com a participação de 

conselheiros de todos os CRESS do país e com representantes da categoria profissional de 

todos os estados brasileiros39.

Além dos encontros CFESS/CRESS, o CFESS teve um papel destacado na 

realização dos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais – CBAS, realizados de três em 

três anos. Os três CBAS, realizados nos anos 199040, atestam a maturidade política e 

acadêmica alcançada pela categoria a partir dos acúmulos da década anterior, sendo 

caudatários do significado histórico do Congresso da Virada de 1979.

38 No decorrer deste trabalho analisaremos experiências concretas desenvolvidas pelo CFESS que contribuiram 
para a materialização do projeto ético-político no cotidiano profissional. 
39 Os encontros CFESS/CRESS da década de 1990 foram os seguintes: XVIII Encontro Nacional CFAS/CRAS 
- 1990; XIX Encontro Nacional CFAS/CRAS - 1991; XX Encontro Nacional CFAS/CRAS - 1992 em Goiânia-
GO; XXI Encontro Nacional CFAS/CRAS  - 1993 em Salvador-BA; XXIII Encontro Nacional CFESS/CRESS- 
1994 em Brasília-DF; XXIV Encontro Nacional CFESS/CRESS - 1995 no Rio de Janeiro-RJ; XXV Encontro 
Nacional CFESS/CRESS - Fortaleza-CE; XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS - 1997 em Belém-PA; 
XXVII Encontro Nacional CFESS/CRESS - 1998 em Florianópolis-SC; XXVIII Encontro Nacional 
CFESS/CRESS - 1999 em Campo Grande-MS; XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS - 2000 em Maceió-
AL.
40 Foram os seguintes os CBAS promovidos na década de 1990: VII CBAS -maio/1992 em São Paulo-SP – 
Tema: “Serviço Social e o desafio da ´modernidade`: os projetos sociopolíticos em confronto na sociedade 
contemporânea”; VIII CBAS – julho/1995 em Salvador-BA - Tema: “O Serviço Social frente ao projeto 
neoliberal: em defesa das políticas públicas e da democracia”; IX CBAS – julho/1998 em Goiânia-GO - Tema: 
“Trabalho e projeto ético-político profissional”
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Em relação aos congressos do período analisado neste trabalho, uma das 

entrevistadas destaca a importância do 8º CBAS: 

(sic) Uma questão importante que eu destaco, aí, nesse período de 93 a 96, foi a 
realização do 8º CBAS, em 1995, na Bahia. Foi a maior expressão da categoria em 
defesa das políticas públicas e da democracia. Além de contrapor-se, naquele 
momento, ao projeto neoliberal. Denunciar, combater as danosas medidas de ataque 
ao patrimônio público, aos direitos de cidadania (Entrevistada 10) 

Sobre este evento, ressalte-se o grande significado pelo seu caráter político em 

face as expressões concretas do projeto neoliberal na vida dos(as) trabalhadores(as) e, 

particularmente, nas condições de trabalho dos(as) assistentes sociais. A radicalidade do 

evento ficou explícita pelas temáticas abordadas, que demonstravam a necessidade de se 

discutir a disputa entre os projetos societários, além do feito histórico de reunir um grande 

contingente de profissionais de uma categoria se contrapondo ao posicionamento do projeto 

neoliberal em relação às políticas públicas e às condições de vida das classes trabalhadoras 

(Matos, 2003).

Analisando os trabalhos apresentados nesses congressos, através dos títulos e 

conteúdos presentes nos anais destes eventos, encontrei um reduzido número deles sobre a 

temática da organização política dos(as) assistentes sociais e suas entidades representativas 

nacionais41. A preocupação em sistematizar a contribuição do Conjunto CFESS/CRESS é 

extremamente tímida, sendo expressa em apenas um trabalho que socializa a experiência do 

CRESS itinerante.

Isso se modifica um pouco no X CBAS, realizado no Rio de Janeiro em 2001, no 

qual foi apresentado um maior número de trabalhos que analisam aspectos da organização 

política dos(as) assistentes sociais42. A maior quantidade de trabalhos sobre organização 

41 São os seguintes os trabalhos elaborados sobre essas temáticas: VII CBAS: - Refletindo sobre a organização 
dos assistentes sociais; - Os desafios dos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais – a propósito do III e do 
7º; VIII CBAS:- Análise do discurso da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social; Desvendando os 
limites da profissão; - O novo brotando do velho ou extinção da ANAS; IX CBAS:- A inserção política dos 
assistentes sociais nos rumos de uma nova sociedade;- CRESS itinerante: uma experiência de socialização do 
código de ética em Alagoas. 
42 São os seguintes os trabalhos: “A organização política dos(as) assistentes sociais e a construção do projeto 
ético-político profissional: sinalizando horizontes”; “Projeto Ética em Movimento – o realizado na 1ª etapa de 
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política e, particularmente, sobre a atuação do Conjunto CFESS/CRESS denota que as 

experiências realizadas pelas entidades na década de 1990, com destaque para o projeto 

“Ética em movimento”43, começaram a se tornar objeto de estudos, pesquisas e análises de 

profissionais, bem como, de forma incipiente, nos cursos de pós-graduação.44

Em relação à temática do projeto ético-político profissional também foi possível 

verificar, no X CBAS, uma quantidade mais expressiva de trabalhos do que nos congressos 

anteriores45. É, sobretudo, no início dos anos 2000, que a quantidade de trabalhos publicados 

sobre o projeto ético-político profissional se amplia, demonstrando que esta temática passa a 

ser incorporada, sendo articulada às análises profissionais em várias dimensões.   

Todas as atividades e eventos promovidos pelo CFESS foram realizados em 

parceria ou com a colaboração das demais entidades representativas da categoria. Essa 

articulação entre as entidades, marca significativa da organização política dos(as) assistentes 

sociais brasileiros(as), não se resume à promoção conjunta de eventos, mas estende-se a 

diversas outras iniciativas, que serão analisadas no item seguinte. 

multiplicação pelo CRESS 12ª”; “Mobilização política dos assistentes sociais: um desafio para os CRESS”; 
“Algumas considerações sobre o posicionamento ético-político do Conjunto CFESS/CRESS frente às novas 
demandas na profissão”; “A organização sindical dos assistentes sociais – uma transitoriedade inconclusa”; “O 
processo formativo do assistente social frente ao espaço coletivo do movimento estudantil de Serviço Social”; 
“Os assistentes sociais e a organização sindical”(CD-rom do 10º CBAS).  
43 Em relação às multiplicações desse projeto nos estados, outros trabalhos foram elaborados, como, por 
exemplo, o artigo “Ética em Movimento no RN: uma experiência significativa para o Conjunto 
CFESS/CRESS” publicado na revista Tempo Presente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS – 14ª 
Região/RN. 
44 A dissertação de mestrado de Ana Maria Arreguy Mourão intitulada “A particularidade das práticas políticas 
dos conselhos profissionais de Serviço Social nos anos noventa”, apresentada ao Mestrado em Serviço Social-
UFRJ em 2002 e esta tese de doutorado são expressões da ampliação da preocupação em pesquisar a nossa 
organização política no âmbito dos conselhos de fiscalização. 
45 Esses foram os trabalhos sobre projeto profissional apresentados: “A atualidade do projeto ético-político do 
Serviço Social”; “Desafios à consolidação do projeto ético-político no cotidiano da ação profissional: criar 
pontes e romper barreiras é preciso!!!”; “O projeto ético e político do Serviço Social: instrumento de 
(re)construção da identidade”; “Projeto ético-político: não é só que se tem um projeto de transformação”; “Crise 
contemporânea e Serviço Social – agregação e dispersão do projeto profissional de ruptura”; “Instrumental 
técnico-operativo do Serviço Social e suas articulações com o espaço sócio-ocupacional e com os projetos 
profissionais” (CD-rom do 10º CBAS).
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1.3.6 - Articulação entre as entidades representativas dos(as) assistentes sociais 

A ação política destas entidades é um elemento fundante para a manutenção do 

projeto ético-político profissional, na medida em que um projeto profissional que objetiva a 

realização e ampliação de direitos só se mantém se contar com uma base social de 

sustentação política, o que coloca a práxis política como o meio adequado à sua realização 

(Barroco, 1999).  Tais entidades materializam uma ação política que, na minha perspectiva, é 

um dos fatores que garantem a possibilidade de manutenção da direção social do projeto 

profissional, a qual sinaliza para a vinculação do projeto profissional a um projeto societário 

comprometido com o fim da exploração/ dominação dos seres humanos, ou seja, com a 

emancipação humana.  

A respeito da articulação entre as entidades representativas da categoria, é 

ilustrativo o Relatório Final da gestão 93-95 da ABESS/CEDEPSS, apresentado na XXIX 

Convenção Nacional, em 1995, ao enfatizar que 

Papéis relevantes foram desempenhados pela ENESSO e pelo CFESS. A ENESSO, 
particularmente, através de sua secretaria de formação profissional, realizou grandes 
investimentos teórico-políticos na ampliação e aprofundamento do debate. Como 
parceira da ABESS no processo de construção da hegemonia que define a direção 
social e política da formação profissional, a ENESSO, coordenadora da participação 
do Movimento Estudantil, torna-se presença importante necessária. No âmbito do 
exercício profissional e da organização da categoria, o CFESS constitui-se 
incentivador e co-participante da direção construída neste percurso. 

A articulação entre essas entidades e o nível de organização dos segmentos 

docente, profissional e estudantil é referendada como um patrimônio político, historicamente 

conquistado na profissão e que contribui efetivamente para a construção de uma cultura 

política democrática no âmbito do Serviço Social. 

Esta construção requisita, cotidianamente, que as entidades representativas sejam 

capazes de abraçar, no seu interior, diferentes correntes intelectuais e políticas em 
disputa no âmbito profissional, sem abrir mão dos compromissos ético-político que 
dão o norte à profissão. Enfim, entidades legítimas, fruto do amplo desenvolvimento 
da categoria na trajetória de suas lutas e na formulação de respostas técnico-políticas 
às transformações societárias, contribuindo para o redimensionamento da profissão 
na contemporaneidade (Iamamoto, 1999, p.148). 
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Em relação à articulação entre as entidades da categoria ressalte-se a sua 

importância para a materialização do projeto profissional, como atesta a fala de uma das 

dirigentes ao comentar sobre a articulação do CFESS com as outras entidades da categoria: 

“Isso é uma das coisas que eu acho mais importante do que eu chamo de projeto ético-

político profissional. E isso depende muito de quem está na direção das entidades da 

categoria” (Entrevistada 1). Outras entrevistadas ressaltam aspectos dessa articulação: 

 (sic) E com relação às entidades nacionais, que é a ENESSO e a ABEPSS, nós 
investimos muito nessa relação. Procuramos construí-la porque nós julgávamos 
muito importante esse processo. E tanto é que todos os eventos que nós realizamos – 
e aí também na perspectiva do fortalecimento do projeto ético-político profissional – 
nós realizamos conjuntamente. Mesmo tendo problemas, nós buscamos sempre o 
consenso no sentido de que a gente pudesse realizar os eventos e dar uma certa 
unidade na direção desse projeto do ponto de vista da academia, do ponto de vista da 
organização, do ponto de vista dos estudantes (Entrevistada 10).

Esta articulação se processou, na década de 1990, em vários momentos, com 

destaque para: a organização conjunta de eventos, tais como CBAS, conforme sinaliza uma 

entrevistada: “Na gestão em que eu estive, se processou uma consolidação dessa articulação 

com as entidades nacionais, que teve uma característica muito peculiar que foi a qualificação 

dessa relação. Um exemplo disso, é que os CBAS eram realizados já de forma conjunta” 

(Entrevistada 9). Além dos CBAS foi realizado, conjuntamente pelas três entidades, o

Encontro Nacional de organização da categoria e o Curso de Capacitação à distância em 

Serviço Social e Política Social, em parceria com a ABEPSS. 

Nota-se que o CFESS, em parceria com os CRESS, implementou importantes 

frentes de articulação política com outras entidades representativas do Serviço Social e dos 

trabalhadores em geral, no Brasil e também de âmbito internacional. “Tal articulação visou, 

sobretudo, intensificar o processo de luta e defesa dos direitos de cidadania e de justiça 

social, bem como ampliar as conquistas da profissão” (CFESS, 1999, p.22). 

Outra frente de intervenção das entidades da categoria tem sido a formação 

profissional. Neste sentido, o CFESS, a ABEPSS e a ENESSO têm se articulado em favor da 

defesa: das diretrizes curriculares; da qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação; da 
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indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão; da articulação entre formação e exercício 

profissional do(a) assistente social; enfim, da defesa do projeto de formação construído 

coletivamente pela categoria profissional. Por outro lado, as entidades têm se posicionado, 

contrárias à: redução da carga horária do curso de graduação; ao exame nacional de cursos 

(provão); aos mestrados profissionalizantes e cursos seqüenciais46.

Tais propostas inserem-se na perspectiva de “fortalecer movimentos de resistência 

à privatização do ensino superior com ênfase na defesa do ensino público e de qualidade”, 

conforme explicita o relatório do XXXI Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em 

200247.

Outra iniciativa relevante do CFESS, no âmbito da articulação com as demais 

entidades da categoria, é a dimensão do apoio financeiro que é ressaltada por uma das 

entrevistadas:

(sic) Daí em diante se processou uma relação que já havia apoios esporádicos, 
inclusive, financeiros aos projetos das outras entidades. Houve uma qualificação da 
relação nesse campo de apoio financeiro que é uma forma como se pode visualizar 
esse tipo de articulação qualificada [...] o CFESS passou a celebrar convênio com 
essas entidades nacionais em razão de projetos comuns onde o CFESS colocava, 
assim, um apoio financeiro, uma cooperação técnica que se realizava (Entrevistada 
9)

Essa cooperação financeira do CFESS em relação à ABEPSS e à ENESSO 

demonstra uma solidariedade em torno de um projeto político comum. Como expressões 

vivas do dinâmico processo de organização política da categoria, as entidades colaboram 

umas com as outras em diversos aspectos, sendo o financeiro um dos elementos centrais para 

viabilização das suas atividades. O CFESS, como entidade que mais arrecada, via pagamento 

das anuidades dos(as) profissionais inscritos(as), contribuía, com as demais entidades, de 

46 Vale ressaltar que em relação aos Cursos Seqüenciais a assessoria jurídica do CFESS elaborou um parecer 
jurídico questionando a sua realização e validade legal. 
47 É importante ressaltar que os CRESS possuem comissões internas para discutir/elaborar propostas e 
atividades relacionadas à formação profissional continuada e que se articulam às UE`s para viabilizar propostas 
nesta área. 
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forma esporádica e, com o advento dos convênios, essa colaboração tornou-se mais 

sistemática, tendo por base o planejamento para realização de atividades conjuntas.    

O convênio que vem sendo firmado com a ENESSO tem por objetivo incentivar a 

formação política dos(as) dirigentes estudantis, contribuindo, assim, no desenvolvimento de 

futuros dirigentes profissionais. O convênio prevê um repasse financeiro do CFESS para a 

ENESSO, que intenciona contribuir com o pagamento de passagens para viabilizar a 

presença dos(as) dirigentes da entidade nacional representativa dos(as) estudantes nos fóruns 

do Movimento Estudantil de Serviço Social. Em relação aos convênios firmados entre as 

entidades, outra dirigente ressalta algumas questões: 

(sic) Com relação à ABEPSS a gente fechou um convênio pra fazer o curso à 
distância. Antes disso a gente já tinha fechado um convênio com a ENESSO e a 
partir de 99 a gente fecha um convênio com a ABEPSS em torno de uma frente 
comum que eram as implicações da LDB para o Serviço Social. Então a gente 
começou a ter projetos juntos. Como o CFESS é uma entidade que tem mais 
estrutura e mais recursos do que a ABEPSS e a ENESSO, a gente tinha, antes dos 
convênios, uma relação muito pontual [...] com o convênio a gente formalizou mais 
essa relação, deu mais transparência e visibilidade também pra essa relação e enfim 
essa coisa ficou mais em torno de projetos comuns, ficou uma coisa bem legal 
(Entrevistada 1) 

É interessante ressaltar, nessa fala, a solidariedade entre as entidades na questão 

financeira, tendo como norte a construção de projetos comuns que fortaleçam o projeto ético-

político profissional.  

Em relação à articulação com a entidade estudantil uma das entrevistadas ressalta 

outros aspectos importantes: 

(sic) Essa articulação entre o exercício profissional, a formação profissional e os 
estudantes é algo muito nosso. Os estudantes, por exemplo, não tem o mesmo papel, 
não são respeitados da mesma forma, em outros países, como no Brasil, não 
organizam eventos, a não ser na condição de força de trabalho, não são vistos como 
sujeitos, são estudantes [...] No caso da ENESSO, a gente manteve também, ao longo 
do tempo, uma relação legal, às vezes mais solidários, às vezes menos [...] a 
mudança da direção política da ENESSO não implicou uma quebra de relação com o 
CFESS. Essa construção com a ENESSO não foi fácil, porque eles achavam que a 
gente tinha toda uma vinculação com as direções anteriores, do “Projeto 
Democrático e Popular”, e quando entrou o grupo “Eu Quero é Mais”, foi difícil a 
relação porque eles não tinham uma relação de confiança com a gente e a gente foi 
construindo isso. Então, do ponto de vista estratégico, o grupo “Eu Quero é Mais”, 
embora com algumas confusões, e uma delas foi com a questão sindical, mas do 
ponto de vista estratégico, eles não colocam nenhuma ruptura com o projeto ético-
polítco (Entrevistada 1).  
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Os conflitos também aparecem em alguns momentos na relação entre CFESS e 

ABEPSS, notadamente no período entre 1999 e 2001, conforme o seguinte relato: 

(sic) A gente fez essa construção conjunta foi bem até 98 e início de 99, mas a 
penúltima direção da ABEPSS, ela não deu continuidade a isso como vinha 
acontecendo, inclusive deixou passar, a gente levou um golpe imenso no âmbito do 
MEC em abril de 2001 em relação às Diretrizes Curriculares que são o documento 
central desse projeto e a ABEPSS deixou isso passar, não denunciou, não promoveu 
nenhum enfrentamento, nem sequer protestou e nem sequer informou as demais 
entidades que isso tinha acontecido. Então isso dificultou muito, a nossa relação 
política. Agora com essa nova direção da ABEPSS eu acho que essa coisa fica 
retomada, até porque a gente conversou muito na perspectiva de melhorar essa 
relação, de retomar os vínculos anteriores e eu acredito que isso já esteja sendo 
retomado (Entrevistada 1). 

Essas falas levantam elementos de análise, com destaque para a dimensão das 

diferentes forças políticas presentes nas entidades e a repercussão da mudança das direções 

políticas e o que isto acarreta nas articulações entre as entidades nacionais. A relação entre as 

entidades não está isenta de tensões e divergências, como demonstram os depoimentos da ex-

conselheira do CFESS. Vários requisitos, no meu entendimento, contribuem para o bom 

andamento dessa parceria, com destaque para: a defesa comum dos princípios do projeto 

profissional; o respeito e a confiança mútua, mesmo em meio a algumas divergências e o 

cumprimento dos acordos e negociações feitos em torno de projetos comuns. Os(as) 

militantes, mediadores(as) da relação entre as entidades, podem facilitar ou dificultar esse 

processo de construção coletiva, a depender de como encaminhem política e subjetivamente 

as atividades e relações conjuntas.

Uma preocupação no tocante à articulação entre as entidades da categoria pode 

ser observada na seguinte fala: 

(sic) Essa articulação, ela é, para mim, salutar! Assim, vital sabe! Eu acho que essa é 
uma das nossas grandes diferenças, em relação a outras organizações de categoria 
[...] uma coisa só me preocupa: porque as pessoas começam a fazer a carreira. Sai da 
ENESSO, tem que ir pro CRESS, depois tem que ir pro CFESS, e tem que terminar 
na ABEPSS, certo? [...] isso é a única coisa que me preocupa, sabe? Quer dizer, isso 
é uma esfera de organização, não é uma carreira de representação (Entrevistada 5).

Essa preocupação é extremamente interessante, pois alerta para a não reprodução 

do carreirismo, tão comumente identificado com a disseminação de uma política destituída 
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de princípios éticos condizentes com o interesse coletivo e com a defesa da coisa pública. 

Corre-se o risco de questionarmos o carreirismo no âmbito de outras organizações da 

sociedade e de se estar reproduzindo essa realidade nos espaços organizativos profissionais. 

Essa reprodução pode ocorrer devido a diversos fatores, com destaque para a falta de 

amadurecimento político ou a busca de ganhos individuais por parte dos sujeitos envolvidos. 

Os aspectos subjetivos, tais como o carreirismo e o estrelismo, visíveis na prática política de 

alguns militantes, por vezes obstaculizam a ação política, contradizendo, inclusive, alguns 

princípios ético-políticos, defendidos pelo projeto profissional. Esses aspectos observados no 

cotidiano da ação política das entidades, especialmente do CFESS, serão analisados no 

próximo capítulo deste trabalho que discutirá a trajetória histórica e desafios cotidianos da 

organização política deste conselho. 
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CAPÍTULO II

A AÇÃO POLÍTICA DO CFESS: TRAJETÓRIA HISTÓRICA, 

DESAFIOS COTIDIANOS E ARTICULAÇÃO COM OUTROS 

SEGMENTOS COLETIVOS 
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“É tempo sobretudo de deixar de ser 
apenas a solitária vanguarda, se trata de 

abrir o rumo..” (Thiago de Mello)
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CAPÍTULO II – A ação política do CFESS: trajetória histórica, desafios cotidianos e 

articulação com outros segmentos coletivos

      Neste capítulo centralizei a análise na ação política do CFESS. Parti da trajetória 

histórica dos conselhos profissionais no Brasil, para, então, apreender as particularidades da 

atuação do CFESS, priorizando sua ação política, na década de 1990, a partir da análise dos 

seus elementos determinantes, da sua direção e da dinâmica da sua atuação no cotidiano das 

lutas.

2.1- Conselhos de profissão no Brasil: trajetória histórica e dimensão sócio-jurídica 

A regulamentação das profissões e os conselhos de fiscalização têm suas origens 

relacionadas ao surgimento das atividades laborativas e do trabalho humano propriamente 

dito, em remotas épocas da história humana. 

O indivíduo social se caracteriza, dentre outras questões, por se constituir um ser 

que tem no trabalho uma dimensão fundante da sua existência. A história da formação social 

desde a antiguidade nos revela o processo de especialização de atividades humanas, o que 

decorreu da evolução das civilizações e da fixação dos indivíduos na terra para a prática da 

agricultura e pecuária. A vida nômade predominante na Pré-História cede lugar à vida em 

comunidade e à conseqüente necessidade de criar/confeccionar ferramentas para caçar, 

construir moradias, praticar agricultura, dentre outras atividades. 

De certa forma os rudimentos das entidades de fiscalização profissional precedem ao 
surgimento do direito do trabalho. Isso porque na Antiguidade os trabalhadores ou 
eram livres, exercendo atividades ligadas ao artesanato, ou eram submetidos a 
regime de escravatura, tratados muitas vezes como coisas (res) pelos seus senhores. 
Na Idade Média, outrossim, o regime de vassalagem igualmente não implicava a 
existência de vínculo laboral. Ainda que o vassalo (camponês) não fosse mais uma 
res, completamente vinculado ao dono da terra, ao senhor feudal, em relação ao qual 
praticamente não tinha direitos, mas apenas deveres. À evidência, não se pode falar 
na existência, nessas quadras da história da humanidade, de um direito laboral, pois 
que direitos, em rigor, os ´trabalhadores` não detinham. O Direito do trabalho é, na 
essência, fruto da revolução industrial, do liberalismo, da Revolução Francesa, tendo 
ganhado expressão, portanto, nos séculos XVIII e XIX (Pereira, 2001, p.20).  
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Pereira (2001), em livro sobre as entidades de fiscalização no Brasil48, argumenta 

que, embora o Direito do trabalho surja apenas na Idade Moderna, já ocorria a congregação 

de interesses de determinadas categorias profissionais desde a Antiguidade, tendo aí as 

origens do corporativismo. Foi em Roma que se conheceu o primeiro caso, mais típico de 

associativismo, que pode ser considerado o germe das entidades de fiscalização profissional. 

Eram os denominados collegia49 romanos que se assemelhavam às corporações criadas na 

época medieval. 

Segundo esse autor as corporações medievais emergem por volta do século XI, a 

partir da organização dos vassalos, ocorrida em decorrência do surgimento de comunas. Os 

vassalos, até então submetidos aos desígnios dos suseranos, começam a se organizar de 

acordo com as profissões exercidas. No sistema de corporações medievais, os artesões 

tinham que estar ligados a alguma entidade para exercer seu ofício, devido a diversas razões.    

As razões que ditavam tal controle não diziam respeito necessariamente ao 
atendimento das necessidades públicas, mas principalmente à reserva de mercado, ao 
favorecimento de alguns; em suma, aos interesses meramente corporativos 
(expressão utilizada aqui no seu sentido pejorativo). Pelo que se percebe, se 
representaram as corporações, fraternidades, grêmios e sociedades de ofício da Idade 
Média e do início da era Moderna o passo mais incisivo para o associativismo e 
controle profissional, por outro lado significaram um período de negativo 
corporativismo, que só veio a ser rompido com o renascimento e o ideário liberal que 
sobrevieram àquele período da história da civilização humana (2001, p.22). 

O ocaso das corporações ocorreu no século XVIII, embora, a partir do século XV, 

com o Renascimento, tal forma associativa já experimentasse gradativo desprestígio. No 

contexto do século XVIII, notadamente após a Revolução Francesa em 1789, o ideário liberal 

se torna hegemônico mundialmente. Tal ideário possuía no mercado o seu centro propulsor, 

tendo posto fim às corporações e dado origem à atividade empresarial. Com o advento da 

revolução industrial explicitou-se o conflito aberto entre capital e trabalho, o que propiciou o 

surgimento dos primeiros movimentos sindicais e o aparecimento das condições para que 

48 O livro intitulado “Conselhos de Fiscalização Profissional: doutrina e jurisprudência” foi o principal material 
publicado que encontrei ao realizar pesquisa bibliográfica sobre o tema. Embora voltado à dimensão jurídica, 
este material contribuiu para analisar o surgimento das entidades de fiscalização profissional no Brasil. 
49 Na América Latina, os conselhos são chamados, ainda hoje, de colégios.  
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emergissem, posteriormente, sistemas de controle do exercício profissional em contornos 

mais modernos. 

Nesse período de predomínio da doutrina liberal, verificam-se formas de 

incentivo à conquista da liberdade do exercício profissional. O Estado assumiu uma postura 

de se abster dos conflitos entre trabalhadores e empregadores. A solução para estes conflitos 

deveria se dar pelo mercado que também regularia o exercício de atividades profissionais 

liberais50.

O liberalismo foi perdendo espaço, notadamente a partir das novas necessidades 

de proteção ao trabalhador, no final do século XIX e início do século XX. O liberalismo, 

apesar dos seus méritos, dentre eles a instituição do trabalho livre, trouxe conseqüências 

terríveis para a humanidade. Hobsbawn, analisando a queda do liberalismo, ressalta que 

De todos os fatos da Era da Catástrofe, os sobreviventes do século XIX ficaram 
talvez mais chocados com o colapso dos valores e instituições da civilização liberal, 
cujo progresso seu século tivera como certo, pelo menos nas partes ´avançadas` e 
´em avanço` do mundo. Esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo 
absoluto; o compromisso com um governo constitucional com ou sob governos e 
assembléia representativas livremente eleitos, que garantissem o domínio da lei; e 
um conjunto aceito de direitos e liberdades dos cidadãos, incluindo a liberdade de 
expressão, publicação e reunião (1995, p.113).

Nesse contexto, o poder econômico, representado pelos interesses do capital, 

passou, em muitas situações, por força da liberdade de atuação, a se posicionar de forma 

nefasta em relação aos interesses da maioria da sociedade. Em razão dessas mesmas 

condições, no campo do exercício de atividades profissionais, a liberdade irrestrita passou a 

ser atentatória à coletividade (Pereira, 2001). 

50 Simões (1998, p.44/45) analisa alguns aspectos das profissões liberais. Para ele: “[...] o trabalho do liberal não 
é parcializado ou, ao menos, mantém grande autonomia, inclusive das decisões a serem tomadas [...] O trabalho 
dos profissionais liberais não se encaixa num sistema tecnologicamente ordenado, diretamente inserido na linha 
de produção, fixado com rigor pelo seu aspecto operacional. Não tem, como própria e imanente à sua execução, 
uma planificação estrita. Dinâmico e individualizado, depende muito da iniciativa e da criatividade [...] Ora, 
nestas condições, a sociedade não tem meios de controle direto desses profissionais, das suas condições de 
trabalho e dos interesses pessoais ou de grupos que podem facilmente privilegiar. Enquanto o controle dos 
trabalhadores em geral, na fábrica, no escritório, na loja ou na agência bancária, é direto e disciplinado, o dos 
liberais só pode ser controlado e avaliado indiretamente pela opinião comum, segundo valores e juízos”.   
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Diversos movimentos tentaram superar o liberalismo, com destaque para a luta 

dos socialistas, notadamente a Revolução Bolchevique de 1917. Neste contexto da primeira 

metade do século XX, os discípulos do liberalismo recuaram e abandonaram a idéia do 

Estado liberal puro, admitindo que o Estado pode intervir na direção do processo econômico 

e social. É nesse contexto que começam a se gestar formas de intervenção estatal a fim de 

controlar o exercício de profissões. 

Num primeiro momento, o Estado passou a intervir diretamente, através de órgãos 

integrantes do seu aparelho. Na Itália, a “Lettera del lavoro” (Carta do trabalho), editada em 

1927, foi um marco  do intervencionismo. O Estado passou a controlar as relações 

trabalhistas e o exercício profissional e, nesse sentido, nada poderia ser feito na ordem 

econômica e social sem seu consentimento.  

Tal posição estatal espraiou-se para outros países, e o Brasil, notadamente após o 

Movimento Político-Militar de 1930, seguiu tal tendência. Vale destacar que, na realidade 

brasileira, ainda no século XVI, existiam grêmios que foram trazidos pelos colonizadores a 

partir da experiência lusitana. Com resquícios do período colonial, a constituição de 1824 

proibiu expressamente a constituição de corporações em território nacional, preconizando, 

assim, a plena liberdade de trabalho. Após a revolução de 1930, o Estado brasileiro segue a 

tendência mundial da volta ao intervencionismo estatal (Pereira, 2001). Nesse contexto 

O Estado assume paulatinamente uma organização corporativa, canalizando para sua 
órbita os interesses divergentes que emergem das contradições entre as diferentes 
frações dominantes e as reivindicações dos setores populares, para, em nome da 
harmonia social e desenvolvimento, da colaboração entre as classes, repolitizá-las e 
discipliná-las, no sentido de se transformar num poderoso instrumento de expansão e 
acumulação capitalista. A política social formulada pelo novo regime - que tomará 
forma através de legislação sindical e trabalhista - será sem dúvida um elemento 
central do processo [...] o elemento novo em que se constituirá a política social 
desenvolvida a partir do estado pós-30 não estará apenas em sua intensidade e 
generalização, mas também em sua vinculação a uma estrutura corporativista 
(Iamamoto e Carvalho, 1985, p.154).  

No Brasil os conselhos de fiscalização profissionais se formaram a partir da 

década de 1930, quando o Estado, no âmbito do primeiro governo Vargas, regulamenta 
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profissões e ofícios liberais, no contexto de expansão do padrão de regulação da cidadania. O 

processo de construção dos conselhos inicia-se, portanto, a partir de um controle político do 

Estado dentro de uma lógica burocrática e autoritária, na qual os processos eram decididos 

“pelo alto”. Em relação ao Estado brasileiro, Netto (1991, p.19) afirma que 

A característica do Estado brasileiro, muito própria desde 1930, não é que ele se 
sobreponha a ou impeça o desenvolvimento da sociedade civil: antes, consiste em 
que ele, sua expressão potenciada e condensada (ou, se se quiser, seu resumo), tem 
conseguido atuar com sucesso como um vetor de desestruturação, seja pela 
incorporação desfiguradora, seja pela repressão, das agências da sociedade que 
expressam os interesses das classes subalternas. O que é pertinente, no caso 
brasileiro, não é um Estado que se desloca de uma sociedade civil “gelatinosa”, 
amorfa, submetendo-a a uma opressão contínua; é-o um Estado que historicamente 
serviu de eficiente instrumento contra a emersão, na sociedade civil, de agências 
portadoras de vontades coletivas e projetos societários alternativos. 

 Segundo Pereira (2001) é nessa configuração do Estado brasileiro, marcado por 

profundos traços de autoritarismo e repressão, que surge a primeira entidade de fiscalização 

profissional no país: a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), criada no dia 18 de 

novembro de 1930, pelo decreto 19.408, art.17. Note-se que isso ocorre pouco mais de um 

mês após a revolução de 1930, seguindo uma tendência, que vinha se consolidando no 

cenário mundial, de retomada da intervenção e controle do Estado em muitas situações. O 

Estado, a partir da década de 1930, passou novamente a intervir no exercício de profissões, 

notadamente nas de caráter técnico-científico, e, seguindo a tendência descentralizada, optou 

por criar pessoas jurídicas para tal fim, não exercendo diretamente tal incumbência. A partir 

da criação da Ordem dos Advogados do Brasil, outras categorias profissionais começaram a 

se mobilizar, impulsionadas pelo crescimento do mercado de trabalho e pela efervescência 

dos cursos superiores que se espalhavam pelo país. 

 Antes de examinarmos as particularidades do Conselho Federal de Serviço 

Social, vale considerar alguns aspectos da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização do 

exercício profissional no Brasil, tomando por base o estudo de Pereira (2001), posto que tal 

contextualização será necessária para o entendimento de algumas mudanças ocorridas no 

funcionamento, estrutura e ação política do CFESS. 
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 Existem três marcos históricos para analisarmos a natureza dos conselhos de 

fiscalização profissional: o momento que vai até a promulgação da Constituição de 1988, o 

período após a referida constituição e o interstício após a edição da Lei 9.649 de 27.05.1998. 

 No período anterior à Constituição de 1988, verifica-se, no Brasil, a criação de 

pessoas jurídicas para controlar o exercício de determinadas profissões. As entidades de 

fiscalização foram criadas por lei e submetidas ao regime jurídico administrativo. 

Inicialmente eram pessoas jurídicas de direito público com capacidade meramente 

administrativa, foram consideradas autarquias ou, para alguns, quase-autarquias. 

As autarquias surgiram no Brasil na época imperial com a criação da Caixa 

Econômica em 1861 e ganham impulso após a I Guerra Mundial, na década de 1920, com a 

criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões e do Instituto de Previdência dos 

Funcionários Públicos da União. No tocante especificamente às entidades de fiscalização 

profissional, com o tempo, chegou-se ao consenso de que eram realmente autarquias 

corporativas, à exceção da Ordem dos Advogados do Brasil, em relação à qual sempre houve 

muita polêmica. 

Faz-se necessário analisar o conceito legal de autarquia para possibilitar o 

entendimento das mudanças posteriores ocorridas em relação aos conselhos de fiscalização.  

Para o autor, a Constituição Federal se refere às entidades autárquicas, mas não as define, e 

que seu conceito legal está no Decreto-lei 200, de 25.02.1967, no seu art.5º, I, que considera 

autarquia “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e 

receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, 

para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada” (2001, 

p.51).

Na análise deste autor, este decreto necessita de revisão, pois o seu conceito de 

autarquia limita-se a acentuar que uma entidade desta natureza tem personalidade jurídica e 
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não salienta o fundamental: que a autarquia tem personalidade jurídica de direito público. As 

autarquias, quanto à sua estrutura, são normalmente classificadas em: fundacionais “criadas 

para desempenhar uma atitude específica”; territoriais “criadas para gerir um território” e 

corporativas “que têm base em uma associação de pessoas que desempenham atividades 

similares, destinando-se à fiscalização do exercício da profissão” (Pereira, 2001, p.52/53). 

Dito isso, pode-se prosseguir à análise da natureza dos conselhos de fiscalização 

profissional, no segundo marco histórico sinalizado: o período após a Constituição de 1988. 

A promulgação da Constituição de 1988 não representou mudanças significativas em relação 

à doutrina e jurisprudência das entidades de fiscalização profissional. A jurisprudência, 

produzida no período posterior à Constituição, manteve-se fiel ao entendimento que vinha 

predominando, ou seja, a classificação das entidades fiscalizadoras de atividades 

profissionais como autarquias.  

A polêmica em relação à natureza jurídica dos conselhos de fiscalização 

profissional surge com a edição da Lei 9.649, de 27.05.1998. O artigo 58 da referida Lei deu 

nova disciplina aos conselhos. 

Analisando o referido artigo, o autor destaca as seguintes modificações: 

a) deixaram de ser autarquias corporativas, passando a ostentar personalidade 
jurídica de direito privado, não mantendo nenhum vínculo funcional ou hierárquico 
com a Administração Pública; 
b) exercem serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, por delegação do 
poder público, em caráter privado; 
c) não estão mais obrigados, em princípio, a prestar contas ao Tribunal de Contas da 
União, pois o controle de suas atividades cabe apenas aos seus órgãos internos; 
d) gozam, por força da lei, de imunidade tributária total em relação aos seus bens, 
rendas e serviços; 
e) seus empregados são submetidos ao regime celetista; 
f) a competência para apreciar as controvérsias que envolvam os conselhos é da 
Justiça federal no que toca às atividades relativas ao exercício dos serviços a eles 
delegados, a despeito de serem pessoas jurídicas de direito privado; 
g) podem fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas 
ou jurídicas, bem como o preço de serviços e multas, que constituirão receitas 
próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos 
créditos decorrentes; 
h) o novo regime estabelecido não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil
(2001, p.48/49).   



125

As novidades trazidas por esse artigo foram questionadas por juristas e por 

algumas categorias profissionais, dentre elas a de assistentes sociais. Dentre esses 

questionamentos, destaca-se a transformação dos conselhos de fiscalização profissional, que 

até então eram considerados autarquias, em pessoas jurídicas de direito privado, sem 

qualquer ligação com a Administração Pública, ou seja, desvinculados do Estado, sendo 

dispensados de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 

Sendo submetidos ao direito privado, os conselhos de fiscalização profissional 

deixaram de ser autarquias corporativas. Outro questionamento é o fato desta lei desrespeitar 

as balizas formais determinadas pela Constituição, 

[...] haja vista o complexo de atividades cometidas aos conselhos de fiscalização 
profissional, não vemos como possa esse entendimento ser alterado, mormente em se 
considerando o que determina nossa Constituição. É que as autarquias, no 
ordenamento jurídico brasileiro, têm características bastante próprias, as quais 
indubitavelmente lhes conferem uma identidade ontológica que não pode ser negada 
pelo legislador infraconstitucional (Pereira, 2001, p.53).

Canalizando as inúmeras insatisfações e questionamentos à Lei 9.649, o Partido 

Comunista do Brasil – PC do B e o Partido dos Trabalhadores – PT requereram a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 1.717-6/ DF, questionando justamente a constitucionalidade 

do art.58 da Lei 9.649/98, sendo aprovada, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a 

inconstitucionalidade do referido artigo da citada lei. Dessa forma, reconheceu-se, 

novamente, a natureza jurídica de autarquia aos conselhos de fiscalização do exercício 

profissional por exercerem atividades administrativas, que são indelegáveis a pessoas 

jurídicas de direito privado. 

Assim, em razão da decisão cautelar tomada em 22 de setembro de 1999, a 

execução e aplicabilidade do art. 58 e seus parágrafos da lei 9.649/98 foram suspensas até a 

decisão final da ação direta de inconstitucionalidade. Com a decisão cautelar, tomada pele 

Supremo Tribunal Federal, a situação foi resolvida, até que julgado o mérito da ação direta 

de inconstitucionalidade.
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Essas questões históricas e jurídicas são fundamentais para o entendimento da 

trajetória histórica do CFESS e da sua organização política.

2.2 – Caminhos históricos e estrutura de funcionamento do CFESS

A trajetória histórica do Conselho Federal de Serviço Social está relacionada tanto 

ao processo de surgimento das entidades de fiscalização profissional, quanto à 

regulamentação da profissão no Brasil. É importante lembrar que as primeiras escolas de 

Serviço Social são fundadas na década de 1930, contexto histórico marcado por processos de 

reorganização das esferas econômica e estatal que contribuem para o deslocamento do centro 

motor da acumulação capitalista das atividades de agro-exportação para outras de realização 

interna, com conseqüências para a nova configuração que assume a questão social e para a 

implantação do Serviço Social (Iamamoto e Carvalho, 1985).  

A criação dessas escolas é inspirada na perspectiva ideológica da Igreja Católica, 

que, neste período, buscava reconquistar seus privilégios, legitimação e influência dentro do 

Estado e da sociedade civil, através da prática, historicamente desenvolvida, da assistência. 

Nesse sentido, incorpora o discurso da luta contra as manifestações da questão social, 

contestando tanto o liberalismo quanto o comunismo, constituindo-se, assim, como 3ª via,

uma suposta alternativa ao capitalismo e ao socialismo. Tomando como referência as 

reflexões de Gramsci sobre a atuação histórica da Igreja e do clero, enquanto intelectual 

tradicional51, note-se que a postura assumida pela instituição eclesiástica se constitui como 

estratégia de enfrentamento/incorporação do discurso secular e laicizante da modernidade. 

Ressalte-se que 

quando em 1936 é fundada pelo CEAS a primeira Escola de Serviço Social, esta não 
pode ser considerada como fruto de uma iniciativa exclusiva do Movimento Católico 
Laico, pois já existe presente uma demanda - real ou potencial – a partir do Estado, 
que assimilará a formação doutrinária própria do apostolado social (Iamamoto e 
Carvalho, 1985, p.180). 

51 Sobre a concepção de intelectual tradicional ver item 2.3.2 desse trabalho. 
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O Serviço Social foi uma das primeiras profissões, na área social, a adquirir um 

estatuto de atividade profissional, tendo sido originalmente instituída pela lei nº 3. 252 de 27 

de agosto de 1957. Posteriormente à regulamentação da profissão, em 1957, foi criado o 

então Conselho Federal dos Assistentes Sociais - CFAS -, em 1962, que tinha uma lógica 

meramente burocrática, baseada em uma concepção de fiscalização policialesca e punitiva. 

“No que se refere ao CFAS, sua trajetória foi marcada pela repressão e pelo controle político-

ideológico do estado. Como resultado, o CFAS funcionou, durante muito tempo, no interior 

da categoria, especialmente no período da ditadura, como uma entidade repressiva, 

controladora e burocrática” (Silva e Silva e Silva,1994, p.10). 

No final da década de 1970, como já assinalado no capítulo I desse trabalho, a 

profissão, sintonizada com as mobilizações das classes trabalhadoras, vivencia um período de 

profundas redefinições, consolidando o processo de renovação profissional. Este processo 

repercute, também, na instância dos conselhos, que passam a questionar e redefinir sua 

atuação. A trajetória do CFESS é “fruto de um aprendizado e de uma história de participação 

e de organização de significativos setores da categoria principalmente aqueles que se 

opuseram à ditadura militar e lutaram pela democratização do país” (CFESS, 1996, p.174). 

A esfera dos conselhos era caracterizada, até então, por um perfil conservador, 

corporativo e burocrático, tendo como princípio uma concepção de fiscalização pautada pela 

dimensão meramente punitiva. Esses conselhos passaram a abrigar profissionais oriundos do 

movimento sindical, o que contribuiu para redefinir significativamente suas diretrizes, na 

perspectiva da democratização das suas relações internas e de sua articulação com as outras 

entidades nacionais da categoria profissional, a ANAS e a ABESS. Os fatores conjunturais 

da sociedade brasileira, que vivenciava um processo de redemocratização política, com a 

reabertura de diversos espaços organizativos dos trabalhadores, bem como, a renovação 
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profissional pela qual passava o Serviço Social brasileiro foram determinações decisivas para 

implicar tal mudança na esfera dos conselhos de fiscalização profissional. 

Essa década constitui um marco na redefinição e estruturação das atividades de 

fiscalização profissional. Nessa época foram criadas as comissões de fiscalização, 

ocasionando a abertura de canais de comunicação com as bases, através de contatos 

institucionais. Outro fato marcante foi a realização das primeiras eleições, livres e diretas 

com voto não obrigatório, para o Conselho Federal, em 1987, o que representava a 

consolidação do processo de democratização da entidade. Vale ressaltar, ainda, um marco 

histórico desse período: a aprovação do Código de Ética de 1986, o qual explicitou um 

projeto profissional vinculado às lutas dos(as) trabalhadores(as). 

As propostas e ações do conjunto CFESS/CRESS estão em sintonia com as 

metamorfoses políticas e profissionais, implementadas coletivamente nos anos 1980 e 

aprofundadas na década de 1990, com a explicitação dos princípios fundamentais que 

norteiam o projeto ético-político da profissão presentes no atual Código de Ética, aprovado 

em 1993. Este novo perfil da entidade é traduzido, dentre outros aspectos, na modificação, 

em 1993, do nome da entidade de CFAS/CRAS para CFESS/CRESS, a partir da nova lei de 

regulamentação da profissão.  

A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, revogando a Lei nº3.252/57 (art.24), “não 

declarou, como na lei anterior, que a profissão é de natureza liberal e técnico-científica; o 

que, de fato não compete à lei. Simplesmente manteve as exigências acadêmicas e de registro 

no CRAS, característica das profissões desta natureza” (Simões, 1998, p.37). Esse autor 

ressalta que o qualitativo de liberal, atribuído à profissão, significa, com a nova lei, um 

exercício profissional que depende fundamentalmente do sujeito, sendo marcado pela 

autonomia de trabalho e pela necessidade de controle social; e não o exercício da profissão 

unicamente segundo a consciência e os princípios do profissional, concebido isoladamente. 
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Neste sentido, a nova lei superou o caráter liberal e individualista da lei anterior, na medida 

em que conectou o exercício profissional às políticas sociais, concebendo a profissão como 

parte da função pública, predominantemente estatal, como encargo de sociedade. Outra 

diferença entre essas leis é que a de 1993 faz a distinção clara entre competências e 

atribuições privativas do(a) assistente social, o que não ocorria na anterior. 

Em termos legais, em 1986, entra em vigor uma mudança decisiva para a história 

subseqüente dos Conselhos, que foi a extinção, através da Lei nº 2.299/86 e 92.617, da 

supervisão ministerial aos Conselhos, passando à condição de autarquia especial com 

autonomia administrativa e financeira, embora sob controle contábil do TCU/CISET (Silva, 

1991). Como órgão público, integrante da administração indireta do Estado, o CFESS tinha 

delegação do poder do Estado para cobrar taxas, contribuições e emolumentos dos(as) 

profissionais; única receita para cumprir suas obrigações legais (Simões, 1998). 

Em relação às contribuições e taxas arrecadadas, pagas pelos profissionais ou 

entidades neles registrados, um percentual é remetido pelos CRESS ao CFESS. Uma dessas 

taxas é a anuidade, advinda das inscrições dos profissionais no Conselho, as quais são 

condições para garantir o exercício legal da profissão. Logo, pode-se argumentar que os 

Conselhos se tornaram entidades “em tudo idênticas às entidades sindicais, com exceção, 

apenas, das respectivas finalidades. Até mesmo a parte da receita advinda da contribuição 

anual lhes advém da delegação do poder estatal de tributar, no caso a contribuição sindical 

comparada à anuidade” (Simões, 1998, p.42). 

Assim, tanto sindicatos como conselhos são mantidos pelo trabalho, pela 

contribuição financeira dos(as) trabalhadores(as) que pagam, no caso do CFESS, a anuidade. 

É importante ressaltar, entretanto, que as finalidades dos conselhos profissionais e dos 
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sindicatos são diferentes, tendo os primeiros, a fiscalização como função precípua e os 

segundos a defesa dos interesses trabalhistas como finalidade principal52.

Do ponto de vista da sua estrutura, o estatuto53 do CFESS/CRESS estabelece, no 

seu artigo 1º, que: 

O Conselho Federal de Serviço Social - CFESS e os Conselhos Regionais de Serviço 
Social - CRESS, regulamentados pela Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, constituem 
uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, com poder delegado pela 
União, e forma federativa, com o objetivo básico de fiscalizar, disciplinar e defender 
o exercício da profissão de Assistente Social. 

É importante ressaltar que o CFESS e os CRESS54 não mantêm qualquer vínculo 

funcional ou hierárquico com os órgãos de administração pública. A jurisdição do CFESS é 

em todo território nacional e sua sede e foro no Distrito Federal.  

A estrutura do CFESS compreende as seguintes instâncias: órgãos deliberativos: 

Encontro Nacional CFESS/CRESS e Conselho Pleno; órgão executivo: diretoria55; órgão 

fiscal: Conselho Fiscal56; órgão de fiscalização contábil, Financeiro e Administrativo: 

Comissão Especial57 e órgãos de apoio: comissões, assessorias e grupos de trabalho.  

52 Após a extinção da maioria dos sindicatos de assistentes sociais, muitos profissionais pensam que a função 
sindical deveria ser realizada pelos conselhos, notadamente no que diz respeito à luta pelo piso salarial da 
categoria. Esta posição demonstra o desconhecimento, por boa parte da categoria, sobre as finalidades do 
Conjunto CFESS/CRESS, expressando, também, as dificuldades e os desafios da organização sindical dos(as) 
assistentes sociais por ramo de atividade.  
53 A Lei 8.662 de 07 de junho de 1993 e o Estatuto constituem, respectivamente, os instrumentos legais 
hierarquicamente superiores do conjunto CFESS/CRESS. 
54 Existem, no país, 24 CRESS: 1ª Região – Belém/PA; 2ª Região – São Luís/MA; 3ª Região – Fortaleza/CE; 4ª 
Região – Recife/PE; 5ª Região – Salvador/BA; 6ª Região – Belo Horizonte/MG; 7ª Região – Rio de Janeiro/RJ; 
8ª Região – Brasília/DF; 9ª Região – São Paulo/SP; 10ª Região – Porto Alegre/RS; 11ª Região – Curitiba/PA; 
12ª Região – Florianópolis/SC; 13ª Região – João Pessoa/PA; 14ª Região – Natal/RN; 15ª Região – 
Manaus/AM; 16ª Região – Maceió/AL; 17ª Região – Vitória/ES; 18ª Região – Aracaju/SE; 19ª Região – 
Goiânia/GO; 20ª Região – Cuiabá/MT; 21ª Região – Campo Grande/MS; 22ª Região – Teresina/PI; 23ª Região 
– Porto Velho/RO; 24ª Região – Macapá/AP; e 24 Delegacias Seccionais: Santarém - 1ª Região; Juiz de Fora - 
6ª Região; Uberlândia -6ª Região; Campos - 7ª Região; Volta Redonda - 7ª Região; Santos - 9ª Região; Taubaté 
-  9ª Região; Campinas - 9ª Região; Sorocaba - 9ª Região; Ribeirão Preto - 9ª Região; Bauru - 9ª Região; São 
José do rio Preto - 9ª Região; Araçatuba - 9ª Região; Presidente Prudente - 9ª Região; Marília - 9ª Região; 
Grande ABCDMRR - 9ª Região; Caxias do Sul - 10ª Região; Pelotas - 10ª Região; Londrina - 11ª Região; 
Campina Grande - 13ª Região;Mossoró -14ª Região; Roraima -15ª Região; Tocantins - 19ª Região;  Acre - 23ª 
Região.  
55 A diretoria do CFESS é composta pelo presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários e 1º e 2º tesoureiros. 
56 Compete ao Conselho Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CFESS.  
57 A Comissão Especial do CFESS tem com função avaliar e aprovar a prestação de contas do CFESS, após a 
apreciação e emissão do parecer conclusivo do seu Conselho Fiscal.
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Em relação ao Encontro Nacional CFESS/CRESS, este constitui a instância 

máxima de deliberação do Conjunto, sendo convocado anualmente e composto de 

delegados(as) do CFESS e dos CRESS58, com direito a voz e voto e aberto à participação de 

assistentes sociais, estudantes de Serviço Social, representantes das entidades da categoria, da 

sociedade civil e convidados(as), com direito a voz. O CFESS está subordinado às decisões 

de competência desse encontro, devendo executá-las, em conformidade com suas atribuições.  

O outro órgão deliberativo do CFESS, o Conselho Pleno, compõe-se de membros 

efetivos, assim constituídos: presidente; vice-presidente; 1º secretário; 2º secretário, 1º 

tesoureiro; 2º tesoureiro e membros efetivos do Conselho Fiscal. O Conselho Pleno do 

CFESS será composto e deliberará com, até, seus 18 (dezoito) membros59, considerando-se 

os efetivos e suplentes, na oportunidade em que forem realizadas as sessões do Pleno 

Ampliado60.

Em relação às suas competências, na qualidade de órgão normativo de grau 

superior, compete ao CFESS, o exercício das seguintes atribuições: 

I – Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de 
Assistente Social, em conjunto com os CRESS; 
II – Assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário; 
III – Zelar pelo cumprimento e observância do Código de Ética Profissional do 
Assistente Social; 
IV – Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional61;
V – Julgar, em última instância, os recursos contra as decisões impostas pelos 
CRESS;
VI – Estabelecer o sistema de registro das pessoas físicas e jurídicas habilitadas; 
VII – Prestar assessoria técnica-consultiva aos organismos públicos ou privados em 
matéria de Serviço Social junto com outras entidades da categoria; 

58 O número de delegados dos CRESS deverá obedecer a seguinte proporcionalidade: até 1000 (mil) inscritos 
até a data da Assembléia, 5 (cinco) delegados; acima de 1000 (mil) inscritos, além dos 5 (cinco) delegados, 
mais um delegado para cada 1000 (mil) de fração superior a 500 (quinhentos). O número de delegados deverá 
obedecer também igual proporcionalidade entre Conselheiros do CRESS, Delegados seccionais e Base da 
categoria.
59 Essa quantidade de membros da diretoria foi modificada excepcionalmente entre 1999 e 2002, sob a vigência 
da MP nº 1.549 -35, de 9 de outubro de 1997, para 32 membros. 
60 A primeira no segundo bimestre do ano e a outra por ocasião e antecedendo o Encontro Nacional 
CFESS/CRESS.
61 O CFESS é o órgão normativo superior e funciona como Tribunal Superior de Ética para decidir recursos 
advindos dos Conselhos Regionais. Os CRESS têm a função prática de fiscalização dos(as) profissionais; 
funcionam como primeira instância administrativa no campo da ética; credenciam, a partir de solicitação das 
unidades de ensino, os campos de estágio e os profissionais responsáveis pela supervisão (Simões,1998). 
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VIII – Disciplinar e normatizar as atividades de pessoas jurídicas que tenham como 
objetivo prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento, capacitação outros 
de natureza em Serviço Social; 
IX – Estabelecer Políticas e Estratégias de ação para as comissões e frentes de 
trabalho do Conselho Federal e dos Regionais, em conformidade com as deliberações 
do Encontro Nacional CFESS/CRESS; 
X – Representar a profissão de Assistente Social perante os órgãos da Administração 
Pública, podendo delegar tal encargo aos CRESS62.

Essas atribuições do CFESS revelam uma sintonia com os instrumentos 

normativos da profissão, tais como a Lei de regulamentação da profissão e o Código de Ética 

dos(as) assistentes sociais, bem como a sua dimensão política que se expressa, dentre outras 

atribuições, no estabelecimento de estratégias de ação para viabilizar o cumprimento da 

agenda, aprovada nos Encontros Nacionais CFESS/CRESS, fórum máximo de deliberação 

do Conjunto.

Em relação aos(as) conselheiros(as) do CFESS, dois aspectos relevantes merecem 

destaque. O primeiro é que a reeleição dos conselheiros(as) do CFESS e dos CRESS é 

permitida por uma vez consecutiva, sendo garantida a renovação de, pelo menos, 2/3 (dois 

terços) de seus membros. O outro se refere ao fato de que os(as) conselheiros(as)63 do CFESS 

não poderão receber remuneração pelo exercício de seus mandatos, sendo vetada qualquer 

relação de emprego com o Conselho. 

Em termos legais ocorre, em 1997, uma mudança que vai influir na dimensão 

organizativa do Conselho. 

a Medida Provisória nº 1.549 -35, de 9 de outubro de 1997, em seu art. 58, alterou-
lhes a personalidade para entidades civis, pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos e sem vínculos com a administração pública e imunes à intervenção 
do Poder público, que prestam serviços públicos, com autonomia para estabelecerem 
sua organização e funcionamento, por meio da decisão de suas assembléias. Sua 
gestão financeira (previsão orçamentária e prestação de contas) deixou de ser 
fiscalizada pelo Tribunal de Contas e passou a ser feita por seus órgãos internos. 

62 Conforme art. 21º da seção I, capítulo IV do Título II do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS In: 
www.cfess.org.br
63 Compete aos conselheiros: participar dos Encontros CFESS/CRESS; participar das reuniões do Conselho 
Pleno; cumprir as decisões do Conselho Pleno; atuar em comissões e grupos de trabalho; submeter à discussão 
do Conselho Pleno qualquer questão de natureza administrativa, técnica, financeira e outras que sejam de 
interesse do Conjunto CFESS/CRESS e/ou da profissão; zelar pelo cumprimento e observância do Código de 
Ética profissional, bem como pelas normas expedidas pelo CFESS; zelar pela conservação e preservação do 
patrimônio do CFESS e dos CRESS (Art.37º, seção VII, capítulo IV do Título II do estatuto do Conjunto 
CFESS/CRESS).



133

Passaram a ser entidades privadas, porém com função pública, como acontece com 
entidades privadas como escolas e hospitais, por exemplo (Simões, 1998, p.40). 

Esta mudança legal em relação às entidades de fiscalização profissional, já 

detalhada no item anterior, trouxe modificações na estrutura de funcionamento da diretoria 

do CFESS que, composta de 18 conselheiros(as), passou a existir com 32, entre os anos de 

1999 e 2002, contando com 1 representante de cada estado da federação, como confirma o 

relatório final da gestão 1999/2002: 

 iniciamos a gestão sob os auspícios da Medida Provisória 1549-35, de 1997 que se 
transformou na Lei 9649, que fez com que alterássemos a composição do CFESS 
para 32 conselheiros (no XXVII Encontro Nacional CFESS/CRESS – Florianópolis 
– 1998), enfrentando o desafio de manter a coerência política e encontrar um 
caminho criativo e inovador, usando a exigência legal a nosso favor, sem abrir mão 
dos princípios ético-políticos da direção que imprimimos (CFESS, 2002, p.26).  

O CFESS, diferentemente das outras entidades da categoria, tem, constantemente, 

que se adequar às exigências legais. É interessante observar que as questões legais não são 

consideradas, pelas gestões do CFESS do período analisado, como empecilho para a 

materialização dos objetivos políticos comprometidos com os princípios ético-políticos do 

projeto de renovação da profissão. Mesmo discordando do conteúdo da lei, a diretoria, os(as) 

conselheiros(as) e os(as) assistentes sociais presentes ao Encontro Nacional CFESS/CRESS 

buscaram uma alternativa criativa para adequar as exigências da lei às necessidades da 

organização e funcionamento da entidade. Essa nova estrutura de 32 conselheiros64 propiciou 

diversas mudanças na dinâmica de funcionamento e de organização da entidade, conforme 

relata uma das conselheiras que participou desse processo de mudança: 

(sic) foi uma época que o CFESS deu um grande salto que foi ter uma base, um 
representante do CFESS em cada estado e isso aproximou muito, os CRESS do 
CFESS. Todos os depoimentos são no sentido de que foi muito importante o fato que 
se tinha uma demanda que precisava do CFESS, eles não acionavam um conselheiro 
tão distante do seu estado, ele estava próximo e isso foi muito bom. Ficou mais leve, 
os custos acabaram ficando menores também porque não era preciso deslocar tantas 

64 Sendo 16 (dezesseis) membros efetivos: Presidente; Vice-Presidente; 1º e 2º Secretários; 5 (cinco) membros 
do Conselho Fiscal; 5 (cinco) membros coordenadores das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte 
e 16 (dezesseis) membros suplentes, sendo que estará representado pelo menos 1 (um) membro, assistente 
social de cada jurisdição dos Conselhos Regionais, que serão eleitos dentre os Assistentes Sociais por via direta, 
para um mandato de 03 (três) anos, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código eleitoral, aprovado pelo 
fórum máximo de deliberações, denominado Encontro Nacional CFESS/CRESS (Art. 8º- Capítulo I).
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passagens aéreas e a gente usava muito o recurso da teleconferência [...] 
(Entrevistada 2) 

Ressalte-se que essa experiência de uma diretoria de 32 membros, que propiciou 

aspectos positivos e negativos para o processo de organização do CFESS, ocorreu 

excepcionalmente entre 1999 e 2002. O que predominou, na década de 1990 e que retornou 

após 2002, foi a composição de 18 membros. O que importa assinalar sobre esta mudança é a 

capacidade de se adequar aos imperativos legais extraindo novas vivências que venham 

enriquecer a organização política da entidade na perspectiva de alcançar a melhor realização 

possível do seu projeto político, em meio às condições objetivas existentes na conjuntura de 

cada período histórico.

2.2.1 – Frentes da atuação do CFESS

A atuação do CFESS se materializa em algumas frentes, tais como as políticas: de 

fiscalização, de comunicação, de condução administrativo-financeira e de capacitação.  

Em relação à fiscalização, atividade precípua do CFESS, é somente a partir da 

segunda metade da década de 1980 que se redimensiona a concepção de fiscalização, 

afirmando a necessidade da estruturação de atividades de fiscalização em todos os CRESS. A 

fiscalização é definida, a partir de então, como instrumento estratégico para um processo 

educativo, informativo e formativo da categoria profissional, “como instrumento de luta, cujo 

alvo não mais era exclusivamente os profissionais, mas as instituições; instrumento esse 

dotado de capacidade de politização, organização e mobilização da categoria, na defesa de 

seu espaço de atuação profissional” (CFESS,1997, p.24). 

A gestão CFESS -1987/90 formou a Comissão Nacional de Fiscalização. A partir 

de então, todos os Conselhos Regionais assumiram a tarefa de fiscalização e foram realizados 

diversos Encontros Regionais e Nacionais sobre essa temática. Ainda no ano de 1987, 

evidenciou-se um generalizado interesse, dos gestores dos Conselhos “em instituir a 
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fiscalização como eixo articulador das dimensões política, formativa e normativa da 

profissão, propondo-se divulgação do papel do conselho, onde a fiscalização é assinalada 

como sua função precípua” (CFESS,1997, p.26). Em relação à concepção de fiscalização,  

defendida e implementada pelo Conjunto CFESS/CRESS, esta combina a esfera punitiva 

com a dimensão educativa, visando, sobretudo, a defesa da profissão, incluindo aí os usuários 

dos serviços profissionais. Tal concepção rompe com a perspectiva corporativista, 

comumente presente em diversas categorias profissionais, de defender os(as) profissionais e 

não a profissão e seus princípios ético-políticos, de compromisso com a democratização das 

instituições e de qualidade no atendimento ao usuário. 

O depoimento da entrevistada referenda essa noção construída coletivamente, 

conforme trecho a seguir: 

(sic) eu acho que um dos principais avanços é a própria compreensão de fiscalização 
não como a parte só disciplinadora e punitiva, mas do ponto de vista educativo, que é 
a dimensão pedagógica que a política tem. Até com referência ao nosso próprio 
código e na lei que regulamenta a profissão, essas dimensões, elas têm como foco 
central a defesa do exercício profissional e não a punição, a fiscalização do 
profissional, mas sim a fiscalização do exercício profissional. E a perspectiva da 
fiscalização como defesa do exercício profissional e dos usuários dos serviços. 
Então, isso é uma coisa supersignificativa! (Entrevistada 7) 

Um marco na materialização do projeto político de fiscalização do Conjunto 

CFESS/CRESS refere-se à discussão e aprovação da política nacional de fiscalização, assim 

relatada por uma dirigente:

(sic) Nós aprovamos uma política nacional de fiscalização e, nesse sentido, essa 
política procurava articular três eixos que é a afirmativa de princípios com os 
compromissos conquistados, que significava assegurar o fortalecimento do nosso 
projeto ético-político, que passa também pela luta por condições de trabalho 
condignas. O outro eixo, que é o eixo político-pegagógico, que, na realidade, desafia 
os conselhos a politizar os princípios éticos, ou seja, o conselho tem que cumprir um 
papel de protagonista no sentido de manter uma ação político-pedagógica [...] E o 
terceiro eixo, que é o normativo-disciplinador, que aí, sim, leva os conselhos a apurar 
e aplicar as penalidades que o nosso código tem (Entrevistada 10). 

Em relação à materialização da política nacional de fiscalização, merece destaque 

o aprofundamento da redefinição da concepção de fiscalização, que passa a ter uma 

vinculação intrínseca com a capacitação, na direção da defesa dos princípios ético-políticos.
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A atividade de fiscalização pressupõe a contratação de agentes fiscais, 

profissionais que preencham um perfil adequado ao exercício da função. Tal perfil indica a 

necessidade de uma competência que envolva não somente a dimensão técnico-operativa, 

mas também a ético-política e teórico-metodológica, o que irá se expressar, dentre outros 

aspectos, no conhecimento sobre: a produção teórica contemporânea da profissão, o debate 

ético recente do Serviço Social e o processo de organização política da categoria profissional. 

Além da existência dos agentes fiscais, há também a necessidade de contratar 

outros profissionais para trabalharem no CFESS, com destaque para os assessores. 

Atualmente o CFESS conta com duas assessorias fixas: a assessoria contábil e a assessoria 

jurídica. Esta última vem contribuindo nas lutas da entidade, articulando a esfera jurídica à 

dimensão política, tendo em vista a defesa dos princípios ético-políticos, contidos nos 

documentos normativos, que são expressões do projeto profissional. Os pareceres jurídicos 

do CFESS são elaborados sobre temáticas pertinentes a diversas dimensões da profissão e de 

acordo com demandas postas no cotidiano profissional e social. A articulação do trabalho da 

assessoria jurídica a defesa do projeto profissional é ressaltada nesta fala: 

[...] A assessoria jurídica é um outro capítulo porque, assim, a Sylvia65 é uma 
assessora jurídica que tem uma dimensão profunda do projeto ético-político. Então, 
ao longo do tempo, ela foi ultrapassando a coisa do direito administrativo e do 
acompanhamento dos processos éticos e foi produzindo pareceres jurídicos sobre 
questões relacionadas à política pública, foi produzindo ações de 
inconstitucionalidade [...] então assim a atuação da Sylvia hoje é de sustentação 
jurídico-política das nossas ações (Entrevistada 1).  

As manifestações jurídicas desta assessoria do CFESS dizem respeito a múltiplas 

esferas da ação política do CFESS, tais como: posicionamento sobre a formação profissional, 

ao analisar e se contrapor à realização dos cursos seqüenciais; discussão de projeto de lei 

sobre Serviço Social Escolar, importante espaço no mercado de trabalho para o(a) assistente 

social; solicitação de direito de resposta, em veículos de comunicação, com o objetivo de 

esclarecer o significado social e os fundamentos teórico-ético-políticos da profissão; análise 

65 Sylvia Terra é a assessora jurídica do CFESS. 
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da potencialidade do código de ética e da lei de regulamentação da profissão na defesa das 

condições de trabalho do assistente social. Essas manifestações jurídicas atestam não só a 

importância da assessoria jurídica do CFESS, conforme relatos das conselheiras, como 

também a dimensão política dessa atividade, além de expressar a multiplicidade de áreas nas 

quais a entidade atua na defesa do projeto profissional. 

Outro locus importante de atuação da entidade é a política de comunicação 

a preocupação com a comunicação, com a qualidade dos materiais da entidade, com 
uma estética que ampliasse nossa interlocução com a categoria e a sociedade 
brasileiras, no sentido de difundir nossa perspectiva ética e política. Com este 
avanço, apontava-se uma direção estratégica, qual seja, trabalhar o projeto ético-
político no plano da sensibilidade e do enriquecimento da percepção, ao socializar 
informações pelos meios disponíveis, impressos ou não. Portanto, buscou-se ir além 
da linguagem acadêmica e técnico-profissional, ao falarmos sobre a questão social e 
os dilemas de seu enfrentamento também por meio de outras linguagens: a poesia, a 
fotografia, a música, o teatro, a representação gráfica... Ao lado disso, buscava-se 
elevar a auto estima dos profissionais, disseminar a criatividade como dimensão do 
trabalho profissional, romper com o senso-comum tão disseminado no cotidiano do 
exercício profissional (CFESS, 2002, p.32).  

A concepção de comunicação, trabalhada na ação política, era vista numa dupla 

dimensão, exógena e endógena, na primeira como mecanismo de disputa social e na segunda 

de fortalecimento da auto estima dos(as) profissionais e da organização dos CRESS. A 

comunicação como mecanismo de disputa social é um instrumento para divulgação e 

visibilidade da profissão e dos seus princípios ético-políticos na sociedade. O objetivo dessa 

visibilidade social não se restringe aos muros profissionais, mas está conectado à luta por um 

projeto societário emancipatório, na medida em que potencialize denúncias de casos de 

corrupção, análises da lógica das políticas assistenciais, considerando que historicamente 

estes são focos de privatização da riqueza socialmente construída e de clientelismo, conforme 

salienta esta fala: 

(sic) esse investimento na política de comunicação tem a ver com essa disputa social, 
não é uma coisa assim só corporativa de aparecer o CFESS, ou de aparecer o Serviço 
Social, é de fazer uma disputa na sociedade e ao mesmo tempo a categoria se 
espelhar um pouco nessa direção. Então quando aparece um outdoor “assistente 
social em defesa do trabalho”, “o profissional da justiça social”, tudo isso significa 
assim construir um perfil social dessa profissão, lutar pelos direitos na sociedade, ou 
seja, essa coisa não é aleatória e nem é corporativa, até porque esse projeto ético-
político profissional ele tem vínculos com projetos societários e com uma 
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transformação profunda da sociedade brasileira. O que dá sentido a ele não é ele em 
si, mas é esse vínculo societário mais amplo (Entrevistada 1) 

Na dimensão da organização política profissional, a política de comunicação foi 

um dos fatores que contribuíram para o fortalecimento dos CRESS e sua participação efetiva 

na construção da idéia de conjunto articulado na defesa dos interesses da profissão, além de 

contribuir para elevar a auto-estima dos profissionais, ao dar visibilidade social à profissão. 

Esses aspectos relacionados à política de comunicação na ação política do CFESS são 

ressaltados pelas dirigentes, conforme trechos a seguir: 

  (sic) Quando todo mundo, na comunicação, começou a ter mais instrumentos, mais 
elementos, começou a se calçar [...] todos os CRESS têm jornal, todos os CRESS 
passaram a ter assessoria, quase. Então, começaram a se qualificar na discussão 
também! E a não aceitar as coisas prontas, que, antes, eram nem tão prontas assim 
[...] (Entrevistada 5).  

 Nessa esfera foram aprovadas deliberações, dentre as quais destacam-se: eleger a 

comunicação como recurso de visibilidade e afirmação da profissão e do projeto ético-

político, tanto no âmbito da categoria como da sociedade; elaborar e divulgar materiais de 

qualidade, criativos que traduzam com fidedignidade os princípios éticos; realizar uma maior 

inserção na mídia, procurando ampliar a interlocução com a sociedade; garantir a 

profissionalização das atividades de comunicação, zelando pela seleção e formação dos 

profissionais contratados, sintonizados com a política do conjunto; trabalhar na perspectiva 

da realização de um evento nacional específico da comunicação no conjunto; discutir, junto 

às entidades nacionais da categoria, sobre a elaboração do projeto “Memória do projeto ético-

político da profissão”, contendo vídeos, arquivos fotográficos. Em relação a essa dimensão, 

uma entrevistada se expressa da seguinte forma: “Essa dinâmica de trabalhar entre os artistas 

e designers gráficos e os conselheiros, fazendo leituras políticas do material a ser editado, 

incorporando sugestões e criando junto, foi também algo muito interessante de participar” 

(Entrevistada 12). 

Essas propostas foram encaminhadas de modo que: algumas foram efetivadas, 

outras estão em processo de materialização e existem aquelas que não conseguiram ser 
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realizadas. Um exemplo de uma proposta que precisa se concretizar mais é a inserção na

mídia. Ainda é tímida a utilização desses espaços para socializar as reflexões das entidades 

profissionais. Particularmente em relação ao CFESS, isto se restringiu basicamente a direitos 

de respostas em alguns programas de televisão conseguidos pela assessoria jurídica da 

entidade66. A insatisfatória utilização da mídia fica patente na ausência de artigos de 

intelectuais e entidades do Serviço Social, em jornais e revistas, analisando questões que 

trabalhamos como, por exemplo, a política de assistência social. Apesar da categoria ter sido 

uma das grandes responsáveis pela efetivação da assistência como política pública, não há 

registros, nos documentos do CFESS nem nas falas das entrevistadas, que sublinhassem uma 

presença das reflexões da categoria sobre esse tema na mídia. Uma delas argumentou que 

“muitas vezes, não potencializamos nossas intervenções públicas e de pronunciamentos sobre 

assuntos que são debatidos na sociedade” (Entrevistada 4).

Esse fato talvez se explique pela ausência de uma tradição profissional de 

publicizar análises nos canais de comunicação. Isto pode expressar um certo sentimento de 

subalternidade intelectual, injustificado diante do acúmulo e amadurecimento teórico dos 

últimos vinte anos, bem como uma certa incompreensão do papel educativo que a mídia pode 

apresentar, como, por exemplo, na denúncia do descaso governamental com a política social. 

Não pode deixar de ser ressaltada, nesta análise, que a maioria dos canais de comunicação no 

Brasil é propriedade de segmentos das classes dominantes, assumindo uma postura de 

bloqueio às posições mais progressistas. No entanto, existem espaços na mídia, ainda que 

reduzidos, que podem ser ocupados por entidades e intelectuais da profissão para dar 

visibilidade às idéias e posicionamentos construídos na trajetória profissional. 

Ressalte-se, no âmbito das atividades na área de comunicação, a atuação da 

Comissão de Divulgação e Imprensa do CFESS, que, dentre outras produções, propôs e 

66 Como, por exemplo, no Programa do Ratinho, apresentado no SBT, que distorceu o significado da profissão. 
O CFESS conquistou o direito de resposta, tendo um espaço no programa para esclarecer as atribuições 
profissionais do(a) assistente social hoje no Brasil. 
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lançou a revista Inscrita, em 1997, editada semestralmente até 200267, que passou a se 

constituir em mais um canal de publicização de idéias e análises teóricas no seio 

profissional68.

Quanto à ação política da entidade, foi destacada uma dimensão importante: a 

promoção de capacitação não só para os conselheiros na perspectiva da instrumentalização da 

ação política, como para a categoria como um todo. A promoção da capacitação pelo 

conjunto CFESS/CRESS está em consonância com um dos princípios ético-políticos 

defendidos pela profissão que é o do “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional”. 

Outro aspecto a ser ressaltado é o que sinaliza Netto (1996, p.109) ao afirmar que “a 

categoria profissional não dispõe de suficientes canais e circuitos que operem uma efetiva 

socialização de tais avanços – o que tem contribuído para alargar, numa escala preocupante, a 

distância entre as vanguardas acadêmicas e a massa dos profissionais ´de campo`”.  É a partir 

desta perspectiva que as dirigentes se referem à capacitação: 

(sic) A pressão por capacitação da categoria, sobretudo nesse período de 
neoliberalismo, porque todo mundo ficou meio perplexo com as mudanças 
ocupacionais, até por compreender esse processo todo, foi muito forte e as 
universidades, principalmente as públicas, elas se desestruturaram e não ofereceram 
tantas oportunidades de especialização, principalmente cursos de especialização, 
cursos de curto prazo. Tendo em vista isso, a pressão sobre o conjunto tem sido 
muito grande. Então eu acho que a gente investiu em capacitação por algumas vias 
(Entrevistada 1)  

Foram sinalizadas quatro vias de capacitação promovidas pelo Conjunto 

CFESS/CRESS: o curso de especialização à distância; o projeto Ética em Movimento; a 

construção dos eventos e a articulação com a ABEPSS para que as unidades de ensino 

promovam capacitação. Em relação ao curso à distância, promovido em parceria com a 

ABEPSS e o CEAD/UNB, as avaliações são positivas em relação ao atendimento dos 

67 Foram publicados 8 números da revista, entre novembro de 1997 e maio de 2002. 
68 Em termos de circulação nacional, a profissão conta, além da revista Serviço Social e Sociedade, com a revista 
Temporalis, publicada pela ABEPSS. Todas estas revistas demonstram, dentre outros indicativos, o 
amadurecimento teórico-político da profissão nas últimas duas décadas. 
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objetivos propostos e apontam para uma rica e instigante experiência de capacitação, 

conforme esse relato: 

 (sic) Eu acho que, enfim, o CFESS cumpre um papel muito importante nisso. Aliás, 
mais que importante, eu acho que fundamental! Ele tanto constrói, se preocupa com 
a formação política das suas direções do conjunto dos conselhos regionais, com a 
formação política, com a capacitação, mas com um puta investimento nisso! Com 
relação à categoria profissional, é uma preocupação que se materializou em 
articulação de fato com a entidade dos docentes, enfim, das escolas. O curso de 
capacitação à distância é um exemplo disso, de uma iniciativa muito interessante, 
além de outros como a própria formação em ética profissional (Entrevista 9).

A realização do Curso de Capacitação em Serviço Social e Política Social,

promovido pela ABEPSS/CFESS/CEAD-UNB e realizado no ano de 2000/2001, 

proporcionou a capacitação de mais de mil assistentes sociais em nível de especialização. Na 

avaliação dessa primeira experiência, o Encontro CFESS/CRESS de 2001 deliberou pela 

realização de uma nova turma de especialização a partir de 2002, indicando algumas 

recomendações, dentre as quais destacam-se: a formação de grupos de estudo nos CRESS 

com o apoio das unidades de ensino; a realização, antes do início de cada módulo, de 

encontros presenciais dos tutores com os estudantes e o estabelecimento de parcerias entre a 

ABEPSS e as unidades de ensino para o apoio à realização do curso; o desenvolvimento da 

versão bilíngüe do Curso para atender às demandas latino-americanas e ibéricas. 

(sic) Tem a experiência mais concreta que é o curso de especialização à distância que 
envolveu 1600 profissionais em nível nacional, foi um projeto super bonito. Por 
exemplo, tinha assistente social que trabalha com assentamentos rurais que estava lá 
estudando à luz de vela, tinha gente do Xingu, então assim essa experiência a gente 
mesmo não conseguiu avaliá-la totalmente e esse projeto acabou tendo uma 
repercussão na formação de graduação porque os módulos foram textos que foram 
produzidos exclusivamente pro curso e são usados como textos básicos nos cursos de 
graduação e também em cursos de curta duração com os profissionais por aí pelo 
Brasil afora. Então eu acho que foi muito importante (Entrevistada 1)  

O relatório do Encontro CFESS/CRESS de 2002 tem como uma de suas 

deliberações: “ratificar a proposta de realização de nova versão do Curso de Capacitação à 

Distância, com as recomendações propostas pelas comissões de formação dos CRESS e 

Encontros descentralizados, condicionada ao reconhecimento do MEC”. Agregadas a essa 

proposta estão as de: promover a reedição do material impresso do Curso, facilitando o seu 
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acesso à categoria; elaborar um levantamento, feito pelos CRESS, da situação dos(as) 

alunos(as) do 1º curso e, por parte do CFESS; a elaboração de um quadro de avaliação 

nacional; além de aprofundar as iniciativas, junto ao MEC, para reconhecimento do curso já 

realizado.

O Projeto Ética em Movimento, um importante espaço de capacitação, citado 

pelas entrevistadas, será analisado no próximo capítulo desse trabalho. 

Uma outra dimensão destacada na capacitação foi a constante formação que as 

reuniões propiciavam às conselheiras no cotidiano da entidade. Este aspecto é ressaltado na 

seguinte fala: 

Eu achava que, por exemplo, cada reunião daquela era uma capacitação! Entendeste? 
Porque as discussões que a gente travava no CFESS, elas permitiam que você 
melhorasse como profissional [...] Então, era uma capacitação que eu acho que se 
dava no dia-a-dia [...] (Entrevistada 6) 

Essa capacitação cotidiana para os(as) conselheiros(as) é fundamental para que 

os(as) dirigentes da entidade possam se atualizar com as discussões sobre as temáticas que 

subsidiam a intervenção da entidade para responder as inúmeras demandas que lhe são postas 

pela realidade concreta. 

No processo de condução administrativo-financeira do CFESS ressalte-se a busca 

pela transparência das ações como suporte fundamental às ações de fiscalização, conforme 

trecho de um documento: 

a concepção de gestão administrativa construída e adotada, ao longo das gestões do 
Conjunto CFESS/CRESS, é fundamentada nos princípios de democracia no processo 
de deliberação, transparência e ética nos atos, e sustentabilidade nas ações, sempre 
na direção da consolidação de gestões cada vez mais responsáveis do ponto de vista 
político e fiscal, diferente do discurso corrente da administração pública 
contemporânea e da própria Lei de Resposabilidade Fiscal de inspiração neoliberal, 
que dissocia a responsabilidade fiscal da social (CFESS, 2002, p.29). 

Essa perspectiva é referendada por uma dirigente ao argumentar que “a gestão de 

recursos do CFESS é um negócio muito perfeito, transparente, muito cuidadoso e isso, ao 

longo das gestões, tem tido um tratamento muito sério, dessa questão dos recursos e com isso 

a gente vem conseguindo fazer quase milagre” (Entrevistada 1). 
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A busca pela condução democrática, transparente e com responsabilidade social 

sobressai na gestão financeira da entidade, demonstrando uma perspectiva ética de aplicação 

dos recursos públicos que são utilizados para materializar atividades que reforcem o projeto 

ético-político da profissão.  

É importante registrar que as frentes da política de fiscalização, de comunicação, 

de capacitação e a gestão administrativo-financeira constituem mecanismos que facilitam a 

materialização de estratégias no cotidiano da ação política do CFESS. 

2.3 – Ação política do CFESS: elementos determinantes e direção

Nesse trabalho, parto do pressuposto de que o CFESS se constitui uma entidade 

de representação da categoria profissional dos(as) assistentes sociais e que tem exercido um 

papel de mediação na organização política e no processo de (re)construção do projeto 

profissional. Tais considerações me levam a uma reflexão sobre o significado e as 

determinações da ação política, enquanto expressão de uma coletividade, na perspectiva de 

uma dada direção. Essa reflexão será analisada, aqui, a partir de dois questionamentos 

fundamentais: o que leva os indivíduos a projetarem/agirem coletivamente? O que leva esses 

indivíduos a saírem do âmbito da singularidade e se empenharem na construção de uma 

dimensão humano-genérica, através de uma ação coletiva? A resposta a tais questionamentos 

far-se-á, no desenrolar desse item, a partir de três categorias explicativas: a necessidade, a 

consciência e a vontade; como elementos determinantes para a materialização da ação 

política. Em seguida, tratarei da direção da ação política, propriamente dita, enfatizando o 

papel de intelectual desempenhado pelas dirigentes do CFESS. 
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2.3.1 – Elementos determinantes para a materialização da ação política 

Para analisar os elementos determinantes para a materialização da ação política 

percorrerei uma trajetória analítica que permita considerar a capacidade de agir politicamente 

dos indivíduos sociais e possibilite a apreensão de como sua ação individual se transforma 

em ação coletiva69.

Adoto a compreensão de que o ser humano deve ser entendido, simultaneamente, 

como ser singular e ser genérico. Enquanto ser singular, apresenta uma singularidade 

socialmente mediatizada, caracterizada pela unicidade e irrepetibilidade, ou seja, cada 

indivíduo é único e irrepetível e interage socialmente com outros indivíduos. As necessidades 

humanas são expressas, nesta esfera, sob a forma de necessidades nas diversas dimensões da 

vida: no trabalho, na afetividade, no lazer, na espiritualidade, dentre outras. Tais 

necessidades, expressas na dimensão subjetiva, são necessidades do eu, dado que a teleologia 

da singularidade orienta-se para o indivíduo.

Ao mesmo tempo em que é ser singular, o indivíduo é também ser genérico, na 

medida em que  

é produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do 
desenvolvimento humano; mas o representante do humano-genérico não é jamais um 
homem sozinho, mas sempre a integração (tribo, demos, estamento, classe, nação, 
humanidade) – bem como, freqüentemente, várias integrações – cuja parte 
consciente é o homem e na qual se forma sua ‘consciência do nós’ (Heller, 1989, 
p.21).

A teleologia do humano-genérico se orienta sempre para o nós e jamais para o eu,

embora a elevação à dimensão genérica não signifique uma abolição da singularidade. Os 

indivíduos sociais agem, portanto, segundo necessidades, sentimentos e projetos referidos à 

sua individualidade, ao mesmo tempo em que atuam como membros do gênero humano, daí 

suas aspirações, emoções, projeções possuírem um caráter humano-genérico. Nesta 

69 Discuti alguns aspectos deste tema no artigo “A construção de projetos coletivos: refletindo aspectos do 
projeto profissional do Serviço Social”, publicado na revista Temporalis, n.5. Brasília: ABEPSS, 2002. 
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perspectiva, coloca-se, como desafio contemporâneo, a luta pela afirmação de uma nova 

forma de individualidade, a individualidade social entendida como 

a forma pela qual o indivíduo ultrapassa o caráter ´privado` de sua atividade e aspira 
apropriar-se, de maneira ativa, do sentido das relações múltiplas que estabelece com 
sua própria sociedade, uma vez que ela está em mudança e que ele participa de sua 
própria criação (Pailloix e Zariffian, apud  Bihr, 1999, p.206). 

Ao adotar essa concepção de ser social, uma questão se impõe: o que leva os 

indivíduos a projetarem/agirem coletivamente? 

Um primeiro aspecto a ser equacionado, diante de tal questão, é o entendimento 

quanto à existência coletiva. Para Heller (1989, p.82), “a existência coletiva jamais é um fim 

em si mesma [...] Trata-se apenas de resultados produzidos para a realização de objetivos 

concretos fixados pela sociedade em seu conjunto”. A ação coletiva é construída, portanto, 

para realizar objetivos concretos elaborados por segmentos da sociedade que concordam com 

determinados ideais, valores, princípios que conformam um dado projeto coletivo. 

Uma nova interrogação se impõe: o que leva esses indivíduos a saírem do âmbito 

da singularidade e se empenharem na constituição de uma dimensão humano-genérica, 

através de uma ação coletiva? 

Parto do pressuposto de que a necessidade, a consciência e a vontade são 

elementos constitutivos que contribuem para viabilizar a construção coletiva. Destacarei 

alguns aspectos que possibilitem refletir sobre estes componentes presentes nesta complexa 

trajetória de construção da condição humano-genérica. 

Na sua análise sobre a teoria das necessidades em Marx, Agnes Heller apresenta 

diversos aspectos relevantes para elucidar a compreensão das necessidades humanas. Uma 

primeira questão refere-se à negação quanto à naturalidade das necessidades, pois estas são 

sociais e históricas, na medida em que se desenvolvem pela mediação da cultura. Neste 

sentido, só se pode interpretar a estrutura das necessidades em conexão com o conjunto das 

relações sociais (Heller, 1986). Para Marx e Engels (1984, p.31/33), 
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os homens têm de estar em condições de viver para poderem fazer história. Mas da 
vida fazem parte, sobretudo, comer e beber, habitação, vestuário e ainda algumas 
outras coisas. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios para a 
satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, e a verdade é 
que este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a História, que ainda 
hoje, tal como há milhares de anos, tem de ser realizado dia a dia, hora a hora, para 
ao menos manter os homens vivos [...] Revela-se, assim, logo de princípio, uma 
conexão materialista dos homens entre si, a qual é condicionada pelas necessidades e 
pelo modo de produção e tão velha como os próprios homens – uma conexão que 
assume sempre formas novas e que, por conseguinte, apresenta uma história. 

 Na interpretação de Heller, Marx, ao analisar a construção das necessidades, ao 

longo da história, afirma que o desenvolvimento da divisão do trabalho e da produção, cria, 

junto com a riqueza material, também a riqueza e a multiplicidade das necessidades. Neste 

sentido, afirma Marx (1987, p.53) “uma vez satisfeita a primeira necessidade em si, a ação de 

satisfazê-la e o instrumento dessa satisfação impelem a novas necessidades, e essa produção 

de novas necessidades é o primeiro fato histórico”. Nesta perspectiva, novas relações sociais 

geram novas necessidades e estas conduzem ao enriquecimento daquelas. 

Na sociedade capitalista ocorre a redução do conceito de necessidade à 

necessidade econômica, o que constitui uma expressão da alienação produzida nesta 

sociabilidade, posto que o fim da produção não é a satisfação das necessidades humanas, mas 

a valorização do capital. Isso faz com que a necessidade só apareça no mercado na forma de 

demanda.70   

Merece destaque, a determinação que a necessidade exerce no processo de 

construção coletiva de um projeto político capaz de garantir a liberdade. A vivência no reino

da necessidade, isto é, no âmbito da reprodução econômico-social da humanidade, seria, 

segundo Marx, a base para a possibilidade de construção do reino da necessidade. Nesse 

sentido, as necessidades e as possibilidades fundam a ação humana na busca da construção 

do novo, posto que, no processo de desenvolvimento da humanidade, colocam-se novas 

70 A tendência principal da perspectiva marxiana, segundo Heller, é considerar os conceitos de necessidade 
como categorias extra-econômicas e histórico-filosóficas, como categorias antropológicas de valor. A 
classificação histórico-filosófico-antropológica se baseia nas seguintes categorias: necessidades naturais 
(necessidades físicas, “necessidades necessárias”) e necessidades socialmente determinadas (necessidades 
sociais) Cf. Heller(1986). 
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necessidades na medida em que outras são atendidas e essa busca pela ampliação do 

atendimento das necessidades vai possibilitando a busca da liberdade. 

Sobre isso, Marx argumenta que a produção material tem sido e continuará sendo, 

mesmo em outra sociedade, o reino da necessidade. A partir disso, pode-se considerar que a 

busca de suprir as necessidades humanas, nas mais diversas dimensões da vida, apresenta-se 

como uma das determinações capazes de levar os indivíduos a se agruparem coletivamente 

para lutar por um projeto societário que satisfaça suas necessidades, ampliando os espaços de 

materialização da liberdade. 

Cabe, então, interrogar: somente a busca pela satisfação das necessidades é 

suficiente para que os indivíduos projetem e se agrupem coletivamente para lutar na 

perspectiva de construção dos interesses humano-genéricos? 

Do meu ponto de vista, a formação de uma consciência humano-genérica se faz 

necessária como mediação para o desenvolvimento desta ação coletiva. A consciência capaz 

de levar alguns indivíduos a lutarem pela construção de uma nova sociabilidade, na qual a 

autodeterminação do gênero humano se efetive, só pode ser processada coletivamente, 

através da organização política de segmentos identificados com essa projeção societária. 

Para o entendimento sobre a consciência, retomo uma afirmação de Marx, quando 

analisa o processo de trabalho e o processo de valorização. Diz ele 

 mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de 
trabalho obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do 
trabalhador, e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da 
forma da matéria natural, realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural, seu objetivo, 
que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual 
tem de subordinar sua vontade (Marx, 1988, p.142). 

Marx explicita os elementos que caracterizam o indivíduo enquanto ser que 

projeta, quais sejam: antever idealmente o que deseja alcançar; capacidade para projetar fins; 

orientar a sua vontade para alcançar tal objetivo; antecipar, no pensamento, formas para 

suprir necessidades através do trabalho. 
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O autor desenvolve sua análise sobre o trabalho em duas perspectivas: a da 

dimensão ontológica do trabalho em geral e a da particularidade do trabalho sob o capital. 

Sob o ponto de vista ontológico71, argumenta que o trabalho funda a socialidade humana. Isto 

porque o trabalho consiste no ato primeiro, através do qual o indivíduo social projeta e 

realiza a transformação da natureza para suprir algumas de suas necessidades e garantir a 

própria vida, não pelo instinto, como os animais, mas pela ação teleológica sob o comando da 

consciência.

A consciência é, portanto, um dos diferenciais ontológicos entre os seres da 

natureza e os seres sociais, daí a afirmação de Marx que o pior arquiteto é melhor do que a 

melhor abelha. O indivíduo é, portanto, um ser dotado de consciência que projeta e constrói 

alternativas em busca da satisfação de suas necessidades. Nesse sentido, a consciência é 

determinada pelas condições objetivas de vida, pois 

a produção das idéias, das representações e da consciência está, antes de mais nada, 
direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; 
é a linguagem da vida real [...] não é a consciência que determina a vida, mas a vida 
que determina a consciência (Marx, 1987, p.50/51) 

O ser social, enquanto ser dotado de consciência, age decidindo sempre entre 

alternativas possíveis, portanto, todo ato social surge de uma decisão entre alternativas, 

baseadas em escolhas axiológicas, sobre posições teleológicas futuras. Assim, é preciso 

considerar que

a consciência é, pois, logo desde o começo, um produto social, e continuará a sê-lo 
enquanto existirem homens [...] a consciência da necessidade de entrar em ligação 
com os indivíduos à sua volta é o começo da consciência do homem de que vive de 
fato numa sociedade (Marx e Engels, 1984, p.34). 

Na interpretação gramsciana, há indicações sobre os diversos momentos do 

processo de elaboração da consciência política coletiva, ou seja, o grau de autoconsciência e 

de organização alcançado pelos vários grupos sociais. Da expressão de uma consciência 

econômico-corporativa, voltada para uma unidade homogênea-corporativa de grupos 

71 Lukács (1978) afirma que Marx esboçou os lineamentos de uma ontologia histórico-materialista, superando o 
idealismo lógico-ontológico de Hegel. 
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profissionais, estendendo-se, de modo processual, num movimento complexo e contraditório, 

é possível projetar essa unidade para um grupo social mais amplo, que se caracteriza pela 

solidariedade de interesses entre todos os membros que o compõem. A formação da 

consciência humano-genérica implica, portanto, “a consciência de que os próprios interesses 

corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo corporativo, de 

grupo meramente econômico, e podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos 

subordinados” (Gramsci, 2000b, p.41).  

As classes sociais, que Gramsci chama de grupos sociais, no desenvolvimento de 

suas lutas, devem consolidar alianças que superem o plano corporativo, na perspectiva de 

atingir um plano “universal” e criar, no terreno sócio-político-cultural, a hegemonia de um 

grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados. Nesse ponto, com o grau 

de autoconsciência que os grupos sociais alcançam, é possível efetivar a ruptura com o 

corporativismo e empenhar-se na busca da universalidade. 

No pensamento gramsciano, o desenvolvimento da dimensão ético-política é um 

momento necessário ao processo de constituição da consciência coletiva dos grupos sociais. 

Dessa forma, objetiva-se uma perspectiva de classe, na medida em que ao romper com o 

corporativismo, a consciência ético-política conquista a unidade e universalidade, 

apresentando propostas políticas e valores éticos na construção de uma nova hegemonia. 

Segundo Gramsci (1999, p.103) a dimensão ética precede a política no processo de 

autoconsciência do real: 

a compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 
´hegemonias` políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois 
no da política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria concepção 
do real. A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica (isto é, a 
consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, 
na qual teoria e prática finalmente se unificam. 

O processo de construção da consciência política coletiva, visando à 

materialização de projetos políticos de sociedade, é bastante complexo e sofre, dentre outras, 
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determinações de ordem: econômica, política, cultural, ideológica, social e profissional. Esse 

processo requisita a ruptura com diversos entraves postos no cotidiano, tais como: o 

corporativismo, a despolitização, a apatia, o comodismo. A ruptura com esses entraves, 

torna-se possível desde que a consciência política avance para níveis coletivos e seja 

internalizada por uma quantidade significativa de indivíduos sociais. 

A vontade constitui outro aspecto capaz de impulsionar o processo de construção 

coletiva, pois a ação política “não repousa somente em um conjunto de condições objetivas, 

mas também em uma subjetividade (uma vontade e uma representação) comum estruturada 

por uma ordem significante (uma ideologia)” (Bihr, 1999, p. 175). 

Para Gramsci (2000b, p.243),  

a ciência política abstrai o elemento ´vontade` e não leva em conta o fim a que uma 
vontade determinada é aplicada. O atributo de ´utópico` não é próprio da vontade 
política em geral, mas das vontades particulares que não sabem ligar o meio ao fim e, 
portanto, não são nem mesmo vontade, mas veleidades, sonhos, desejos, etc. 

No pensamento gramsciano, a vontade não é concebida enquanto um elemento 

desconectado da base material. Isso porque as ações políticas não são resultado apenas de 

atos de vontade, mas expressam determinadas relações sociais e tensões entre as forças 

políticas e organizativas. Ressalta este autor que 

[...] sendo a realidade o resultado de uma aplicação da vontade humana à sociedade 
das coisas (do maquinista à máquina), prescindir de todo elemento voluntário ou 
calcular apenas a intervenção das vontades dos outros como elemento objetivo do 
jogo geral mutila a própria realidade. Só quem quer fortemente identifica os 
elementos necessários à realização de sua vontade [...] É claro que uma concepção de 
mundo está implícita em toda previsão; portanto, o fato de que ela seja um 
amontoado de atos arbitrários do pensamento ou uma visão rigorosa e coerente não é 
destituído de importância no cérebro vivo de quem faz a previsão e a vivifica com 
sua vontade forte ( Gramsci,2000b, p.343).   

A emergência e construção de uma vontade coletiva de emancipação, no seio da 

classe trabalhadora, deve ser guiada pela razão, ao mesmo tempo em que deve captar os 

elementos que enfatizam o imaginário social, levando em conta, também, a conjugação de 

desejos individuais. Entretanto, “a tematização dos desejos de que deve resultar a vontade de 
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emancipação do proletariado não pode se operar nem de um modo mítico, nem de um modo 

fetichista” (Bihr, 1999, p.176).

Nas suas considerações sobre o problema da formação de uma vontade coletiva, 

Gramsci a qualifica de vontade permanente e afirma tratar-se de um processo mais ou menos 

longo e raramente de explosões inesperadas. No seu entendimento, tal processo exige atitude 

de remover obstáculos exteriores e mecânicos ao desenvolvimento original e espontâneo. 

Nesse sentido, ele fala de um  

Processo molecular, em escala mínima, de análise dificílima, capilar, cuja 
documentação é constituída por uma quantidade incrível de livros, opúsculos, artigos 
de revista e de jornais, de conversações e debates verbais que se repetem infinitas 
vezes e que, em seu conjunto gigantesco, representam este trabalho do qual nasce 
uma vontade coletiva com um certo grau de homogeneidade, o grau que é necessário 
e suficiente para determinar uma ação coordenada e simultânea no tempo e no 
espaço geográfico em que o fato histórico se verifica (Gramsci, 2000b, p.288). 

A vontade é, portanto, uma dimensão humana fundamental para a materialização 

de ações que possibilitem a criação e transformação da realidade. A previsão, a concepção de 

mundo e o querer comparecem enquanto questões imprescindíveis à realização da vontade 

coletiva. Da concepção gramsciana de vontade, é possível a apreensão de um outro elemento 

presente na projeção/ação política: a paixão. 

Faz-se necessário delimitar qual concepção de paixão pode ser importante no 

plano da ação política. A perspectiva croceana de política-paixão é criticada por Gramsci, 

pois aborda a ação coletiva destituída de racionalidade crítica, de planejamento e da presença 

dos sujeitos coletivos e não admite a possibilidade da paixão permanente que caracteriza a 

vontade coletiva das organizações políticas, de modo particular, o partido. O maior equívoco 

analítico, contido na concepção de Croce, é desconsiderar, na análise da política, as 

determinações materiais, desconectando a esfera política do contexto econômico, o que 

demonstra uma perspectiva idealista e a-histórica. 

Na concepção gramsciana, perpassa outro entendimento sobre o sentido da paixão 

no processo de ação coletiva 
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[...] só na medida em que o aspecto objetivo da previsão está ligado a um programa é 
que esse aspecto adquire objetividade: 1) porque só a paixão aguça o intelecto e 
colabora para tornar mais clara a intuição [...] Isto pode ser percebido através das 
previsões feitas pelos chamados ´desapaixonados`: elas estão plenas de inutilidades, 
de minúncias sutis, de elegâncias conjeturais (Gramsci, 2000b, p.343). 

A paixão é, portanto, na perspectiva gramsciana, um elemento fundamental para a 

materialização da vontade no plano da ação política. Para esse autor não se faz política sem 

paixão; no processo de vivência entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, 

entre governantes e governados, esta conexão sentimental se articula ao saber, pois não se 

pode saber sem compreender, sem sentir e estar apaixonado (Gramsci, 2000b).   

A paixão comparece, nesses termos, como uma dimensão que impulsiona a 

vontade de agir politicamente numa dada situação histórica, tendo por base as condições 

objetivas que a determinam, mas sem esquecer que a análise da dimensão subjetiva é 

fundamental, desde que conectada à base material.  

A explicação do processo de construção da ação política é, portanto, polêmica e 

complexa. Isso porque é síntese de múltiplas determinações objetivas e subjetivas, 

destacando-se: a necessidade que gera a ação coletiva, a consciência que orienta a 

organização política e a vontade que mobiliza para a construção coletiva72. É, portanto, a 

partir de múltiplas determinações que a ação política é gestada no cotidiano dos espaços 

coletivos.

2.3.2 – A direção da ação política: a capacidade intelectual das dirigentes.

Na construção da ação política a direção assume importância central na 

elaboração de estratégias e no encaminhamento das lutas. A prática dos dirigentes políticos é 

uma mediação importante para o entendimento do processo de construção de projetos 

72 Rios (1994, p.61), discutindo a prática do educador, se refere a esses três componentes essenciais: “A 
necessidade, concretamente presente no contexto sócio-econômico em que se vive, é efetivamente, o primeiro 
motor da ação do educador. Entretanto, é importante lembrar que essa necessidade é histórica, situada, que há 
possibilidade de se atender a ela de múltiplas maneiras; há, até mesmo, possibilidade de não se atendê-la [...] a 
vontade, articulada à consciência, mostra-se então como componente essencial da prática político-moral do 
educador” (grifo meu)  
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coletivos em diversas instâncias organizativas. Na ação política de tais espaços organizativos, 

como as entidades profissionais, existem determinados indivíduos que assumem posição de 

destaque na condução política das entidades, configurando-se como uma vanguarda 

intelectual.

A consideração das dirigentes do CFESS como vanguarda intelectual nos remete 

a análise da concepção de intelectual. A abordagem gramsciana sobre os intelectuais está 

relacionada com o processo de construção da hegemonia, que é ético-política e econômica 

(Gramsci, 2000b) e não pode prescindir das funções teórico-práticas desenvolvidas pelos 

intelectuais. Essa perspectiva articula dialeticamente a dimensão da superestrutura, na qual 

estão presentes os intelectuais, e a infra-estrutura ou esfera econômica; no entanto, a relação 

entre intelectuais e mundo da produção não é imediata, mas é mediatizada pelo conjunto das 

superestruturas.

Vale considerar que, na linguagem gramsciana, todos os indivíduos possuem uma 

capacidade intelectual, pois são portadores de uma concepção de mundo. Isso porque  

[...] em qualquer trabalho físico, mesmo o mais mecânico e degradado, existe um 
mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual criadora 
[...] Todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a 
função de intelectual [...] Isto significa que, se se pode falar de intelectuais, é 
impossível falar de não-intelectuais, porque não existem não-intelectuais [...] todo 
homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou 
seja, é um´filósofo`, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de 
mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui, assim, para manter 
ou para modificar uma concepção de mundo, isto é, para suscitar novas maneiras de 
pensar (Gramsci, 2000a, p.18/52/53).  

Dentro dessa perspectiva, não há dúvida de que os dirigentes de entidades 

políticas são intelectuais, pois, nesta concepção, não existe organização sem intelectuais, sem 

organizadores e dirigentes. Os intelectuais são os representantes permanentes de um projeto 

político de resistência ou de manutenção do poder e, como tais, assumem um papel 

determinante no plano da ação política. Com efeito, tal papel, segundo Gramsci, se 

materializa pela necessidade de unidade teoria-prática no processo de autoconsciência do 

indivíduo e de organização política de um grupo social: 
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o desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, para além do 
progresso político-prático, um grande progresso filosófico, já que implica e supõe 
necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequada a uma concepção do 
real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites 
ainda restritos [...] Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, 
criação de uma elite de intelectuais: uma massa humana não se “distingue” e não se 
torna independente “para si” sem organizar-se (em sentido lato); e não existe 
organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, isto é, sem que o 
aspecto teórico da ligação teoria-prática se distinga concretamente em um estrato de 
pessoas “especializadas” na elaboração conceitual e filosófica (Gramsci, 1999, 
p.104).

Podemos admitir, sem maiores polêmicas, portanto, que o(a) dirigente é um 

intelectual. Todavia, a questão torna-se mais complexa quando se trata de definir o tipo de 

intelectual que esse pode ser, ou seja: se um intelectual tradicional ou orgânico, tal como 

propõe Gramsci.  

Os intelectuais tradicionais, pertencendo a uma classe ou estrato de uma formação 

histórica já superada, conseguiram sobreviver às mudanças estruturais ocorridas, mantendo, 

de certa forma, vivas as relações políticas remanescentes. Na nova formação econômico-

social podem, ou não, ser absorvidos por uma das classes fundamentais. Segundo Gramsci,  

todo grupo social ‘essencial’, contudo, emergindo na história a partir da estrutura 
econômica anterior e como expressão do desenvolvimento dessa estrutura, encontrou 
– pelo menos na história que se desenrolou até nossos dias – categorias intelectuais 
preexistentes, as quais apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade 
histórica que não foi interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e radicais 
modificações das formas sociais e políticas (2000a, p.16). 

Argumenta, ainda, que os vários tipos de intelectuais tradicionais se colocam 

como autônomos e independentes do grupo social dominante, pois sentem sua ininterrupta 

continuidade histórica.

O intelectual orgânico, por sua vez, vinculado a uma determinada classe social, 

torna-se responsável pela organização e divulgação do conjunto dos interesses político-

ideológicos compatíveis com sua classe. Os intelectuais do tipo orgânico se originam a partir 

das próprias necessidades históricas de sua época, sendo responsáveis pela elaboração de 

uma relação de organicidade entre a estrutura e a superestrutura, com o objetivo de 

construir/garantir o consenso das massas no contexto da vida social. Na sua reflexão sobre o 
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intelectual orgânico, ressalta também o papel do partido político e sua relação com os 

intelectuais em sentido estrito. Para ele,

um intelectual que passa a fazer parte do partido político de um determinado grupo 
social confunde-se com os intelectuais orgânicos do próprio grupo, ligando-se 
estreitamente ao grupo [...] Neste sentido, adverte para o fato de que se todos os 
membros de um partido político forem considerados como intelectuais é uma 
afirmação que pode se prestar à ironia e à caricatura; contudo, se refletirmos bem, 
nada é mais exato. Será preciso fazer uma distinção de graus; um partido poderá ter 
uma maior ou menor composição do grau mais alto ou mais baixo, mas não é isso 
que importa: importa a função, que é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto é, 
intelectual (Gramsci, 2000a, p.24/25). 

No pensamento de Gramsci, considerando as condições de sua época, é o partido 

político que assume este papel do intelectual coletivo. Assim, há um vínculo bastante estreito 

entre a função intelectual e a função político-partidária. Os membros do partido, ainda que 

em níveis diferenciados, são reconhecidos como intelectuais, pois desenvolvem uma função 

que é dirigente, organizativa e educativa, ou seja, intelectual. Nessa perspectiva, a atividade 

intelectual está imbricada na trama das relações políticas. Isso significa a existência de um 

vínculo entre a função intelectual e o projeto político de uma dada classe social. Ao mesmo 

tempo, esse vínculo é construído no desenvolvimento da própria função intelectual, o que 

vem demonstrar que esta atividade não é neutra, mas vincula-se organicamente a uma 

determinada visão de mundo, a um determinado projeto coletivo.73

No debate sobre a inserção dos intelectuais em partidos políticos, surge uma 

grande polêmica, qual seja: o intelectual orgânico tem que ser necessariamente vinculado ao 

partido político?

Considero que o intelectual orgânico não tem que estar necessariamente vinculado 

ao partido político. O fundamental é que ele tenha autoconsciência de que defende um 

projeto político de classe e, nesses termos, deve cumprir uma função de organização, de 

direção, um papel educativo no processo de construção das estratégias de luta para a defesa e 

73 Estas reflexões sobre os intelectuais em Gramsci foram originalmente desenvolvidas em um artigo que 
produzi em co-autoria com Padilha e Santos intitulado “A configuração do(a) assistente social como intelectual: 
contribuições para o debate sobre o poder político em Gramsci” (Recife, 2002). 
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implementação de um projeto político de determinada classe social. É inegável, no entanto, 

que o fato de pertencer ao partido político pode favorecer a apreensão da racionalidade das 

classes sociais na vida social.  No entanto, para caracterizar o vínculo orgânico, proposto por 

Gramsci, é necessário que os indivíduos exerçam a função de dirigir, organizar e educar 

outros indivíduos, no mesmo instante em que dirigem, organizam e educam a si mesmos, 

com o objetivo de disseminar uma dada concepção de mundo, na perspectiva da construção 

do poder político de uma classe.  

Afinal, ao desenvolver sua concepção sobre o intelectual orgânico, Gramsci 

adverte que o erro metodológico é ter buscado o critério de distinção “no que é intrínseco às 

atividades intelectuais, em vez de buscá-lo no conjunto do sistema de relações no qual estas 

atividades (e, portanto, os grupos que as personificam) se encontram no conjunto geral das 

relações sociais” (Gramsci, 2000a, p.18). 

Analisar, portanto, se um determinado dirigente político configura-se como 

intelectual orgânico remete tanto para a identificação de algumas peculiaridades sobre a 

inserção da sua ação política na trama das relações sociais, como também exige que este 

dirigente tenha autoconsciência e materialize, no seu cotidiano, estratégias de divulgação de 

um projeto político de classe. 

Dias (2002, p.133) ressalta a atualidade da necessidade orgânica das classes 

subalternas construírem, no processo de ação política, os seus intelectuais para a disputa 

hegemônica e salienta que, na sociabilidade do capital, 

A construção do momento ético-político, da hegemonia, é imensamente 
obstacularizada. Para realizar a ruptura constituidora de sua identidade/projeto, é 
necessário que as classes subalternas se subtraiam aos discursos e práticas 
dominantes, lutem contra eles: devem se colocar como sujeito fundador da 
possibilidade de um novo bloco histórico apresentar-se como revolucionários.

A atividade intelectual para Gramsci está, portanto, imbricada na trama das 

relações de poder. Isso significa a existência de um vínculo entre a função intelectual e o 

projeto político de uma dada classe social. Pode-se, então, afirmar que o exercício da função 
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intelectual é uma das condições fundamentais para a materialização das estratégias políticas 

das classes sociais em confronto. 

Dentro desse contexto, nota-se a importância, no pensamento gramsciano, da ação 

do intelectual como sujeito da luta política. No caso do CFESS, os sujeitos da ação política 

são as conselheiras que atuam como mediadoras fundamentais entre a categoria e a entidade. 

Essas dirigentes possuem uma condição de intelectual que se expressa no ato de dirigir, 

organizar e capacitar outros profissionais, podendo, inclusive, em determinadas situações 

sócio-históricas, constituir-se intelectuais orgânicos, na medida em que disseminem uma 

dada concepção de mundo, um projeto societário na perspectiva da construção do poder 

político de uma determinada classe social, ou seja, para se configurar como intelectual 

orgânico é vital que o(a) dirigente materialize, no cotidiano das lutas, estratégias de 

divulgação de um projeto político de classe (Padilha et al, 2002). 

2.4 - Dinâmica da ação política no cotidiano das lutas 

A ação política do CFESS desenvolve-se mediante inúmeros elementos 

contraditórios postos na dinâmica da vida cotidiana, sob a sociabilidade do capital. No 

cotidiano das suas atividades e lutas há uma tentativa de contribuir para romper com formas 

históricas de alienação, a partir de uma práxis eivada de criatividade, compromisso e 

potencial mobilizador que comparece na dinâmica da ação política da entidade. Cabe aqui 

destacar alguns aspectos da estrutura da vida cotidiana nesta sociabilidade na qual se gesta a 

ação política do CFESS, para, em seguida, analisar esta organização e suas estratégias e 

espaços de luta. 
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2.4.1 – Cotidiano: espaço entre a alienação e a possibilidade da sua superação dialética74

A vida cotidiana como produto histórico (Kosik, 1989) configura-se como a vida 

de todos os indivíduos, ou seja, todos os seres humanos se produzem e reproduzem na 

cotidianidade. Trata-se do espaço-tempo de constituição-produção-reprodução do ser social 

e, conforme o entendimento de Heller (1989, p.17), “a vida cotidiana é a vida do homem 

inteiro”, posto que é nesse espaço que os indivíduos se põem em movimento com todos os 

seus sentidos, capacidades e potencialidades.

Isso porque a vida cotidiana é marcada, sobretudo, pela heterogeneidade tanto no 

que se refere ao conteúdo e significado das ações, como sobre a relevância das atividades que 

o indivíduo se propõe realizar. Para tal, atua em suas objetivações cotidianas, pondo-se como 

homem inteiro – mas apenas no terreno da singularidade, fixado que está na experiência, na 

busca de conceder respostas imediatas às diferentes atividades. 

Somente quando supera a singularidade75, suspendendo a heterogeneidade da vida 

cotidiana e homogeneizando suas faculdades – não diluindo sua capacidade, mas, ao 

contrário, jogando toda a sua força numa objetivação menos instrumental e imediata – é que 

o indivíduo se reconhece como portador da consciência humano-genérica76. Afinal, somente 

quando alcança o terreno da particularidade pode comportar-se, nos termos de Lukács, como 

homem inteiramente. 

Inspirado na elaboração lukacsiana, Netto (1989) adverte que além da 

heterogeneidade, os componentes ontológicos estruturais da vida cotidiana são a 

imediaticidade e a superficialidade extensiva. Para o entendimento da imediaticidade, 

74 Algumas destas reflexões foram inicialmente apresentadas em um artigo que produzi em co-autoria com 
Mesquita e Santos intitulado “Contribuição à crítica do preconceito no debate do Serviço Social”, publicado na 
revista Presença Ética nº1, Recife, 2001. 
75O indivíduo, nessa suspensão, materializa a particularidade enquanto espaço de mediação entre o singular e o 
universal (Netto, 1989). 
76A respeito das possibilidades de objetivação do humano-genérico Cf. Heller (1989); Netto (1989) e Barroco 
(1996).
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reconheçamos o homem e a mulher como seres que têm que dar respostas para inúmeras 

atividades. Tais respostas são formuladas numa velocidade tal que é razoável admitir o 

entendimento da vida cotidiana como unidade direta e imediata entre pensamento e ação, 

expressa, dentre outras formas, na identificação entre o verdadeiro e o correto. Isso porque, 

segundo Heller (1989, p.45), “o que revela ser correto, útil, o que oferece ao homem uma 

base de orientação e de ação no mundo, o que conduz ao êxito, é também ‘verdadeiro’”. Eis

que se põem os automatismos e espontaneísmos característicos da conduta cotidiana. A 

conduta imediata é a marca indelével da cotidianidade. 

A vida cotidiana marcada pela heterogeneidade e imediaticidade requisita de cada 

indivíduo respostas funcionais, que se referem ao somatório dos fenômenos que aparecem 

desconectados entre si em cada situação concreta. Trata-se aqui, da superficialidade 

extensiva que, conforme ilustra Netto (1989, p.66) “[...] a vida cotidiana mobiliza em cada 

homem todas as atenções e todas as forças, mas não toda a atenção e toda a força...”.77

Os momentos característicos78 da conduta e do pensamento cotidianos imprimem 

uma conexão necessária entre si. Dentre eles, destacam-se: a hierarquia, a imitação, a 

espontaneidade, a probabilidade, o pragmatismo, os juízos provisórios e a ultrageneralização. 

Tais características quando levadas ao extremo e absolutizadas, agudizam o processo de 

alienação. Nesse aspecto, adverte Heller que a vida cotidiana, de todas as esferas da 

realidade, é aquela mais propensa à manifestação da alienação79.

A alienação das relações sociais na vida cotidiana contemporânea é uma das 

formas peculiares da sociabilidade sob o capitalismo tardio (Netto, 1989), que ao preencher e 

77Grifos do autor. 
78Para a compreensão de cada um desses momentos característicos do comportamento e do pensamento 
cotidianos, conferir Heller (1989, p. 17 à 41).
79 Exemplos corriqueiros deste processo de alienação ocorrem quando a hierarquia é levada ao extremo, 
gerando a inflexibilidade; quando a imitação é exagerada, cerceando a captação do novo; quando nossas ações 
são demasiadamente pragmáticas, reforçando a padronização ou quando a ultrageneralização é absolutizada, 
formando-se os pré-juízos que resultam em preconceitos. 
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penetrar todas as dimensões da vida social, reinventa suas formas de aprisionar e arrefecer a 

existência humana, tornando-a algo banal, numa sociedade que ostenta o sentido pragmático 

e descartável dos objetos, mas também dos indivíduos e de suas relações sociais.  

A sociabilidade capitalista é marcada por profundos antagonismos, contrapondo-

se os interesses do capital com os interesses do trabalho, permanecendo os interesses do 

capital materializados de forma hegemônica.  

Deste modo, toda a vida dos indivíduos, em todas as suas manifestações é, de 
algum modo, colocada sob a ótica do capital. Desde o trabalho propriamente 
dito, até as manifestações mais afastadas dele, como a religião, os valores 
morais e éticos, a afetividade e as relações pessoais [...] Esta afirmação 
significa, apenas, que nenhum aspecto da vida social e individual, hoje, deixa 
de ser perpassado pelos interesses do capital (Tonet, 1999, p.102). 

Essa alienação manifesta-se em diversas dimensões e atividades no cotidiano, 

embora existam espaços mais propícios para a possibilidade de superá-la. A vida cotidiana 

constitui-se uma arena de tensão entre alienação/desalienação, mostra-se como heterogênea, 

imediata, espontânea e desconsiderando a interconexão entre os fenômenos singulares, 

encobre a totalidade social e a consciência humano-genérica e de classe (Montaño, 2002). 

Dias (2002), chama atenção para o fato de que a não estruturação autônoma das 

classes subalternas faz com que a totalidade da sua rica e contraditória existência seja 

reduzida às marcas da imediaticidade, da fragmentariedade, presentes na cotidianidade. 

Assim, atuam no limite da reprodução subalterna, no campo econômico-corporativo. Neste 

sentido, mostra a atualidade do pensamento de Gramsci ao propor a necessidade de um 

profundo conhecimento da experiência dessas classes na perspectiva da construção da sua 

identidade80 e de sua práxis política emancipatória. 

80 Dias (2002, p.134) argumenta que “um dos principais elementos de subordinação do pensamento e das 
práticas das classes subalternas é precisamente a brutal dificuldade de elas elaborarem a sua própria identidade. 
O seu saber/pensamento é construído, errática e fragmentariamente, a partir da sua inserção subordinada na 
estrutura social. As classes subalternas têm que, em um processo permanente de luta contra essa 
dominação/saber, dar respostas concretas e imediatas aos problemas colocados pelos dominantes [...] Para as 
classes dominantes basta a reprodução, pura e simples, de suas práticas. Estas são pensadas como forma técnica 
da sua racionalidade classista (e suas atualizações necessárias)”.
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A práxis política emancipatória é um desses espaços nos quais há a possibilidade 

de tensionar e problematizar a existência e o aprofundamento da alienação. Nesta 

perspectiva, Antunes (1999, p.247) salienta que 

é preciso partir do interior da vida cotidiana e intensificar as mutações e resistências 
que afloram nas manifestações de rebeldia e descontentamento dos setores sociais 
que vivem da venda de sua força de trabalho ou que estejam (temporareamente) 
excluídos desse processo pela lógica destrutiva que preside a sociedade 
contemporânea. Mas é fundamental que essas ações tenham, no seu sentido mais 
profundo, uma direção essencialmente contrária à lógica do capital e do mercado. 

Essas resistências são construídas em diversas instâncias organizativas da 

sociedade civil. Em relação ao debate sobre sociedade civil e vida cotidiana, Montaño (2002, 

p.260/261) considera que a vida cotidiana na sociedade civil é um espaço de interação social, 

no qual se desenvolvem diversas manifestações de lutas sociais e rebatem determinações 

econômicas, políticas, culturais, ideológicas. É importante considerar a 

cotidianidade da sociedade civil como uma (possível) arena de lutas, que, no entanto, 
para ser portadora de um projeto realmente emancipador, deve, superando o 
imediatismo e a alienação, se articular às lutas, centradas nas contradições de classes, 
no seio das outras esferas sociais, procurando em todas essas frentes a defesa e a 
ampliação dos direitos e conquistas sociais e trabalhistas. 

O cotidiano não deve ser identificado como mero espaço de alienação, dominação 

nem como âmbito imaculado da desalienação, da emancipação. A cotidianidade é, portanto, 

uma arena de disputas tanto individuais, pontuais, setoriais e imediatas, como de lutas 

sociais, classistas e estruturais. Assim “as lutas desenvolvidas na sociedade civil, e 

particularmente na sua cotidianidade, são absolutamente necessárias num processo de efetiva 

transformação social, a caminho da emancipação humana” (Montaño, 2002, p.264).

Analisarei aspectos da dinâmica da ação política do CFESS, buscando indicar as 

arenas de disputas e suas possíveis contribuições para a construção de possibilidades de 

ruptura com a alienação posta na vida cotidiana sob a sociabilidade do capital. Ganham 

destaque elementos do cotidiano da práxis política do CFESS que revelam contradições e 

tensões no processo de crítica a esta forma societária. 
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2.4.2 – Cotidiano da ação política: avanços e contradições

A análise do cotidiano da atuação do CFESS possibilita a localização de aspectos 

relacionados aos elementos determinantes, a direção e as concepções que fundamentam sua 

ação política, aspectos anteriormente abordados neste capítulo e que são mediações 

importantes para essa reflexão. 

O cotidiano da ação política do CFESS se estrutura em diferentes dimensões que 

são analisadas aqui, considerando: o processo de elaboração, discussão e aprovação de 

propostas no cotidiano do CFESS; a promoção de eventos como espaços de socialização e 

deliberação da categoria e os limites na intervenção da entidade para materializar o seu 

projeto político, dentre outros. 

As dirigentes do CFESS coordenam o processo de organização política da 

entidade e da profissão e, obviamente, isto rebate na dinâmica social. Sobre a análise do 

processo de discussões, é interessante observar que as disputas, na construção de um projeto 

profissional, não ocorrem somente entre forças antagônicas ou opositoras, mas este é um 

processo que se gesta no cotidiano de todos os âmbitos coletivos existentes na profissão, 

notadamente nas esferas organizativas. Nestes espaços, diferentes segmentos de um mesmo 

campo político-profissional disputam a direção política e divergem em encaminhamentos de 

propostas, sem, no entanto, perder a unidade na intervenção, posto que as militantes 

compartilham da mesma perspectiva estratégica em relação ao projeto profissional e 

societário, conforme afirma uma entrevistada 

(sic) A discussão era aberta, ela possibilitava todo mundo falar, entendeste? Expor o 
seu ponto de vista e quando a gente tinha dificuldade, quando a gente não conseguia 
votar pelo consenso, a gente votava mesmo cada um levantando o seu bracinho, 
dizendo o quê que era, vencia a maioria e a gente ia trabalhar pela que era da maioria 
(Entrevistada 6). 

A unidade de ação após as votações é um aspecto que remete à discussão em 

torno do princípio do centralismo democrático. Esse princípio, herança dos partidos 
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leninistas, vem sendo questionado na dinâmica da organização de algumas experiências de 

esquerda, na perspectiva de garantir vivências que desenvolvam o pluralismo na explicitação 

externa de posições divergentes. Um problema que surge no encaminhamento da postura do 

centralismo democrático nas instâncias organizativas é que, muitas vezes, alguns militantes, 

ao perderem na votação das propostas, fazem questão de tornar pública que aquela posição 

vitoriosa não é a em que ele acredita, trabalhando externamente para viabilização da proposta 

perdedora. Então, até que ponto há um respeito e acatamento das propostas vencedoras ou 

finge-se que ocorre uma unidade de intervenção inexistente?  

No CFESS parece dominar a compreensão de que as divergências devem ser 

esgotadas no âmbito interno da entidade, sem extrapolar para o posicionamento público, que 

deve ser único, qualquer que seja a conselheira a disseminá-lo, conforme demonstra a 

seguinte fala: 

(sic) No Pleno as votações ocorrem dentro de um processo em que as pessoas se 
manifestam publicamente, algumas falam, além de manifestar o seu desejo ou quem 
é contrário, no caso de uma pessoa só votar contrário e registrar porque tava votando 
contrário, isso tudo fica em ata, o processo é bem democrático. Agora, é como todo 
processo de votação, antes da votação tem alguns acertos, faz parte da dinâmica [...] 
mas, o importante é que depois de aprovado e decidido todos estão no mesmo barco, 
isso é muito legal, mesmo discordando que não seja aquele palestrante, ou que não 
seja daquela forma, não interessa, eu perdi, mas, daí pra frente, a gente está no 
mesmo time (Entrevistada 2) 

Esse processo parece ser mais tranqüilo do que em outras organizações, como a 

partidária, uma vez que os objetivos e a natureza da entidade contribuem para uma maior 

homogeneidade ideológica entre as participantes do grupo.  

Esses aspectos são reforçados pelas conselheiras ao fazerem referência ao 

processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas no âmbito dos conselhos plenos 

pelas diretorias do CFESS. Há, ainda, um elemento, ressaltado por uma das entrevistadas, 

que se refere à dimensão subjetiva e tem forte repercussão no cotidiano da entidade, trata-se 

da vaidade. 

(sic) Nas reuniões (nem queira saber!) tem a ver com disputas de vaidades, de 
sabedorias, de ritmos e de experiências diferenciadas, mas estabelecemos como 
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princípio geral que as divergências devem ser explicitadas e esgotadas, perseguindo-
se a condução consensuada (Entrevistada 4) 

Este é um aspecto que merece ser analisado, na medida em que expressa a 

dimensão dos valores, evidenciando, em determinados momentos, incoerências entre o que se 

defende e o que se vivencia. As disputas fundamentadas na vaidade pessoal e intelectual 

expressam, muitas vezes, por parte de alguns segmentos profissionais, o estrelismo e o 

pedantismo intelectual como valores supostamente positivos. O limite entre estas posturas e o 

autoritarismo, em inúmeras ocasiões, é bastante tênue, podendo, no meu entendimento, 

revelar uma concepção do saber como mecanismo de opressão e de dominação e não um 

elemento importante no processo de socialização do conhecimento e da participação política 

que deve ser amplamente disseminado para o máximo de profissionais, com o objetivo de 

multiplicar o conhecimento e a possível adesão às diretrizes do projeto profissional.  

A disputa de vaidades é um elemento subjetivo que pode, também, atrapalhar o 

processo de construção coletiva nas instâncias organizativas, visto que gera um clima de 

apartação entre indivíduos e grupos, podendo criar um ambiente de mal-estar coletivo com 

interferência no desenvolvimento das atividades da entidade. A dimensão subjetiva 

influencia na materialização da ação política, posto que são seres singulares que, a partir dos 

seus valores e características pessoais, constroem um projeto coletivo. É preciso estar atento 

para que as vaidades pessoais não se coloquem na contra-mão dos princípios ético-políticos, 

defendidos pela profissão.

É importante ressaltar que as dirigentes do CFESS não estão imunes ao 

individualismo presente na sociedade capitalista contemporânea, que pode se manifestar de 

diversas formas no âmbito da organização política, tais como: carreirismo e estrelismo. Tais 

expressões do individualismo também aparecem em espaços que tentam romper com  

desvalores; são as contradições existentes na tentativa de construir práticas políticas 
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emancipatórias em uma sociabilidade regida por uma lógica de exploração, opressão, na qual 

impera uma moralidade baseada no egoísmo e individualismo.  

A questão da vanguarda é outra questão que aparece na análise sobre a ação 

política, conforme este depoimento.   

 (sic) eu tive alguns problemas no primeiro ano com adaptação, às vezes, eu não 
tinha tido ainda a noção do rolo compressor, da questão política mesmo, de pessoas 
que estavam na posição de vanguarda, lá na frente e eu tentando engatinhar e 
construir um caminho que era meu próprio, que eu acho que é de fato de cada pessoa 
(Entrevistada 2)  

Em relação à discussão sobre vanguarda, penso que está contida aí, o 

reconhecimento da existência de diferentes processos de vivência coletiva e de graus 

diferenciados de construção da consciência política. Mais uma vez essa diversidade não é 

sentida somente entre os(as) assistentes sociais que estão nas entidades e os demais, que 

formariam a chamada base da categoria profissional; esses processos políticos diferenciados 

ocorrem também no interior das instâncias organizativas, causando, em determinados 

momentos, sensações de descompasso, como a observada no depoimento anteriormente 

assinalado. A própria fala é elucidativa na explicação deste fenômeno: a presença de 

diferentes trajetórias pessoais, profissionais e políticas é um dos fatores determinantes para 

que as vanguardas profissionais sejam notadas e reconhecidas como tal, cumprindo um papel 

decisivo na construção da ação política e do projeto profissional.

O problema não é a existência de um grupo que esteja na vanguarda, mas a forma, 

democrática ou não, como são encaminhadas as disputas políticas, o que certamente irá 

depender de variados fatores, com destaque para fatores subjetivos, como, por exemplo, os 

valores dos militantes envolvidos. A relação da vanguarda com os demais segmentos 

profissionais não pode ser, portanto, de apartação e diferenciação, mas sim, de compromisso 

com a coordenação de um processo democrático e participativo que envolva a maior 

quantidade de sujeitos que, embora vivenciando processos políticos diferenciados, se 

empenham para contribuir com a construção coletiva do projeto profissional.  
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Esses processos políticos diferenciados remetem a diversas análises, com 

destaque para a discussão sobre os diferentes níveis do processo de desenvolvimento da 

consciência política das classes sociais. A consciência política, conforme já abordei 

anteriormente, é um dos elementos determinantes para a materialização da ação política. A 

passagem da classe em si para a classe para si (Marx) ou do nível econômico-corporativo à 

dimensão ético-política (Gramsci) envolve um complexo processo no qual interferem 

diversas determinações objetivas e subjetivas no âmbito da organização coletiva. Esse 

processo não é uniforme para todos os indivíduos sociais envolvidos em uma esfera 

organizativa, pois incidem diferentes aspectos, advindos das trajetórias de educação, de 

socialização, de atuação profissional, de vivência política, logo, concordo com Bihr (1999, 

p.242/243) quando afirma que 

vanguardas políticas são inevitáveis: as desigualdades de desenvolvimento (nas lutas, 
na organização, na consciência de classe, na elaboração de um projeto político 
autônomo) que aparecem no movimento operário e no movimento social em geral, e 
que, em última análise, refletem as da sociedade global, colocam alguns dos 
elementos (determinadas camadas ou categorias, mas também determinadas 
organizações) em uma posição mais avançada do que o resto do movimento. E são 
desejáveis uma vez que precisamente esses elementos avançados se propõem a 
reduzir essas desigualdades e, portanto, de fazer progredir o movimento [...] ela deve 
ter por vocação explorar o horizonte desse movimento, reconhecer e balizar os 
terrenos sobre os quais é preciso avançar, elaborar conseqüentemente proposições 
estratégicas e táticas que ela submete à discussão e à deliberação coletivas em seu 
meio.  

O objetivo da vanguarda é trocar saberes, experiências, lições, na perspectiva de 

contribuir para o amadurecimento do movimento, ao propor orientações estratégicas que 

possam favorecer sua autonomia, autodeterminação e auto-organização. Portanto, a 

vanguarda não deve se perpetuar, sua finalidade deve ser a sua supressão, na medida em que 

deve trabalhar para que o conjunto do movimento atinja o mesmo nível, o que geraria sua 

extinção.

A disputa interna pelo poder e o sectarismo são outras questões fundamentais que 

estão presentes no cotidiano da entidade, conforme argumenta uma ex-conselheira:  

[...] Então às vezes, na disputa de como dá condução, tinha muita disputa interna, 
disputa política, coisa de poder mesmo [...] lá no CFESS a gente sente dificuldades 
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algumas vezes de condução política pelo sectarismo, às vezes a gente teve alguns, 
que não chegou a ser prejuízos, mas teve algumas coisas que poderiam ter sido 
menos dolorosas se não tivesse sido tão sectário (Entrevistada 2) 

A análise da disputa de poder passa pela compreensão de que em qualquer espaço 

político está em jogo o confronto de propostas e projetos, constituindo um espaço de disputa 

hegemônica. O poder, por exemplo, pode ser exercido tanto na perspectiva da construção 

coletiva de propostas para fazer avançar a profissão, como também na direção de dominar e 

impor uma leitura dos problemas pelo maior acesso às informações. 

No pensamento de Gramsci, encontram-se reflexões sobre o poder que possibilita 

ampliar a luta política para vários âmbitos não clássicos da luta pelo poder. No caso do 

CFESS, por exemplo, essas reflexões nos indicam que este se caracteriza como espaço 

molecular da ambigüidade, no qual os sujeitos envolvidos tornam-se produtores e 

reprodutores do poder, poder este que 

trata da história dos homens e suas lutas, da capacidade de recriação dos homens face 
aos domínios e resistências; das possibilidades de reinvenção do próprio 
pensamento; do desafio dos homens na ousadia de transgredir sua finitude, 
anunciando a perspectiva possível de uma nova ´civiltà` já antes mesmo de esta se 
tornar efetiva (Soares, 1987, p.07).  

Nesse processo de luta pelo poder, o sectarismo pode estar presente nas disputas 

políticas, isto se dá em decorrência de diversos fatores, dentre os quais destaco: a 

socialização dos militantes em uma sociabilidade que dissemina uma educação, 

profundamente autoritária, que não incentiva os indivíduos para a vivência do respeito com 

quem pensa diferente; a ausência de democracia na trajetória histórica da sociedade 

brasileira, bem como a existência de uma cultura política autoritária, influenciada pela 

trajetória teórica e política das forças de esquerda, que, por muito tempo, foram 

hegemonizadas pela concepção stalinista.  

Tais fatores contribuem para a vivência de posturas sectárias nas discussões 

políticas de várias entidades e movimentos que, embora comprometidos com um ideário de 

transformação social, que compreende um processo de socialização do poder, reproduzem 
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desvalores disseminados na sociabilidade, tais como o desrespeito ao diferente e o 

autoritarismo. Essa contradição é passível de ser desenvolvida mesmo por segmentos de 

esquerda e o CFESS não está isento a essa possibilidade. No meu entendimento, o problema 

não consiste em praticar ações incoerentes e contraditórias, no processo de organização 

política, mas em naturalizar a existência delas no cotidiano, reforçando a alienação e não 

construindo uma postura crítica capaz de contribuir para a sua superação dialética. 

O processo de acúmulo de experiência política, vivenciado na participação de 

mais de uma gestão da entidade é um outro aspecto sinalizado no cotidiano do CFESS. 

Algumas entrevistadas ressaltam que, na sua segunda gestão, já se sentiam mais seguras e 

experientes para atuar no CFESS, conforme salienta esse depoimento “A primeira gestão, a 

gente entra, ainda adquirindo experiência, apesar de ter sido de CRESS. Mas, a experiência 

nacional é muito particular, então, a gente ainda está buscando adquirir experiência e 

segurança. Na segunda, tem essa diferença da gente já ter uma experiência acumulada, mais 

qualificação pra se inserir” (Entrevistada 9). 

Essa é uma questão interessante, pois comprova a importância do saber e da 

experiência na direção das entidades, e atesta que a participação política é uma construção 

coletiva que traz rebatimentos para a maturação pessoal e profissional. É, portanto, no 

universo de construção coletiva que os indivíduos, como seres singulares, adquirem 

conhecimento, capacitação e, conseqüentemente, experiência e segurança para exercer a 

representação política. 

No tocante a análise do processo de acúmulo de experiência política é interessante 

ressaltar que na sociedade capitalista, a política como explicitação dos interesses classistas é 

um complexo contraditório e limitado. Isto se acentua mediante as particularidades do 

neoliberalismo que intensifica a lógica instrumental da política através, dentre outros 

aspectos: da identificação da política com politicagem; da busca de perpetuação no poder 



169

para obtenção de ganhos pessoais; do voto baseado em critérios personalistas; da 

desideologização do debate político que adquire, crescentemente, um teor pragmático. Tais 

elementos, aliados à apatia, despolitização, ausência de educação de boa qualidade, 

obstaculizam a experiência política para a maioria dos segmentos das classes subalternas. 

Merece destaque, na particularidade da sociedade brasileira, a debilidade da experiência 

democrática, após o longo período de ditadura, fazendo com que as instituições, movimentos 

sociais e demais representações democrático-populares tenham dificuldade de elaborar 

propostas e definir estratégias considerando a totalidade da vida social81.

Disputas e conflitos de diferentes naturezas no cotidiano da ação política da 

entidade são detectados. Internamente à entidade, as divergências e conflitos consistem em 

diferenças na condução política, no encaminhamento das questões e na análise teórica sobre 

as diversas discussões/situações a serem enfrentadas, tal como indica a seguinte fala: 

“Alguns conflitos eram prioritariamente de concepção/encaminhamento da prática política. 

Outros eram de análise teórica” (Entrevistada 11).  

Já na relação com outros segmentos sociais, merece destaque a visão contraditória 

que o conselho tem a partir de diferentes interlocutores. De um lado, alguns conselhos, com 

uma perspectiva política diferenciada, não compreendem a ação política dos(as) assistentes 

sociais, que parece ser incompatível com uma entidade de fiscalização profissional; por outro 

lado, alguns movimentos sociais identificam os conselhos como entidades atreladas ao 

Estado, negando, assim, sua autonomia de ação e de posicionamento políticos. A natureza da 

entidade influencia, portanto, a visão distorcida e parcial que outros segmentos sociais têm da 

ação política do CFESS, conforme explicita uma das entrevistadas: 

 (sic) Em discussões fora do nosso colegiado, as disputas passam por concepções 
diferenciadas do projeto político e da compreensão do papel das entidades. Um 
conflito muito recorrente é quanto á função da direção política e administrativa do 
CFESS [...] Na relação com conselhos de outras profissões, por exemplo, é muito 
comum a incompreensão sobre a forma, a dinâmica e a condução que empreendemos 

81 A esse respeito ver Coutinho (2002). 
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ao CFESS e como traduzimos a nossa representação política. Ou ao contrário, 
quando entidades do movimento social vêem como representante do Estado 
(Entrevistada 4). 

A inserção nos cargos e o significado do cargo de presidente da entidade é outro 

aspecto que remete a algumas reflexões. Entender os desafios do cargo de presidente em uma 

entidade como o CFESS, passa, necessariamente, pela consideração de que se vivencia uma 

cultura política com traços intensos de hierarquia e personalismo. A visão presidencialista se 

manifesta de diversas formas, quando se personaliza a gestão da entidade na pessoa do(a) 

presidente e quando se responsabiliza o sucesso ou fracasso da gestão a quem ocupa o cargo 

de presidente, abstraindo as condições objetivas, a correlação de forças e a atuação do grupo. 

A dupla responsabilidade, financeira e política, ganha destaque diante de algum problema em 

relação à administração dos recursos ou dos posicionamentos políticos da entidade. A 

tendência majoritária da categoria é responsabilizar a presidente por possíveis erros de 

encaminhamento, abstraindo o fato de que foram deliberados por toda a diretoria. A cultura 

política personalista, impregnada nas relações sociais não reconhece e nem valoriza a direção 

colegiada das entidades, centralizando na figura do(a) presidente tanto as críticas, quanto os 

elogios ao trabalho que é realizado por um coletivo. Esses aspectos são ressaltados por uma 

entrevistada:

(sic) tem diferença sim porque primeiro, a cultura política brasileira coloca sobre 
essa figura do presidente uma responsabilidade maior e não é só cultura política não, 
tem questões que são objetivas, por exemplo, você é o ordenador de despesas [...] 
Então todas as figuras que têm essa coisa da gestão, da ordenação de despesas, têm 
uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, também tem a responsabilidade da 
representação política, daquilo que se espera do presidente de uma entidade 
(Entrevistada 1) 

A dimensão subjetiva presente na escolha para esse cargo é outro aspecto que 

envolve a análise dos valores e compromissos das pretendentes, para se evitar a indicação de 

candidatas carreiristas e oportunistas que priorizem seus projetos individuais em detrimento 

do projeto coletivo defendido pela profissão. Tal questão é abordada no seguinte relato:

sempre a definição da presidência costuma não ser um processo tranqüilo. Em tela a 
questão do poder, perpassada pela da subjetividade. Isto porque há, em geral, 
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candidatos a mais para uma vaga e em jogo a vinculação política, mas também o 
perfil para o cargo/tarefa. Nas entrelinhas, o receio de carreirismos, oportunismos, 
autoritarismos e outros “ismos” afins (Entrevistada 12) 

Em relação à dinâmica de realização dos encontros CFESS/CRESS chamam a 

atenção as seguintes questões: a dinâmica de discussão e aprovação das propostas nos 

eventos; a avaliação e o planejamento constantes na entidade e a diferença de 

posicionamento sobre o tratamento dado à relação entre direção e base, pela diretoria do 

CFESS e de alguns CRESS. Em relação ao processo de discussão e aprovação das propostas, 

nos encontros CFESS/CRESS, é interessante ressaltar que este envolve um amplo debate 

entre todos os representantes dos CRESS e da categoria que participam de pequenos grupos 

para aprofundar o debate em torno de propostas que já foram aprovadas anteriormente nos 

encontros descentralizados nas regiões, que são realizados antes do encontro nacional. Esse 

processo é típico dessa categoria em seus diversos âmbitos, incluindo o da formação 

profissional e do Movimento Estudantil, que realizam também oficinas e encontros regionais, 

anteriormente aos eventos nacionais, no intuito de descentralizar e democratizar as 

discussões entre os diferentes sujeitos profissionais. A avaliação e o planejamento regular de 

atividades também é uma marca registrada da categoria dos(as) assistentes sociais, que, em 

seus diversos eventos anuais, está, constantemente, a avaliar as atividades ocorridas durante o 

período que passou e a planejar o que fazer no período que virá. Tal cultura política é gestada 

em todas as instâncias de organização que compõem a categoria, resguardadas as suas 

particularidades. Essa fala é ilustrativa a esse respeito:

(sic) o encontro nacional CFESS/CRESS é o momento de trabalho do conjunto no 
sentido do planejamento anual, do que vai ser feito. Então, nesse planejamento, 
avalia-se o ano anterior, projeta-se o ano que vai se iniciar, e esse projeto, ele passa 
por uma avaliação, tanto do ponto de vista das sistematizações das propostas, como 
do ponto de vista da concretização dessas (Entrevistada 7) 

Sobre a relação entre direção e base, é necessário considerar a importância da 

garantia da paridade, presente no estatuto do conjunto CFESS/CRESS, pois esta viabiliza a 

participação efetiva de profissionais, que vivenciam o cotidiano de trabalho nas diversas 
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instituições, na construção da agenda política da profissão, bem como garante uma 

fiscalização de representantes da categoria aos encaminhamentos das gestões das entidades. 

A análise do descumprimento desta determinação estatutária, por alguns CRESS, é uma 

questão muito complexa, pois demonstra um desrespeito ao que foi deliberado coletivamente, 

posto que o estatuto foi aprovado, levando em conta a mesma dinâmica de discussões, em um 

encontro CFESS/CRESS, tal como indica esta fala:  

(sic) nos encontros CFESS/CRESS [...] Além da representação dos CRESS tem que 
representar a base de cada estado e isso é outra coisa tensa porque alguns CRESS, 
dada a dificuldade financeira, tentam não cumprir a paridade, porque se for seis 
delegados tem que ser três de base e três da diretoria, mas às vezes a gente percebe 
isso e a gente sempre sugere tentando fazer valer o estatuto, mas às vezes a gente 
ainda se depara com CRESS que prioriza só a diretoria e não a base (Entrevistada 2) 

Esse posicionamento pode demonstrar, em alguns momentos, uma postura 

política vanguardista/elitista, ao negar a possibilidade da legítima participação de 

representantes da categoria profissional, com argumento de impossibilidade financeira, que, 

por vezes, pode servir para encobrir posturas políticas antidemocráticas.  

É importante ressaltar que não há homogeneidade na condução política do CFESS 

e dos CRESS, isso fica mais explícito quando dos embates ocorridos nos encontros 

CFESS/CRESS e nas eleições para estas entidades, momentos nos quais ficam claras as 

diferentes posturas das diretorias dessas entidades, conforme este relato: 

(sic) Teve um ano que esses encontros foram polêmicos porque a gente teve algumas 
divergências com alguns CRESS, divergências políticas e aí tudo que ia pra plenária 
era muito polêmico [...] porque apesar de ser uma direção política hoje hegemônica, 
eu digo hegemônica porque é uma hegemonia mesmo na direção política, mas tem 
forças conservadoras dentro dos CRESS [...] o mais polêmico foi na eleição passada 
que, por exemplo, pros CRESS, foram brabas porque hoje a gente tem a Federação 
Nacional de Assistentes Sociais que quer partilhar dessa disputa política pela 
condução da categoria. Mas, em nenhum momento, eu acho, essa hegemonia, ela 
balançou (Entrevistada 2). 

Observo, nestas falas, outros aspectos da disputa pela hegemonia do projeto 

profissional, notadamente nas últimas eleições para o conjunto CFESS/CRESS, nas quais 

ficaram claras algumas divergências substantivas entre a perspectiva que vêm dando direção 

política ao CFESS, durante a década de 1990, e o grupo ligado à recém criada FENAS, que 
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disputou a direção de alguns CRESS. Embora não tenha ganho, nos locais em que disputou 

esse grupo ligado à FENAS se coloca hoje na tentativa de construir uma outra direção 

política nos conselhos, com o objetivo de disseminar uma nova forma de organização política 

e de projeto profissional, conforme ressalta outra entrevistada: 

(sic) Ninguém atravessa uma década de neoliberalismo impune, nem a nossa 
combativa categoria, embora tenha uma direção segura, mas assim eu acho que, nos 
últimos anos, principalmente, a gente começou a está divergindo dentro do conjunto 
e isso começou a se expressar em termos de eleições regionais. Então assim, grupos 
mais preocupados com condições de trabalho, criticando a direção por não investir 
mais nessa discussão, apesar do papel do conjunto não ser um papel sindical e isso 
esbarra com a questão da FENAS e grupos que começam a colocar, pautar, no 
campo do exercício profissional, estratégias de intervenção psicosocial, sócio-
terapêuticas, Serviço Social Clínico, uma espécie de retorno ao passado e aí é um 
mar de confusão que se coloca e isso se traduziu nas disputas dos CRESS 
(Entrevistada 1) 

Essas divergências suscitam questões, como a que José Paulo Netto apontava em 

um texto escrito em 1996, quando ressalta que 

no curto prazo (digamos: nos próximos quatro ou cinco anos), o debate mais 
determinante no campo do Serviço Social será travado em torno da direção social 
estratégica que se afirmou na passagem dos anos oitenta aos noventa – o que estará 
no centro da polêmica profissional será a seguinte questão: manter, consolidar e 
aprofundar a atual direção estratégica ou contê-la, modificá-la e revertê-la. As 
perspectivas imediatas do desenvolvimento profissional estarão diretamente 
vinculadas aos desdobramentos desse debate que, é óbvio, marcará a agudização da 
luta ídeo-política no campo do Serviço Social (Netto, 1996, p. 117).   

Penso que essa disputa pela manutenção ou modificação da direção social 

estratégica, do projeto profissional do Serviço Social brasileiro, ocorre cotidianamente: nas 

unidades de ensino, com uma presença crescente de algumas perspectivas teóricas que se 

opõem à direção social do projeto de formação profissional; nos espaços de trabalho, com 

práticas marcadas por traços do conservadorismo profissional, bem como, embora em menor 

número, nas disputas pela direção política das entidades representativas dos(as) assistentes 

sociais, espaço no qual a hegemonia do projeto profissional, a meu ver, encontra-se menos 

ameaçada que nas outras dimensões. Isto se explica, talvez, devido à não-priorização, pelos 

grupos opositores, da ocupação dos espaços coletivos, posto que não se posicionam, 

acreditam e valorizam a dimensão da organização política, nem consideram a possibilidade 

da busca da transformação radical da sociabilidade na qual estão inseridos.  
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Na análise do cotidiano da ação política do CFESS, uma outra dimensão 

importante é a existência de limites concretos, na intervenção da entidade, para materializar o 

seu projeto político. Entre os limites observados, destacam-se: recursos financeiros limitados; 

a sobrecarga de trabalho para um número restrito de dirigentes; a própria função social da 

entidade; limites legais e políticos. 

Ressalto, inicialmente, dois aspectos recorrentes nessas falas: os limites 

financeiros e de militância, conforme a observação seguinte:  

(sic) [...] a sua condição financeira, pois os CRESS ainda enfrentam muita 
dificuldade para garantir a consciência de assistentes sociais, quanto a sua obrigação 
de manter as entidades e têm encarado o pagamento como um fardo ou algo que não 
repercute em sua vida profissional, ou seja, há uma estreiteza quanto à concepção da 
função e do papel da entidade [...] e não devemos esquecer do limite humano, pois 
mesmo com a criatividade e o desejo em alta, somos apenas 18 pessoas! 
(Entrevistada 4).   

Em relação à questão financeira, percebo uma dificuldade, de segmentos 

expressivos de profissionais, em entender a anuidade como uma obrigação, que, diga-se de 

passagem, é de toda categoria que é regulamentada; ao mesmo tempo em que não valoriza, 

muitas vezes pela despolitização e desinformação, a forma responsável e comprometida 

como esse dinheiro é investido nas lutas em defesa da profissão e dos direitos sociais. São 

constantes as reclamações, de segmentos da categoria, de que a anuidade é muito cara, o que 

é compreensível dada a média salarial, mas que não se confirma se a compararmos a 

anuidades de outros conselhos profissionais. É importante ressaltar que o valor dessa 

anuidade é aprovado nos encontros CFESS/CRESS, a partir das discussões que cada CRESS 

faz em assembléia com a categoria, em cada estado, sendo deliberado um teto mínimo e 

máximo, para possibilitar que cada CRESS cobre o valor que melhor corresponda à realidade 

salarial de seus inscritos. Outra questão a ser ressaltada é que a categoria tem mecanismos de 

fiscalização e acompanhamento para comprovar como e onde esses recursos estão sendo 

investidos, podendo intervir nesse processo de várias maneiras, sobretudo, participando dos 

eventos promovidos pela entidade. 
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Em relação aos limites ocasionados pelo restrito número de militantes na diretoria 

e a concomitante ampliação das demandas e atividades da entidade, essa é uma realidade 

presente em diversos espaços organizativos e de trabalho, posto que, com as constantes 

perdas de direitos e deteriorização das condições de vida da classe trabalhadora, as lutas e 

demandas são sempre crescentes, na mesma proporção que as condições objetivas vão se 

deteriorando. Na análise da restrição da militância, ainda pesam a enorme ofensiva 

ideológica e prática para destruir os espaços de organização dos trabalhadores e a 

disseminação de desvalores individualistas que convergem para o objetivo de enfraquecer a 

luta dos segmentos explorados e oprimidos, marcas desta sociabilidade do capital.    

Os limites legais de um conselho foi outro elemento interessante sinalizado. 

(sic) A outra coisa é o nosso poder de fogo em termos de... nós somos um conselho 
de profissão, tem limites mesmo. E ou a gente reconhece isso, ou a gente cai na 
ilegalidade. E aí é que está. Eu avanço um ponto em que a gente vai mais além, mas 
chega um momento em que tu não pode mais [...] Para colocar uma ação direta de 
inconstitucionalidade em relação ao INSS, a gente teve que  se articular com o 
partido político porque a gente não era... Então os limites políticos legais mesmo são 
um problema! (Entrevistada 5) 

Sobre essa questão foi indicado que para superar um limite legal, o CFESS teve 

que se articular com outro sujeito coletivo, no caso, o partido político, para que este 

encaminhasse uma questão política no âmbito jurídico; além disso, a entidade é alvo da 

visão, da maioria da sociedade, de que as entidades de fiscalização do exercício profissional 

são espaços de defesa de interesses corporativos.

(sic) Eu acho que os limites que se colocam são os limites que se põe mesmo pra uma 
entidade da natureza de um conselho de fiscalização profissional, ainda que a gente, 
sem dúvida, tenha construído toda uma referência na sociedade. Mas, ainda se lida 
com um certo preconceito com relação aos conselhos de fiscalização profissional, de 
que são conselhos por demais corporativos (Entrevistada 9).  

Esse preconceito não emerge à toa, pois boa parte dos conselhos de fiscalização 

apresenta realmente este perfil corporativista, podendo gerar um certo isolamento do CFESS 

no encaminhamento das lutas conjuntas, por não se enquadrar nesta caracterização 

majoritária. A construção de alianças com outros parceiros era realizada no sentido de 

superar limites e de romper com o isolamento na realização das lutas.  
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A existência dos limites da conjuntura brasileira, na qual os rebatimentos do 

projeto neoliberal incidem sobre a vida dos(as) trabalhadores(as) e suas formas de 

organização foi outro aspecto fundamental, verificado em uma das falas.  

[...] os limites são limites da conjuntura, são limites institucionais, limites aí que 
vieram da reestruturação produtiva, de todas as modificações que aconteceram no 
mundo do trabalho, que reduziram o espaço de atuação profissional, que nos 
mandaram pros contratos temporários, que precarizaram o nosso trabalho, como de 
todo o conjunto da sociedade. Enfim, os limites do que vimos e do que temos 
assistido e da própria desregulamentação da constituição, do encolhimento dos 
direitos sociais. Isso tudo tem um rebatimento na profissão e são limites à 
intervenção do Conselho Federal (Entrevistada 9) 

                  Antunes (1999) argumenta que as conseqüências mais importantes dessas 

transformações ocorridas no processo de produção para o mundo do trabalho são: diminuição 

do operariado fabril típico do fordismo; aumento acentuado das inúmeras formas de 

precarização do trabalho; aumento expressivo do trabalho feminino no interior da classe 

trabalhadora; enorme expansão dos assalariados médios, especialmente no “setor de 

serviços”; exclusão dos trabalhadores jovens e dos trabalhadores “velhos” do mercado de 

trabalho; intensificação e superexploração do trabalho; ocorrência de um processo de 

desemprego estrutural. Estas modificações, no mundo do trabalho, tem rebatimentos que 

incidem nas ações organizativas dos trabalhadores e, em particular, dos(as) assistentes sociais 

que são parte integrante deste segmento. No âmbito dessas ações organizativas se colocam 

também os “limites dados pela disputa dos interesses tributários de diferentes projetos 

societários” (Entrevistada 11) e a “dificuldade de nos afirmarmos como um projeto que ainda 

rema contra a maré, no mar de conservadorismos ainda presentes em nossa sociedade” 

(Entrevistada 4). 

É interessante observar que as conselheiras ressaltam, apesar dos limites 

vivenciados, a existência efetiva de processos democráticos na dinâmica da entidade, como 

confirma este depoimento: 

(sic) Efetivamente é uma entidade que conseguiu gerir-se a partir dos princípios 
éticos que valoram a democracia, a justiça, a equidade e vem sendo verdadeiramente 
administrada e conduzida a partir de planejamento estratégico, que considera a 
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responsabilidade na condução de interesses e recursos públicos e suas deliberações 
são fruto de discussões ampliadas e legitimadas nos espaços coletivos [...] De nossa 
parte, não abrimos mão de princípios e de práticas que sejam coerentes com estes 
desígnios (Entrevistada 4). 

Fica patente, nesta fala, a preocupação em buscar, na ação política da entidade, a 

materialização dos princípios ético-políticos que norteiam o projeto profissional, tais como a 

democracia, a justiça e a equidade, bem como a presença da responsabilidade e do 

compromisso com a profissão e suas lutas. O compromisso e a responsabilidade são 

elementos presentes na militância no CFESS. Tais aspectos são ressaltados pelas 

entrevistadas como valores éticos importantes vivenciados no cotidiano da ação política 

profissional, tal como revela o seguinte depoimento: 

(sic) O que eu senti no CFESS, o que eu aprendi é que é uma experiência, assim, 
rica, do ponto de vista político da democracia. Se respeita as decisões que são 
tomadas. Há um respeito muito grande aos teus posicionamentos. Claro que há 
momentos que a gente vê que tem discussões, assim que a gente tem dúvidas como 
em tudo, mas que a gente tenta com muita responsabilidade. Pelo menos, foi isso que 
eu senti! Muita responsabilidade em qualquer decisão a ser tomada [...] Ninguém 
faltava reunião, sabe? Era um compromisso. Tava lá em cima de pau e pedra. Era, 
assim, muito raro alguém faltar uma reunião do CFESS. Só por causa, assim, de 
doença grave, uma coisa assim (Entrevistada 6) 

Nessa fala aparecem explicitamente as questões da responsabilidade, do 

compromisso. Barroco (1996, p.217), analisando a adesão dos(as) assistentes sociais a 

determinado projeto profissional, argumenta que as escolhas, o compromisso e a 

responsabilidade são “categorias éticas inelimináveis da profissão, mesmo que, em 

determinadas circunstâncias, possam não ser conscientes para parte de seus agentes” 

A complexa relação entre a dimensão individual e coletiva também é sinalizada. 

Uma dupla perspectiva é explicitada neste debate, por um lado argumenta-se que, em alguns 

momentos, ocorria uma sobrecarga que atingia a dimensão subjetiva e das escolhas, sendo, 

muitas vezes, feitas tendo em vista as necessidades coletivas da entidade, passando por cima 

das necessidades e dos interesses individuais. Por outro lado, ressalta-se que os talentos e 

aptidões individuais eram combinados em favor do coletivo, propiciando um trabalho 

coletivo significativo e contagiante, conforme salienta esta ex-conselheira: 
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Uma característica interessante do CFESS é que ele permite (ou pelo menos 
permitia) a combinação dos talentos/aptidões individuais em favor do coletivo. O 
grupo decide, delibera junto, mas, na maioria das vezes, quem encaminha são os 
conselheiros individualmente. Em geral, cabem, no âmbito das comissões, tarefas 
para cada conselheiro e se isso coincide com o melhor que a pessoa pode dar e ela 
quer fazê-lo bem, o trabalho político coletivo rende incrivelmente! Então, a energia é 
contagiante! (Entrevistada 12).   

No tocante à relação entre a dimensão individual e a coletiva no âmbito da 

militância, penso que o universal não pode eliminar o singular, a vida privada não pode ser 

subsumida à vida política, portanto, a dimensão da singularidade tem que ser respeitada no 

âmbito da militância política. Esta fala é ilustrativa neste sentido: 

(sic) Você vai, vai, vai e não tem vida pessoal, não tem mais nada! Ano passado, eu 
me vi tendo as minhas primeiras férias depois de seis anos! Não, que eu não tirasse 
férias, eu saía de férias, mas eu ia pro CFESS. Ou então, eu partia minhas férias pra 
ir pro encontro nacional porque eu estava na organização, tinha que chegar dias 
antes, ficar depois, não sei o que lá. E as férias eram partidas. Então, isso é uma coisa 
normal de militante. Foi assim também na minha vida de sindicato (Entrevistada 5)  

Algumas questões afloram neste debate: Que concepção de militância nós, do 

Serviço Social, defendemos e materializamos em nosso cotidiano profissional? Uma 

militância que não nega as necessidades do indivíduo, mas tenta articulá-las aos interesses 

coletivos? Como se processa, na militância das nossas entidades, essa articulação entre as 

necessidades, interesses pessoais e coletivos? Essas são questões pertinentes que podem ser 

aprofundadas por pesquisas sobre a nossa organização política.

É interessante analisar que os elementos determinantes para a materialização da 

ação política, abordados anteriormente neste trabalho, estão presentes no cotidiano da ação 

política do CFESS, possibilitando várias dimensões de análise, tais como as suscitadas por 

este depoimento: 

(sic) Então quando eu chego na categoria, as pessoas dizem: você não ganha e você 
ainda está aqui. Aí eu digo: engraçado, quando eu chego na população, na militância 
da área da saúde, você sabe o que elas dizem? Elas dizem assim: quando eu vejo 
você, eu vejo que alguma coisa está acontecendo de bom (risos). Mas a categoria, ela 
é meio assim, pessimista, negativa, fica amarga. Eu acho que a gente tem que acabar 
um pouco com isso. E dizer: que bom que você ainda está aqui! Aí uma menina 
disse: você é um relicário da categoria. Aí outra menina chegou e disse: que bom 
você ainda está aqui, tu está usando formol? Aí eu: por que? Porque a sua cara 
continua a mesma. Eu digo: não é só a cara, é o coração, é o espírito, é a alma. Mas 
você parece que está mais nova! Eu digo: quem sabe se eu estou fazendo as coisas 
com mais amor [...] Eu acho que categoria nenhuma tem o que a gente tem. Disso aí 
eu estou contente, posso até morrer amanhã. (Entrevistada 3). 
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Essa é uma fala rica em elementos de análise, destaco duas questões centrais: o 

componente da paixão na ação política e a questão das gerações que constroem a profissão. A 

paixão, elemento mobilizador para a construção coletiva, é discutida por Gramsci como um 

componente importante para a construção da vontade nacional-popular no processo da ação 

política, conforme assinalamos anteriormente. É interessante observar como a dirigente 

explicita que o compromisso passa pelo coração, pelo espírito, pela alma, pelo amor, posto 

que também tem uma dimensão afetiva. O importante é não descolar a paixão e a vontade da 

realidade, pois cairíamos numa pesrpectiva voluntarista, espontaneista, idealista. 

Em relação à questão da geração é interessante observar o encontro de várias 

gerações de profissionais que constroem essa profissão. Este encontro propicia uma riqueza 

muito significativa em termos de troca de experiências e saberes que contribuem para 

consolidar um compromisso coletivo com a defesa da profissão. Outro aspecto interessante 

do depoimento é mostrar que compromisso, vontade, paixão não tem idade, parece mais 

acertado supor que ele se aprofunda com o avançar da idade e do acúmulo de experiências no 

decorrer da vida em todos os seus âmbitos. Estes elementos vão ganhando espaço na vida das 

pessoas e vão se ampliando na medida em que elas se inserem com mais intensidade nas 

atividades, como sinaliza uma das conselheiras: “E você vai se embriagando, sabe? – Essa é 

a palavra! – Você vai se embriagando daquilo, e acaba que você é requerido na sua profissão. 

É um processo de atualização tão intenso!” (Entrevistada 5).  

Outro elemento indicado por mim, nesse trabalho, como determinante da ação 

política é a necessidade. Este elemento é detectado tanto na dimensão social através da 

necessidade de lutar contra uma realidade de exploração e opressão na perspectiva de 

defender os princípios ético-políticos da profissão, bem como na dimensão do cotidiano da 

sua ação política. Neste âmbito a necessidade é expressa em termos do atendimento às 

exigências postas pela organização e funcionamento da entidade, conforme ressalta esta fala: 
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“nas distribuições de trabalho, eu tinha que entrar em comissões que talvez eu não 

escolhesse, mas era necessário que eu estivesse” (Entrevistada 5). 

A perspectiva evidenciada é a de atendimento à necessidade coletiva de 

organização, embora nem sempre correspondesse aos anseios individuais. Essa necessidade, 

aliada à consciência política, eram elementos que contribuíam para a ruptura com interesses 

individuais e a priorização do compromisso coletivo.   

Há uma indicação de que o compromisso coletivo gerou uma legitimidade e 

respeito de outros segmentos organizados que conviviam em múltiplos espaços com o 

CFESS, conforme trecho a seguir.  

(sic) Bem, eu penso que foi o compromisso coletivo do grupo que esteve a frente 
dessa gestão que significou explicitar, quer dizer, o nosso posicionamento político-
ideológico para a sociedade. Isso foi importante porque ganhamos legitimidade e 
respeito frente ao conjunto do movimento progressista da sociedade que nós 
acompanhávamos em qualquer esfera (Entrevistada 10)  

Este é um dado relevante, pois demonstra que a cara da profissão, em cada lugar, 

passa necessariamente pelo compromisso e atuação dos profissionais que a representam no 

cotidiano de sua intervenção. A atuação comprometida das conselheiras do CFESS 

contribuiu para que a profissão fosse valorizada por outras profissões e movimentos na 

sociedade.

O compromisso também é visualizado na materialização de um debate constante 

que gere uma intervenção fundamentada e propositiva nas várias questões pertinentes ao seu 

raio de inserção, conforme afirma uma das dirigentes entrevistadas: 

Não fugir do debate. Esta é a nossa maior contribuição. Todas as questões 
levantadas, seja no interior da categoria ou externas a ela que implicaram com a 
compreensão do nosso projeto societário, nós intervimos. Desde a questão sindical à 
extinção do Serviço Social na Previdência. Em todos os assuntos, estivemos 
presentes enfrentando de frente, puxando sempre para o debate (Entrevistada 8) 

A dinâmica do cotidiano da ação política do CFESS explicita a existência de 

várias arenas de disputas que contribuem para a construção de possibilidades de ruptura com 

a alienação posta na vida cotidiana sob a sociabilidade do capital. Por outro lado, alguns 
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elementos do cotidiano da práxis política do CFESS revelam contradições, tensões e 

incoerências no processo de crítica a esta forma societária, reforçando, em determinados 

momentos, a alienação no âmbito da cotidianidade. 

Esses aspectos trazem rebatimentos para a construção do projeto profissional, que 

se gesta em diferentes debates profissionais e sociais e desenvolve-se com a mediação da 

articulação com outros segmentos coletivos em múltiplas atividades conjuntas em várias 

frentes de luta. 

2.5 - Articulação com outros segmentos coletivos nas lutas sociais 

A direção social, impressa à ação política do CFESS, abrange vários eixos de 

intervenção, dentre os quais destaca-se “o da ampliação da articulação com movimentos, 

entidades e sujeitos coletivos que tenham os mesmos propósitos, sejam eles de assistentes 

sociais ou não” (CFESS, 2002, p.9). Essa estratégia é ressaltada na seguinte fala: 

(sic) Eu penso que nós tivemos inúmeras estratégias que eram construídas a partir de 
uma análise de conjuntura e articulando com os movimentos organizados [...] no 
sentido de que a gente pudesse estabelecer essa agenda política e cumpri-la. E, a 
partir daí, evidentemente, nós mantínhamos outras articulações (Entrevistada 10).  

As parcerias que o CFESS vem realizando se desenvolvem em diversas atividades 

que constituem 

uma frenética articulação envolvendo instâncias e atores diferenciados. Os relatórios 
de atividades do CFESS, redigidos a cada ano, dão a dimensão das incontáveis 
reuniões, grupos de trabalho temáticos, audiências públicas nacionais e nos estados, 
reuniões dos fóruns, eventos preparatórios das conferências, visitas ao Congresso 
Nacional e órgãos públicos para defesa e constituição de alianças em torno de nossa 
agenda - a exemplo das frentes parlamentares -, seminários sobre temas específicos, 
intervenções na mídia, acompanhamento de conferências estaduais e municipais, 
palestras, estudos, elaboração de pareceres jurídicos, ações na justiça, comissões 
internas dos Conselhos Nacionais, atuação no Congresso na definição do Orçamento 
da União... Enfim, um sem número de intervenções em vários níveis [...] (CFESS, 
2002, p.23). 

 Vale ressaltar, portanto, que a articulação com outros sujeitos sociais é uma das 

marcas mais presentes na ação política do CFESS, em todas as suas esferas de atuação. Essas 

interlocuções se desenvolvem em atividades conjuntas implementadas nas diversas áreas. O 
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CFESS aliou-se, no período analisado, a outros movimentos e entidades na construção de 

projetos comuns. Sobre o desenvolvimento de lutas conjuntas pelos diversos sujeitos 

coletivos, Scherrer Warren (1993, p.59) destaca a necessidade de identificar “que tipos de 

alianças são necessárias para conduzir o movimento além de suas reivindicações imediatas. 

Um projeto mais global de democratização da sociedade, para se concretizar, necessita da 

articulação das diferentes forças organizadas da sociedade civil e de representação através de 

partidos políticos”. Analisarei até que ponto as alianças e articulações que o CFESS 

estabeleceu com outros sujeitos sociais contribuíram para fortalecer a luta dos(as) 

trabalhadores no Brasil da década de 1990. 

 No âmbito nacional, destaco, inicialmente, a articulação do CFESS com 

Conselhos Federais das demais profissões, investindo “significativos esforços no processo de 

discussão, mobilização e proposição dos temas políticos-jurídicos afetos à regulamentação 

profissional das atividades laborais liberais, motivados principalmente pela investida do 

Governo Federal na flexibilização e desregulamentação dos direitos do profissional liberal”, 

conforme assinala o relatório da gestão da entidade de 1996/99. Nesta perspectiva, o CFESS 

participou, com outros Conselhos Federais, das reuniões gerais no fórum político 

denominado “Conselhão”. Uma das entrevistadas relata a participação do CFESS nesse 

espaço

(sic) Nós tivemos também participação que, ela iniciou-se na gestão 93-96, que era 
um fórum específico dos conselhos que era denominado “Conselhão”. Um fórum 
político que procurava trazer as informações, os principais debates com relação aos 
conselhos. Mas, um fórum muito heterogêneo, um fórum com muitas diferenças, mas 
nós estávamos lá, presentes nas grandes discussões com relação aos projetos de lei, 
acompanhando projetos de leis que estavam na Câmara Federal, no Congresso que 
tinham a ver com os conselhos de modo geral (Entrevistada 10). 

Ressalte-se, nesta fala, a heterogeneidade política entre os conselhos profissionais, 

o que ocasionou, em diversos momentos, um isolamento do CFESS em relação a 

determinados posicionamentos, como ocorreu quando da posição contrária do CFESS a Lei 

que negava a natureza jurídica de autarquia aos conselhos de fiscalização do exercício 
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profissional, discutido anteriormente no primeiro item deste capítulo. Estas diferenças 

políticas não impediram a participação crítica e propositiva do CFESS neste espaço, mesmo 

que, na maioria das vezes, defendesse propostas que eram incorporadas pela minoria das 

entidades lá presentes, o que demonstra a dificuldade de garantia de uma hegemonia naquele 

fórum.

Ainda em âmbito nacional, o CFESS se articulou com diversos segmentos 

coletivos, destacando-se: os movimentos de defesa dos direitos humanos; a CUT na esfera da 

discussão sindical; os movimentos em defesa da Seguridade Social. Tais articulações 

visavam à construção de propostas/ atividades comuns objetivando a defesa dos princípios 

ético-políticos defendidos pela profissão. 

No tocante à Seguridade Social, o CFESS articulou-se com diversos segmentos 

organizados para viabilizar a constituição do Fórum Nacional de Assistência Social. 

“Conseguiu-se estabelecer um núcleo articulador do Fórum, composto pelo CFESS, ABONG 

(Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais), CNTSS (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social), Federação das APAES e Fórum Mineiro 

de Assistência Social” (CFESS, 1999:13). Ainda em relação à da Assistência Social, o 

CFESS buscou se articular para priorizar recursos do Orçamento Público para as políticas 

públicas. Nesse trabalho contou com o apoio do gabinete do deputado João Fassarella 

(PT/MG) e do INESC (Instituto de Estudos Sócio-Econômicos), através da Assessoria de 

Orçamento e Criança e Adolescente. No debate sobre Assistência Social, o CFESS contou 

com a participação de professores(as) de universidades e do Núcleo de Seguridade Social da 

PUC/SP. Outra luta na qual o CFESS contou com diversos aliados foi a da defesa do Serviço 

Social no INSS através da parceria com a CUT/CNTSS e SINDISPREV, Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a Confederação Brasileira dos 
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Aposentados e Pensionistas (COBAP), Associação Nacional de Gerontologia e a 

Organização Nacional das Entidades de Deficientes Físicos (ONEDEF) (CFESS, 1999).

Essas articulações estão em consonância com a proposta, aprovada no II Encontro 

Nacional de Serviço Social e Seguridade (2000), de “provocar a articulação entre as 

universidades, centros de pesquisa, poderes públicos e entidades da sociedade civil para uma 

construção coletiva de ampliação dos conhecimentos que subsidiam a atuação na área, 

aprofundando metodologias e produzindo novas estratégias de intervenção”. Nesse sentido, o 

amplo universo de interlocutores de fora do Serviço Social que participaram do encontro de 

seguridade e também do 10º CBAS “reflete o processo de ampliação da interlocução social a 

que vimos nos referindo, e que tendeu a reproduzir-se no nível dos estados” (CFESS, 2002, 

p.25). Essa fala ressalta essa articulação na esfera da seguridade: 

(sic) Não trabalhamos isoladamente, mas seguramente contribuímos contra a redução 
da idade penal; contra a extinção do Serviço Social na previdência; com a 
construção, divulgação e implementação da LOAS, do ECA, dentre outros. Somos 
presentes na conjuntura brasileira. Contribuímos em muitos avanços (Entrevistada 8)  

No interior dos conselhos, o CFESS buscou intervir na construção da esfera 

pública, fugindo aos particularismos e favorecimentos em uma perspectiva não 

corporativista.

Salta aos olhos que a dinâmica de articulações do CFESS com outros segmentos 

sociais na esfera da Seguridade Social foi rica e produtiva, pois propiciou a conquista de 

algumas vitórias na defesa dos interesses dos(as) trabalhadores(as), com destaque para a 

aprovação da LOAS, a promoção das conferências no âmbito da Seguridade e a construção 

dos conselhos de direito82, conforme salienta uma entrevistada:  

(sic) nós buscávamos articulação com o movimento de Assistência Social, o próprio 
movimento de saúde, quando tivemos participação no Conselho Nacional de Saúde, 
no Conselho Nacional dos direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho 
Nacional da Assistência Social, mas que buscaram uma articulação externa, não é? 
(Entrevistada 9) 

82 A contribuição do CFESS no âmbito das políticas públicas será analisada no 5º capítulo deste trabalho. 
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Um segmento social com o qual o CFESS se articulou, nesse período, foram os 

partidos políticos, conforme o seguinte depoimento: 

 (sic) Eu era assessora de um deputado do PC do B [...] e isso, de uma certa forma, eu 
não sei se influenciou em alguns cuidados nas discussões, nas negociações. E tinha 
um pessoal mais radical do PT que também queria se colocar e não tinha ninguém de 
direita, tava bem claro que era tudo de esquerda, só mudava de posição mesmo. Mas 
eu não percebia muito, as diferenças partidárias, eu não tinha muito essa clareza. Era 
mais diferenças ideológicas mesmo, mas ali todo mundo se identificava construindo 
uma nova sociedade. Então, isso aí, em nenhum momento chegou a ser um 
impedimento pra gente avançar (Entrevistada 2). 

Nota-se que a relação que o CFESS estabelece com os partidos políticos de 

esquerda pauta-se na articulação em torno da defesa comum de propostas83, tendo as(os) 

militantes do CFESS como mediadores desta relação. Parte-se do entendimento de não se 

admitir o aparelhamento partidário da entidade, posto que esta pertence à categoria 

profissional que é marcada por uma pluralidade de identificações partidárias, tal como 

sinaliza essa fala:  

(sic) Bom, mas tem também uma articulação com partidos, assim, por exemplo, no 
campo da Assistência Social você tem a Setorial de Assistência Social do PT e tem 
militantes do conjunto que também são militantes da setorial do PT. Mas até porque 
não se pode configurar uma relação assim porque o CFESS não é do PT, o CFESS é 
da categoria e inclusive tem figuras dentro do CFESS que não são do PT, são de 
outro partido ou não são de partido nenhum, até porque a direção do CFESS, eu diria 
que ela é uma direção para o campo da esquerda, com certeza no campo do avanço 
do processo civilizatório (Entrevistada 1).   

Santos (1995) destaca três perspectivas presentes nas relações entre os partidos 

políticos e os movimentos sociais: a instrumental, a da autonomia estrito senso e a do 

confronto de saberes. Na perspectiva instrumental há uma minimização das necessidades e 

reivindicações dos Movimentos Sociais (MS) devido a uma supervalorização dos 

ensinamentos da vanguarda do partido. Sob o prisma da perspectiva da autonomia estrito 

senso, há uma negação da necessidade da articulação entre os MS e os partidos políticos, 

através de um discurso apartidário e de uma concepção de autonomia entendida enquanto 

distanciamento dos participantes da vida partidária. A perspectiva do confronto de saberes84

83 Uma esfera importante desenvolvida, neste âmbito, foi a articulação com frentes parlamentares.  
84 A noção de confronto de saberes foi utilizada por Irlys Barreira, em 1985, para analisar a relação dos 
Movimentos Sociais Urbanos com os partidos políticos.  
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defende que os movimentos sociais mantêm distintas posições de hegemonia no conjunto das 

lutas sociais, mantendo sua autonomia em situações nas quais se articula a outras práticas 

organizativas.

Há, na ação política do CFESS, embora este não seja um Movimento Social, mas 

uma expressão do movimento de organização política de uma categoria profissional, a 

negação tanto da perspectiva instrumental como da autonomia estrito senso, sinalizando 

aspectos da perspectiva do confronto de saberes, ao materializar-se a articulação de práticas 

político-profissionais com outras práticas organizativas, dentre elas, a partidária. Isto é 

identificado através de alguns elementos significativos, com destaque para o fato de que a 

ação política da entidade é construída sem se isolar de outros sujeitos coletivos, mas 

garantindo a sua autonomia. Desse modo, não se aceita interferência de nenhuma instância 

nas decisões dos rumos da intervenção, o que é demonstrado no respeito às deliberações da 

categoria profissional nos seus fóruns e à transparência nas negociações com movimentos e 

entidades parceiros. 

Em relação à articulação com movimentos e entidades internacionais, o CFESS 

vem participando/intervindo em alguns espaços, com destaque para o Comitê Mercosul de 

Serviço Social e a Federação Internacional dos Trabalhadores Sociais- FITS.

No tocante ao Comitê Mercosul de Organizações Profissionais de Serviço Social 

ou Trabalho Social, ressalte-se que este nasceu das inquietações de profissionais da 

Argentina, Brasil e Uruguai, a partir de 1995. Em 1998 os(as) assistentes sociais do Paraguai 

se integraram e começaram a participar ativamente, fortificando a intenção de conseguir a 

plena inclusão dos demais países do Cone Sul, fortalecendo a integração latino-americana. 

Para compreender a necessidade de criação deste comitê é fundamental ressaltar a 

reflexão de Behring (2004) na qual se discute que a formação do Mercosul desenvolve-se 
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num quadro histórico distinto dos demais blocos85, sendo seus rumos delimitados pelos 

seguintes vetores: o caráter neoliberal dos ajustes em curso nos países; a vulnerabilidade 

externa imposta pelo endividamento; a tendência à privatização do Estado; a forte pressão 

ideológica contra projetos de natureza nacional, dentre outros. Neste sentido, o Mercosul 

deixa em segundo plano as questões produtivas e desconhece a questão social, trazendo como 

principais conseqüências para os(as) trabalhadores(as) a perda de postos de trabalho, a piora 

das condições de trabalho, desregulamentação das relações coletivas e rebaixamento da 

política de benefícios. 

A partir do questionamento dessa lógica, o movimento sindical da América Latina 

buscou interferir no processo, formulando outros princípios para a integração na perspectiva 

do fortalecimento da democracia, da autodeterminação e da melhoria das condições de vida 

na América Latina (Behring, 2004).  

O Comitê Mercosul insere-se nesta tentativa de construção de um outro tipo de 

integração, em sintonia com o movimento sindical latino-americano. As entidades 

participantes do Comitê Mercosul são: Federacion Argentina Asociaciones Profesionales de 

Servicio Social (Argentina), Conselho Federal de Serviço Social (Brasil), Associación de 

Assistentes Sociales Del Uruguay (Uruguai) e Asociación de Assistentes Sociales del 

Paraguay (Paraguai). Os encontros do Comitê vêm acontecendo duas vezes ao ano desde 

1996, tendo o Brasil, através do CFESS, assumido, entre 1998 e 2000, a coordenação do 

Comitê. Em relação ao processo de construção coletiva deste comitê, é elucidativa esta fala 

de uma das entrevistadas: 

(sic) No começo o Comitê Mercosul tinha uma perspectiva de Mercosul. Existiam 
perspectivas de Mercosul na época como bloco e a gente tinha umas discussões 
objetivas pra fazer [...] Isso em países com diferenças imensas [...] então essa 
construção foi uma construção muito delicada de fazer, onde a gente teve que ter 
muito jogo de cintura. O Comitê Mercosul tem uma estrutura que nada passa sem o 
consenso, é uma estrutura diplomática e não uma estrutura onde vota e passa as 
coisas por maioria, não é assim, ou você convence, ou não passa é uma estrutura 

85 Bloco europeu (União Européia), Bloco japonês ou asiático e Bloco norte-americano (Nafta). 
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diplomática. E a coordenação do Comitê Mercosul, por exemplo, ela circula todos os 
países por ordem alfabética (Entrevistada 1) 

   São os seguintes os princípios filosóficos do Comitê Mercosul, segundo sua 

ata de fundação: 

- El Servicio Social o Trabajo Social está baseado em princípios filosóficos e ideales 
éticos, humanísticos y democráticos. 
- Considera al ser humano em su dimensión integral, em consonância asume um 
compromiso activo, acompanãndo los camlios sociales que permiten el desarrollo del 
hombre. 
- Través de uma lectura crítica de la realidad, y de uma metodologia sistematizada 
debe ayudar a impulsar el ´proceso tranformador de las estructuras sociales`,
pronunciándose ante los hechos que lesionen la dignidad humana. 

Ainda na ata de fundação do Comitê, constam também os seguintes princípios: 

a) Todo o ser humano tiene um valor único, com independencia de su origen, sexo, 
edad, creencia, etninidad, condición sócio-económica ó del lugar ó rol que ocupa em 
la sociedad. 
b) Toda persona humana tiene el derecho a realizarse plenamente pra y com los 
demás. 
c) Toda sociedad, cualquiera que sea, debe funcionar com miras a proporcionar uma 
mejor calidad de vida a la totalidad de sus miembros. 
d) El Servicio Social o Trabajo Social está comprometido em la defensa de los 
Derechos Humanos. 

Para Behring (2004) são dois os desafios colocados para a agenda político-

profissional do Comitê: contribuir para a construção de uma integração a partir dos interesses 

dos trabalhadores e a construção de parâmetros ético-políticos e normativos comuns aos 

profissionais da região, contemplando a diversidade e riqueza das experiências nacionais.   

Nessa direção, na agenda do Comitê constam as seguintes prioridades: construir 

princípios éticos comuns; regulamentar o livre trânsito dos(as) profissionais no âmbito do 

Mercosul; criar instrumentos jurídicos para regulamentação profissional nos países que ainda 

não a possuem; representar os interesses da América Latina junto à FITS; posicionar-se 

politicamente ante os acontecimentos de conjuntura que envolvam os países do Mercosul 

(Braga, 2004). O fortalecimento da participação das entidades profissionais do Serviço 

Social, nesse comitê, produziu avanços significativos em relação às seguintes questões: o 

protocolo para circulação de serviços, os princípios éticos comuns e as diretrizes comuns 

para a formação profissional. Estes aspectos são ressaltados em um depoimento: 
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(sic) Instalamos, nesse período, lá, um grupo de trabalho pra regulamentação e ética, 
a intenção era que a gente pudesse ter, inclusive, diretrizes éticas que pudessem estar 
norteando as ações dos assistentes sociais do Mercosul. E também foi um período de 
muita discussão do protocolo de comércio do Mercosul, que foi firmado em 97. Por 
outro lado, também, havia o acompanhamento da questão da formação dos currículos 
o estudo de ver qual a singularidade que existia entre um currículo e outro currículo. 
Então, esse período, foi importante (Entrevistada 10). 

Uma das iniciativas do CFESS, no âmbito do Mercosul, foi a materialização de 

negociações com a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda para 

tratar da implementação do Protocolo de Comércio do Mercosul, firmado em dezembro de 

1997, no que se refere ao Comércio de Serviços Profissionais. 

Em novembro de 1998, reunido em Florianópolis-SC, Brasil, o comitê definiu um 

plano de trabalho para os próximos dois anos; discutiu o protocolo Marco para Circulação 

de serviços e suas conseqüências para a profissão e elaborou a Declaração de Florianópolis.

As reuniões do comitê  

além de produzirem posicionamentos públicos sobre a questão social, os direitos 
humanos e o neoliberalismo, bem como sobre a configuração e dinâmica do 
MERCOSUL e suas conseqüências para os profissionais, vêm tratando basicamente 
de construir parâmetros comuns para a circulação dos profissionais na região. Dentro 
disso, insere-se a construção de um Código de Ética comum (CFESS, 1999, p.23).  

Boschetti (2004, p.92) reforça a idéia de que o Comitê Mercosul rendeu frutos 

práticos e exemplifica como isso se materializa em relação à formulação de princípios éticos 

comuns que deveriam orientar a formação e intervenção profissional em todos os países do 

Mercosul:

Como prova disso, cito o que aconteceu na UnB, quando recebemos um pedido de 
revalidação de diploma vindo de uma pessoa que se havia formado na Argentina, o 
que nós negamos, baseados nesses princípios éticos, porque, ao analisarmos o 
currículo, percebemos que não havia nenhuma discussão sobre ética profissional, e 
todos nós sabemos que no âmbito dos países há muitas universidades que não têm a 
discussão da ética.  

É importante ressaltar que essa construção dos princípios éticos comuns foi difícil 

e trouxe diversos avanços para os países envolvidos, conforme relata uma das entrevistadas: 

(sic) O Brasil assumiu a coordenação entre 98 e 2000 e, nesse período, acabamos 
elegendo a questão da ética como uma primeira questão que a gente iria enfrentar e 
unificar e daí saíram os princípios éticos unificados do Comitê. Essa construção foi 
muito difícil considerando essas diferenças. Foi fundamental o Brasil assumir a 
coordenação do processo [...] inclusive assessorando a formulação do Código de 
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Ética do Uruguai, hoje eles têm e se eu não me engano o Paraguai também tava 
montando seu Código (Entrevistada 1). 

Na fala se expressa a importância do Brasil, através do CFESS, na direção do 

processo do debate ético no Mercosul, assessorando a elaboração de códigos de ética em 

outros países, o que demonstra que o nosso, elaborado em 1993, influenciou não só a 

elaboração dos princípios éticos comuns do Mercosul, como contribuiu para que códigos de 

ética de outros países fossem construídos. 

O CFESS participou, nesse processo de articulação, de diversos eventos  

internacionais86 e divulgou essas articulações em seus encontros nacionais, boletins Notícias 

do Pleno, revista Inscrita, tendo esse debate ocorrido também no 9º CBAS (1998), através de 

uma Mesa Redonda com o tema Serviço Social e trabalho no Mercosul e América Latina.

A dedicação do CFESS ao desenvolvimento da articulação política dos 

Assistentes Sociais do Mercosul, desde 1993, levou-o a intensificar sua participação 

qualificada em outros fóruns internacionais, a exemplo da FITS (Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales – sigla em espanhol) ou IFSW (International Federation of Social 

Workers – sigla em inglês), à qual o CFESS é filiado desde 1995.  Em relação à articulação 

entre a FITS e o Comitê Mercosul, uma das entrevistadas ressalta que “A FITS, hoje, 

reconhece, tem em seus documentos que o Comitê Mercosul é uma das articulações 

internacionais mais sólidas” (Entrevistada 1). 

A FITS teve, como marco inicial, a criação do Secretariado Internacional 

Permanente dos Trabalhadores Sociais na I Conferência Internacional de Serviços Sociais 

(International Permanent Secretariat of Social Worker), realizada em Paris, no ano de 1928. 

Esse Secretariado foi a entidade pioneira na organização internacional dos profissionais de 

Serviço Social e teve seu funcionamento interrompido com a eclosão da Segunda Guerra 

86 O CFESS “esteve presente em eventos internacionais na Argentina (outubro/1997), nas Jornadas Nacionais 
do Uruguai (junho/1998), onde o CFESS participou do painel ´Organização da categoria e o Mercosul`. 
Também esteve presente no XVI Congresso Latinoamericano de Escuelas de Treabajo Social, de 09 a 13 de 
novembro de 1998, em Santiago do Chile e, na mesma data, participou da Assembléia da Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Treabajo Social ” (CFESS, 1999, p.23). 
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Mundial, permanecendo inativo até 1950. Nesse ano ocorreu, em Paris, a Conferência 

Internacional de Assistência Social, na qual foi deliberada a decisão de retomar a organização 

internacional em outro formato, o que se concretizou na Conferência Internacional de Bem-

Estar Social, realizada em Munique, na Alemanha em 1956, com a criação da FITS. 

A sede da FITS ficou, até 1993, em Oslo-Noruega, tendo sido transferida para a 

Suíça em 1998. A entidade conta com 435 mil membros filiados e 68 associações nacionais. 

Todas as entidades filiadas, que estão em dia com a anuidade, têm direito a voz e voto nas 

reuniões que se realizam nos encontros bienais, chamados “General Meeting”, fórum 

máximo de deliberações, no qual é eleita a diretoria e decididos, projetos, os planos de 

trabalho, os regimentos e as manifestações políticas da entidade. A diretoria da entidade é 

composta de um presidente e cinco vice-presidentes, um para cada continente. Os membros 

do comitê executivo e da diretoria executiva da FITS se reúnem anualmente e indicam 

comissões permanentes, representantes e comissões de especialistas para elaborar 

documentos, que fundamentem o posicionamento da entidade em vários temas87.

Em relação à participação na FITS, uma entrevistada resgata o início do processo 

de discussão sobre a filiação do CFESS na FITS, ocorrido durante a gestão 1993/96: 

(sic) Eu achei que o CFESS tinha que ir pra FITS porque nós éramos a maior 
categoria da América Latina. Nós éramos a categoria mais forte da América Latina, 
era o Brasil, não é? E em tudo! Então porque fugir da FITS, não é? Eu não entendia 
porque é que o CFESS não queria participar da FITS. Até que um dia, há um convite 
da FITS pra gente se filiar, só que a filiação era muito cara! É uma filiação que custa 
dinheiro, entendeu? E nós não tínhamos, assim, condições de uma filiação tão 
dispendiosa na época [...] Bem nós decidimos que nós íamos repensar essa história. 
Como era uma decisão séria que envolvia, não é, dinheiro, questão política, porque 
se partia do princípio de que a FITS era uma organização reacionária, não é! E eu 
não estou dizendo que ela não seja, nunca neguei que ela fosse, que não fosse, mas 
eu acho que, por conta disso, nós não poderíamos deixar de participar, até porque nós 
tínhamos que influenciar, não é? Então, como que nós queremos fazer mudança se a 
gente se nega a participar de uma organização internacional, onde nós, como uma 
categoria enorme que nós somos no Brasil, poderíamos ter uma representação muito 
mais efetiva, política [...] ganhamos a discussão pra ir para o CFESS-CRESS e foi 
uma grande discussão. Finalmente foi aprovado! (Entrevistada 6) 

87 Esses dados em relação a FITS foram extraídos do artigo de Joaquina Barata Teixeira sobre “As associações 
profissionais de Serviço Social e a articulação latino-americana”, publicado na revista Temporlis nº7 e do artigo 
“Trabalhadores sociais, uni-vos ... na FITS!”, publicado na Revista Inscrita Nº 4, CFESS, 1999.
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Um aspecto interessante é ressaltado nessa fala: as polêmicas discussões, 

ocorridas no CFESS, pra deliberar a filiação do conselho à FITS, devido a sua direção 

hegemônica conservadora88. A decisão favorável ao ingresso na federação se pautou no 

entendimento de que era importante inserir-se nesse espaço para representar os anseios dos 

profissionais brasileiros e latino-americanos, bem como influenciar na disputa da direção 

política impressa pela entidade internacional. A hegemonia conservadora, presente na FITS, 

expressa, dentre outros aspectos, a singularidade da construção do projeto profissional e da 

organização política do Serviço Social brasileiro que segue na contra-tendência da grande 

maioria das realidades profissionais em nível internacional, conforme argumenta uma ex-

conselheira:

(sic) apesar da FITS ser uma organização muito heterogênea, que não tem a nossa 
organização, o nosso perfil, mas se a gente for querer fazer uma articulação 
internacional com quem tem o nosso programa, o nosso perfil, nós não vamos nos 
articular com ninguém [...] a FITS, por exemplo, é um ambiente ainda muito 
refratário às nossas propostas, por exemplo, eles têm uma definição de Serviço 
Social, que foi aprovada com o voto contrário da América Latina e esse voto 
contrário foi puxado por nós [...] é uma definição, assim, psico-social da profissão e 
então a gente não aceitou essa definição. Também tem uma discussão dos parâmetros 
éticos comuns que vai no rumo humanístico, genérico e não tem esse conteúdo 
anticapitalista, crítico na perspectiva de um projeto de sociedade (Entrevistada 1). 

            O CFESS se filiou à FITS em 1995 durante o 8º Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais, realizado em Salvador. O Brasil, através do CFESS, elegeu-se para o 

Comitê Executivo da FITS, como representante da América Latina e Caribe na Assembléia 

da Confederação Internacional de Trabalhadores Sociais em Jerusalém-Israel, realizada no 

período de 29 de junho a 05 de julho de 1998, evento que congregou 34 países credenciados 

para votar no processo eleitoral, que renovou inteiramente a entidade. 

Como tarefas prioritárias do Comitê Executivo da FITS, a serem cumpridas em 

um mandato de dois anos, destaca-se a elaboração de um “Manual sobre a Exploração e 

Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes”, a ser editado em quatro idiomas. Nesse 

88 Penso que este trabalho sinaliza a necessidade de pesquisas sobre a organização internacional dos(as) 
assistentes sociais, que aprofundem as determinações da direção política conservadora da FITS. 
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processo de articulação na FITS, o CFESS assumiu, dentre outras tarefas, a coordenação do 

grupo de trabalho que irá discutir a posição dos trabalhadores sociais diante do projeto 

neoliberal.

Outro momento importante desse processo de articulação internacional, que 

contou com a presença do CFESS, foi a realização de um encontro das organizações e 

entidades de trabalhadores sociais da América Latina e Caribe, nos dias 09 a 12 de abril de 

1999 em San José/Costa Rica, do qual participaram 16 países. O objetivo deste evento foi 

discutir a organização e a profissão dos trabalhadores sociais e, a partir daí, tirar estratégias 

para se ter um projeto político mais consolidado no âmbito da América Latina e Caribe. 

Foram constituidos grupos, a partir das áreas geográficas mais próximas como a região do 

Caribe e do Cone Sul, para se aprofundar os seguintes eixos de luta: constituição de um 

código de ética e regulamentação da profissão, naqueles países que ainda não os têm e a luta 

por políticas sociais que possam se contrapor objetivamente ao projeto neoliberal (CFESS, 

1999).

Teixeira (2004) salienta uma dificuldade encontrada no processo de participação 

do CFESS na FITS: o estado de desarticulação dos profissionais latino-americanos nos 

eventos promovidos pela Federação. Isso expressa a ausência de um posicionamento coletivo 

e de uma entidade coordenadora, que seria o papel da ALAETS, o que dificulta bastante a 

tarefa de representar a América Latina e o Caribe na organização internacional. 

Em relação aos resultados da participação do CFESS na FITS é elucidativa a 

avaliação de Braga (2004, p.92): 

Já a nossa filiação à FITS, amplamente discutida e deliberada pelo Conjunto 
CFESS/CRESS, tem proporcionado o fortalecimento da voz latino-americana no 
âmbito da Federação. Essa filiação tem também possibilitado um início de uma 
articulação internacional, buscando um mapeamento para uma possível conexão com 
outros países cujos projetos profissionais tenham a mesma direção social que o 
nosso, já computado saldo positivo com o ingresso do Brasil na FITS. Marcou 
diferença na medida em que demos visibilidade aos posicionamentos ético-políticos, 
sendo que uma das expressões dessas influências a tentativa de concretizar uma 
articulação de fato entre os organismos de formação e do exercício profissional no 
âmbito internacional. 
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Isso demonstra, conforme argumentou Teixeira (2004, p. 94/95/96) que, com a 

ampliação dos nossos campos e espaços de atuação e de embate para a América Latina e para 

o mundo, nossas organizações e entidades ganharam novas demandas e frentes de 

intervenção, o que exige uma capacitação coletiva para participar desses novos espaços e 

para contribuir na implementação de novos avanços. Nas suas palavras:  

Nós, que já contamos com uma organização internacional consolidada, precisamos 
fazê-la, talvez, avançar mais, no sentido de que assuma conteúdos mais abrangentes, 
mais identificados com a luta latino-americana e com o embate mundial contra as 
desigualdades e injustiças sociais [...] Se conseguirmos unificar uma busca de 
referências universais, tendo no horizonte aspirações éticas não só profissionais, mas 
também societárias, utópicas, que apontem a necessidade de um novo mundo, de 
uma nova sociedade, de uma nova civilização, que não alimente as guerras, a 
dominação nem as desigualdades sociais, contexto onde as diferenças podem ser 
celebradas com justiça.  

O CFESS participou e se articulou a diversos segmentos coletivos em outro 

espaço de articulação internacional, o Fórum Social Mundial. Nas duas edições do evento, 

realizadas em Porto Alegre, o CFESS esteve presente, na seguinte perspectiva: 

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e seus respectivos regionais 
(CRESS) representam cerca de 57.000 assistentes sociais, trabalhadores que têm 
vivido cotidianamente os impactos regressivos do neoliberalismo: a expansão da 
pobreza, da violência, o descaso para com as políticas sociais e os direitos humanos. 
Temos vivido um processo de mudanças nas formas de constituir a organização do 
trabalho, do Estado, da democracia e da efetivação de direitos já conquistados, onde 
os avanços da “modernização” chegam para poucos. Para a maioria da população 
estão reservados destruição e barbárie. Acreditamos que apenas a resistência 
articulada dos trabalhadores e dos segmentos democráticos da sociedade civil pode 
conter o avanço do império do lucro, que hoje toma forma de guerra. Por isso 
saudamos as várias mobilizações contra a hegemonia do grande capital e a 
globalização e aderimos à Carta de Princípios do FSM. Aqui estamos para: somar na 
construção de estratégias nacionais e internacionais de luta; articular parcerias dentro 
e fora do nosso meio profissional; perseguir com tenacidade o sonho de um Brasil e 
um mundo onde necessidades e possibilidades humanas estejam reconciliadas. Um 
mundo onde a desigualdade seja letra morta e que se constitua como espaço 
econômico e político radicalmente democratizado89.

Com esse fim, o CFESS elencou como compromissos nos FSM, as seguintes 

questões: articulação com entidades parceiras no movimento de resistência ao 

neoliberalismo; defesa das políticas públicas e da democracia, afirmando a seguridade social 

pública universal e de qualidade com dotação orçamentária e controle social; defesa da 

89 Retirado do site: www.cfess.org.br em 13/10/2004. 
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anistia da dívida externa, com transferência desses recursos para o combate à fome, a 

endemias e à miséria; defesa da reforma agrária e apoio ao Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Terra. O CFESS promoveu, em parceria com outras entidades, diversas atividades no II 

FSM, com destaque para a realização dos seminários “Balanço e perspectiva das políticas 

sociais no cenário mundial atual” e “Controle social sobre os Orçamentos Públicos”90 e 

promoção, em conjunto com o Comitê Mercosul e FITS, de uma oficina sobre “Mobilização 

política dos assistentes sociais da América Latina: Ética e Cidadania”. 

É importante salientar alguns aspectos em relação ao Fórum Social Mundial. Esse 

fórum, que teve sua primeira edição em 2001, foi criado como espaço alternativo ao Fórum 

Econômico Mundial, aglutinando redes internacionais de movimentos sociais e ONG`s que 

se opõem à globalização neoliberal. Este deve constituir um espaço mundial no qual se 

encontram diversos segmentos, entidades e movimentos para discutir e propor alternativas, 

buscando conectar a unidade e diversidade dessa rede na perspectiva de construir uma 

alternativa ao neoliberalismo. Dentre os princípios do Fórum constam o caráter não 

deliberativo, ou seja, não se pode forçar consensos, unanimidades e declarações vinculadas 

para todos e cada um dos seus membros, além de um rigoroso apartidarismo (Díaz, 2002). 

Embora considere o Fórum Social Mundial um espaço com potencialidades para 

gerar articulações entre segmentos sociais que questionam a hegemonia neoliberal e que 

defendem que “outro mundo é possível”, acredito que existem inúmeros limites nesse espaço, 

com destaque para dois aspectos. O primeiro diz respeito à abordagem conjuntural e não 

estrutural, na medida em que se questiona o neoliberalismo, mas não o capitalismo, 

separando, dessa forma o econômico e o político-social. Dentro dessa mesma lógica, um 

segundo aspecto relevante é que os partidos políticos são excluídos da participação no 

90 “Participação do CFESS na articulação nacional junto ao INESC, IBASE, UNAFISCO, COFECOM e outras 
entidades para a articulação de um fórum ou rede nacional de controle social do orçamento da união. Um 
processo que culminou num importante seminário no Fórum Social Mundial e que caminha para sua 
consolidação em breve. Esta articulação poderá potencializar muito a intervenção do Conjunto nas questões do 
financiamento da seguridade social pública” (CFESS, 2002, p.24/25). 
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Fórum, indicando, dentre outras questões: uma perspectiva de desmonte de uma organização 

histórica dos(as) trabalhadores(as) e a negação do debate plural, polêmico e radicalmente 

crítico no interior do fórum. 

Mesmo com esses limites do Fórum Social Mundial, considero importante a 

participação do CFESS e de outras entidades e movimentos que ainda acreditam no horizonte 

do projeto de emancipação humana, posto que esses segmentos podem acumular forças na 

disputa da sua direção social hegemônica.  

Em todos os espaços nos quais interage com outros segmentos coletivos, fica 

clara a necessidade das articulações e da defesa do princípio da autonomia das instâncias 

envolvidas, conforme sinalizam as seguintes falas: 

(sic) Dependendo do assunto e das instâncias envolvidas, as articulações sempre 
foram necessárias e o recurso informacional é preponderante, pois garante agilidade; 
o certo é que vimos aperfeiçoando nossa capacidade de mobilização e temos este 
“feeling” para saber fazer negociações, mantendo o princípio democrático de 
respeito à autonomia e à diversidade e claro, ganhando experiência na administração 
de conflitos (Entrevistada 4) 

Nessas articulações fica patente uma perspectiva não corporativista que busca a 

unidade de organização dos(as) trabalhadores(as) em uma conjuntura adversa à mobilização 

dos segmentos contrários à hegemonia do projeto capitalista. Isto é explicitado em um dos 

relatórios de gestão da entidade: 

Um aspecto importante em todo este período foi nossa compreensão acerca da 
organização política dos trabalhadores e de nossa categoria [...] sempre buscando 
uma perspectiva não corporativa de articulação das lutas, em que pese nossa atenção 
particular às questões profissionais [...] trata-se de uma compreensão que fortaleceu 
nossa articulação com os demais segmentos de trabalhadores, ajudando-nos a superar 
momentos de tensão e incompreensões que tendem a colocar-se no movimento social 
num momento defensivo e de resistência como o que estamos enfrentando (CFESS, 
2002, p.25). 

As articulações com outros sujeitos sociais se gestaram na perspectiva de 

consolidar alianças para implementar ações conjuntas que se orientem para a construção de 

uma outra hegemonia no tecido social. Isso fica claro quando o CFESS se posiciona sobre o 

projeto societário que defende. Nesse sentido afirma que 



197

as transformações pelas quais tem passado a profissão desenvolvem-se, pois, em 
sintonia com o movimento das forças políticas socialistas e democráticas, 
protagonistas da luta pela construção de um outro projeto societário [...] Assim, o 
desenrolar dessa trajetória inaugura, como vemos, um processo irreversível: a 
imprescindível e legítima disputa da esquerda junto aos demais segmentos e 
propostas políticas que perpassam o conjunto da categoria dos assistentes sociais, na 
busca contínua pela consolidação da hegemonia do projeto anticapitalista no Serviço 
Social (CFESS, 1996, p.173/4/6). 

Fica claro nesse trecho do artigo, escrito pelo conjunto CFESS/CRESS, o 

horizonte das lutas realizadas pela entidade. A sua intervenção em torno das políticas 

públicas, da ética e da articulação internacional é voltada para a construção de caminhos 

coletivos que visem à consolidação de uma nova hegemonia no contexto em que se vive e 

não apenas da defesa da cidadania, democracia e justiça social no âmbito desta sociabilidade. 

É interessante observar que a perspectiva anticapitalista não subtrai as mediações necessárias 

para a construção de um outro projeto societário, como a política e a ética, demonstrando, 

assim, uma perspectiva não determinista do processo de transformação social.  

Todas as lutas e articulações nas quais o CFESS se inseriu têm como horizonte a 

contribuição para a consolidação da direção social do projeto profissional que se conecta com 

a defesa de um projeto societário comprometido com a emancipação humana. 
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CAPÍTULO III 

A CONTRIBUIÇÃO DO DEBATE ÉTICO PARA A 

MATERIALIZAÇÃO DO PROJETO PROFISSIONAL
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“Talvez bem tarde nossos sonhos

se uniram na altura e no fundo,

em cima como ramos que um mesmo vento move,

embaixo como raízes vermelhas que se tocam”.

(Pablo Neruda)
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CAPÍTULO III – A contribuição do debate ético para a materialização do projeto 

profissional

Neste capítulo será analisada a contribuição da ação política do CFESS para a 

construção do projeto ético-político profissional. Inicialmente abordarei a dimensão ético-

política da construção de projetos coletivos, e os impasses e polêmicas em torno do projeto 

ético-político profissional. Em seguida será analisado um eixo central de intervenção do 

CFESS: a dimensão ética profissional. Tal eixo, na década de 1990, foi fundamental para 

contribuir na materialização do projeto profissional do Serviço Social brasileiro. 

3.1 – A dimensão ético-política da construção de projetos coletivos 

A construção de projetos coletivos, e, particularmente, de projetos profissionais, 

implica uma dimensão ético-política, através, sobretudo, da análise das escolhas e valores 

presentes nesse processo. Compreendo que o desenvolvimento de projetos coletivos é 

permeado por escolhas e pela reprodução de valores e desvalores, próprios da existência de 

disputas em torno da construção de uma determinada hegemonia. 

Considero “valor objetivo, ou seja, independente da avaliação humana, o conjunto 

de todas as relações, produtos, ações, idéias, etc. sociais que promovem o desenvolvimento 

da essência humana no estágio histórico tomado em consideração” (Heller, 1989, p.78). Para 

Heller, os valores promovem o desenvolvimento da essência humana91, enquanto os 

desvalores impedem esse desenvolvimento. 

No desenvolvimento histórico do ser social, as várias expressões de valor 

constituem mediações para a materialização das escolhas e ações. Tais ações são 

91 A essência humana tem como fundamento ontológico-social o trabalho, que permite o desenvolvimento das 
seguintes mediações: sociabilidade, universalidade, autoconsciência, liberdade. Tais mediações explicitam a 
diferença entre os seres sociais e os outros seres da natureza. Para a discussão destas mediações confira Barroco 
(2001).
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influenciadas por diversas categorias de valor e os diferentes tipos de valores operam 

diferentemente nas dimensões sociais. Vale ressaltar que na sociabilidade do capital, a 

dimensão econômica tem uma centralidade determinante no desenvolvimento das várias 

expressões de valores e na orientação das atividades humanas.  

É importante destacar que os valores são construções sociais próprias da práxis 

humana e que, embora as escolhas orientadas por valores tenham uma dimensão individual, 

subjetiva, singular; os caminhos sobre a construção de projetos coletivos não podem ser 

efetivados, exclusivamente, por vontades individuais, posto que são edificados por processos 

coletivos, nos quais comparecem múltiplas vontades, escolhas e valores. Nesse sentido, 

Semeraro (1999, p.168) argumenta que para Gramsci  

           é na vinculação consciente e voluntária a organizações sociais e políticas que o 
indivíduo define os valores de sua personalidade e a configuração ética da sua 
existência. É no interior das diversas dinâmicas associativas – articuladas 
politicamente a um projeto democrático de sociedade – que se forma uma vontade 
coletiva e se desenvolve o senso crítico de indivíduos que progridem até a formação 
duma concepção de mundo coerente e unitária capaz de ultrapassar as reivindicações 
parciais e os limites duma ética individual, e de se projetar para a transformação da 
sociedade e a elevação sócio-política das grandes massas. Nesse processo as rupturas 
com ´blocos` ético-políticos vazios e ultrapassados são inevitáveis, assim como é 
decisiva a afirmação da autonomia das classes subalternas, a elaboração de valores e 
práticas sociopolíticas mais avançadas que permitam a construção duma nova 
hegemonia. 

   Assim, é que, historicamente, os trabalhadores, organizados politicamente, 

tentam definir e elaborar, mesmo em meio à ofensiva ideológica do capital, valores, escolhas 

e práticas políticas que reforcem os interesses de sua classe social no processo de construção 

duma nova hegemonia. Esse processo de construção é permeado pelas determinações da 

sociabilidade capitalista, sendo perpassado por contradições e conflitos que se reproduzem no 

cotidiano de suas vivências coletivas. Não se pode, portanto, eliminar a possibilidade de 

discussão de valores emancipatórios, sem levar em conta a inserção dos sujeitos na ordem 

burguesa fundamentada em desvalores. 

Bihr (1999) sinaliza que o modo de produção capitalista desenvolveu uma ordem 

significante original, baseando-se em toda uma série de fetichismos, que aparecem, ao 
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mesmo tempo, objetiva e subjetivamente, prática e imaginariamente. Dentre os principais 

fetichismos constitutivos da práxis capitalista, destaca: o fetichismo econômico, o fetichismo 

jurídico-político, o fetichismo da nação, o fetichismo do eu e o fetichismo da racionalidade 

instrumental.   

Tendo por base a alienação e exploração dos trabalhadores e o desenvolvimento 

dos diversos fetichismos constitutivos da práxis capitalista, disseminam-se, nesta 

sociabilidade, desvalores que contribuem para garantir, no âmbito moral e ideológico, essa 

dominação. A sociabilidade capitalista tem um sustentáculo moral e ideológico pautado na 

reprodução de desvalores, tais como: o individualismo, a competitividade, o egoísmo. Nesta 

sociabilidade

a economia é regida, antes de mais nada, pela lei do máximo lucro, e essa lei gera 
uma moral própria. Com efeito, o culto ao dinheiro e a tendência a acumular maiores 
lucros constituem o terreno propício para que nas relações entre os indivíduos 
floresçam o espírito de posse, o egoísmo, a hipocrisia, o cinismo e o individualismo 
exarcebado [...] Tal é a moral individualista e egoísta que corresponde às relações 
sociais burguesas (Vazquez, 1989a, p.36). 

Um dos desvalores mais internalizados na sociabilidade capitalista é o 

individualismo, que está presente nas mais diversas instâncias e relações. Gramsci refletindo 

sobre a diferença entre individualismo e a individualidade argumenta que  

luta contra o individualismo é luta contra um determinado individualismo, com um 
determinado conteúdo social, e precisamente contra o individualismo econômico [...] 
Que se lute para destruir um conformismo autoritário, tornado retrógrado e 
embaraçoso, e se chegue ao homem-coletivo através de uma fase de 
desenvolvimento da individualidade e da personalidade crítica é uma concepção 
dialética difícil de ser compreendida pelas mentalidades esquemáticas e abstratas 
(Gramsci, 2000b, p.289). 

Ao contrapor individualismo à individualidade, a concepção de indivíduo 

defendida por Gramsci é que ele é um  

sujeito dotado de consciência e responsabilidade que é capaz de autodeterminar-se, 
mas nunca é pensado fora do seu contexto socioeconômico com o qual interage 
constantemente, ainda mais numa sociedade complexa e diversificada como a 
moderna, onde as possibilidades de associação e de iniciativa aumentaram 
consideravelmente (Semeraro, 1999, p.161).  

A crítica ao individualismo econômico, social e moral sugere que, no capitalismo, 

as possibilidades de desenvolvimento da individualidade se gestam de forma alienada e 
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mercantilizada, posto que esta sociabilidade não favorece a objetivação do homem coletivo, 

nem da consciência crítica. Neste contexto, são desenvolvidos diversos fetichismos 

constitutivos da práxis capitalista, dentre os quais destaca-se o fetichismo do eu, o qual se 

costuma chamar de individualismo. O individualismo é favorecido por muitos determinantes, 

dentre os quais: o desenvolvimento das relações mercantis e capitalistas de produção; o 

desenvolvimento das relações jurídicas que conferem a cada indivíduo direitos civis e 

políticos e pela formação do Estado-nação que contribui para o movimento de emancipação 

dos indivíduos (Bihr, 1999).

Desenvolve-se, assim, na sociabilidade regida pelo capital, a individualidade 

personalizada, a cultura do narcisismo, passando a existir investimentos apenas nas relações e 

práticas sociais que podem oferecer ao indivíduo uma imagem narcísica de si próprio. “Trata-

se de um desinvestimento em relação aos empreendimentos coletivos (sindicais ou políticos) 

totalizantes, que apelam pra um ideal transcendente, e requerem uma parte de abnegação do 

indivíduo na realização de tarefas impessoais” (Bihr, 1999, p.173). Esse fetichismo 

amplamente disseminado, na sociedade em que vivemos, contribui para explicar o 

significativo contingente de indivíduos que não se envolvem em nenhum tipo de ação 

política. A não-participação na construção de projetos coletivos gera apatia, imobilismo, 

descrença em possíveis mudanças, aprofundando sentimentos de angústia, indiferença e 

insegurança que se acentuam nas subjetividades apartadas de uma inserção política e 

negadoras de possibilidades coletivas. 

Dias (2002) ressalta que, nesse contexto, nega-se qualquer racionalidade que não 

seja a do mercado e quebram-se as identidades classistas. Nessa perspectiva, o pós-

modernismo liquida a totalidade como procedimento metodológico e elimina as contradições. 

Ocorre, ao mesmo tempo, a defesa do fragmento, da flexibilização e a precarização das 
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relações de trabalho e da noção de individualismo. Estas expressões da sociabilidade do 

capital influenciam a ampliação na descrença nas possibilidades de organização coletiva.   

Todavia, em meio à descrença nas possibilidades coletivas, amplamente 

disseminada na sociabilidade do capital, muitos segmentos sociais, comprometidos com a 

luta contra a hegemonia capitalista, continuam tecendo a construção da emancipação 

humana. A ética e a política comparecem, nesse processo, como mediações para a superação 

do individualismo e para o desenvolvimento de projetos coletivos. Discutirei, no próximo 

item, o projeto profissional do Serviço Social brasileiro que também se coloca nesta 

perspectiva ético-política. 

3.2 - Projeto ético-político profissional do Serviço Social: impasses e polêmicas

Para analisar o significado do projeto profissional do Serviço Social, abordarei, 

inicialmente, as concepções de projeto, projeto societário e projeto profissional. Tomando 

como influência as reflexões de Netto a esse respeito, entendo projeto como "uma 

antecipação ideal da finalidade que se quer alcançar, com invocação dos valores que 

legitimam e a escolha dos meios para atingi-la" (Netto, 1999, p.93). 

  Existem diversos tipos de projetos individuais e coletivos (societários, 

profissionais, institucionais) construindo-se no contexto social. Dentre os projetos coletivos, 

um tipo merece destaque, nesta análise, os projetos societários, já que os mesmos mantêm 

uma intrínseca articulação com o projeto profissional. Os projetos societários são aqueles 

"que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclama determinados 

valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para 

concretizá-la” (Netto, 1999, p.93). 

  Esses projetos são marcados pelos projetos de classe e buscam efetivar os 

interesses fundamentais dos segmentos que a constituem, sofrendo modificações nas diversas 
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conjunturas históricas e políticas. Nessa perspectiva, os projetos das classes possuidoras e 

politicamente dominantes sempre dispõem de condições mais favoráveis para enfrentar os 

que atendem aos interesses das classes trabalhadoras (Netto, 1999). Tais projetos sócio-

históricos devem ser situados como constitutivos da práxis ético-política no contexto de luta 

pela hegemonia (Barroco, 2001).  

  A construção de um projeto profissional é norteada pela perspectiva societária 

defendida pela profissão, posto que esta se encontra inserida em determinado contexto social. 

Assim, os projetos profissionais 

apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam 
socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os 
requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem 
normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua 
relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as 
organizações e instituições sociais, privadas e públicas (Netto, 1999, p.95). 

  Nesse debate sobre projetos profissionais, um questionamento aflora: todas as 

profissões possuem projetos profissionais? Para tentar elucidar esta questão, tomarei uma 

argumentação de Netto, ao afirmar que “dentre os projetos coletivos, contam-se também os 

que dizem respeito às profissões – não a quaisquer profissões, mas àquelas que, reguladas 

juridicamente, supõem uma formação teórica e/ou técnico-interventiva, em geral de nível 

acadêmico-superior” (Netto, 1999, p.95).

  A partir de tal entendimento, poder-se-ia defender que somente as profissões 

regulamentadas juridicamente, através de instrumentos normativos como leis de 

regulamentação de profissões, códigos de éticas profissionais e que possuíssem entidades de 

fiscalização, construiriam projetos profissionais.

É importante ressaltar que a construção de uma projeção coletiva não é resultado 

de um somatório de projetos individuais. Um projeto profissional não pode ser construído 

por um grupo de indivíduos, que, a partir de seus projetos individuais, pensariam a profissão, 

mas deve ser gestado pelos sujeitos que a compõem. Nos fóruns de discussão e deliberação, 
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espaços que garantam participação democrática de indivíduos de diversas áreas de atuação, 

de diferentes inserções geo-políticas e matizes ideo-teóricos, esses sujeitos - profissionais, 

estudantes, professores, pesquisadores – aprovariam as propostas, lutas, atividades a serem 

implementadas sob a coordenação de entidades representativas, eleitas por seus pares.            

No âmbito da categoria profissional dos(as) assistentes sociais, a pluralidade se 

expressa através das lutas, divergências, discussões, confronto de  idéias, polêmicas teórico-

políticas. Dessa forma, um projeto que conquiste hegemonia não será exclusivo, porque 

determinados segmentos profissionais podem propor outros projetos divergentes do 

hegemônico. No Serviço Social convivem projetos profissionais que são compatíveis com 

determinados projetos sociais e hegemonias políticas. “A ineliminável dimensão ídeo-política 

da profissão reside precisamente na articulação do seu significado social objetivo com os 

projetos sociais (postos pela vontade política dos sujeitos) que nele incidem” (Netto, 1996, 

p.11).

Nesse sentido, acredito que o novo projeto profissional do Serviço Social, 

consolidado nas décadas de 1980/90, tem como uma de suas características o fato de pensar a 

profissão no contexto histórico, garantindo a análise da sua particularidade e da sua relação 

com outros sujeitos sociais e profissionais, na busca de alianças e parcerias, na defesa de 

valores e princípios comprometidos com um projeto societário comprometido com a 

emancipação humana. Uma das entrevistadas levanta elementos de análise, ao falar sobre a 

construção do projeto profissional do Serviço Social:

(sic) [...] O nosso aprendizado coletivo, a nossa intervenção coletiva, a democracia 
interna, os momentos de politização e de debate, da gente se inserir numa conjuntura 
e buscar discuti-la, problematizá-la. E buscar de fato! Não só ficar falando, 
teorizando ou fazendo discurso, mas buscar a direção e buscar contribuir. Então, a 
partir do Código de Ética que se desenha um projeto de profissão, é que a gente 
assume, como direção, e que vai buscar efetivá-lo ainda que com uma compreensão 
de que havia uma hegemonia na categoria e que essa hegemonia não correspondia, a 
rigor, a todo o quantitativo dos profissionais, mas que a gente perseguia um projeto 
coletivo (Entrevistada 9) 
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A fala da conselheira sinaliza um aspecto fundamental, objeto de análise neste 

trabalho: a hegemonia de um determinado projeto profissional no seio do Serviço Social 

brasileiro. Para refletir sobre aspectos desta questão é importante remontar, brevemente, à 

gênese da constituição desse projeto.

Na trajetória histórica da profissão no Brasil, podem ser identificados diversos 

projetos que segmentos da categoria profissional tem procurado construir. Silva e Silva 

(1995) sinaliza a existência de três grupos de respostas que configuram os projetos 

profissionais que alcançaram certa hegemonia, em determinados contextos históricos: o 

processo de institucionalização, marcado pelo esforço de profissionalização da assistência 

social; a construção da vertente modernizadora, que teve como marco o Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social no Brasil e o desenvolvimento do projeto profissional de 

ruptura nas décadas de 1980/90. 

Netto, ao analisar o processo de renovação do Serviço Social, resgata a trajetória 

de disputas e polêmicas, no interior da categoria profissional, só possíveis de se expressarem 

no período pós-ditadura. Segundo este autor

é inconteste que o Serviço Social no Brasil, até a primeira metade da década de 
sessenta, não apresentava polêmicas de relevo, mostrava uma relativa 
homogeneidade nas suas projeções interventivas, sugeria uma grande unidade nas 
suas propostas profissionais, sinalizava uma formal assepsia de participação político-
partidária, carecia de uma elaboração teórica significativa e plasmava-se numa 
categoria profissional onde parecia imperar, sem disputas de vulto, uma consensual 
direção interventiva e cívica. A ruptura com este cenário tem suas bases na 
laicização do Serviço Social, que as condições novas postas à formação e ao 
exercício profissionais pela autocracia burguesa conduziram ao ponto culminante; 
são constitutivas desta laicização a diferenciação da categoria profissional em todos 
os seus níveis e a conseqüente disputa pela hegemonia do projeto profissional em 
todas as suas instâncias (projeto de formação, paradigmas de intervenção, órgãos de 
representação etc.) (Netto, 1991, p.128). 

Do ponto de vista desse autor, tal laicização é um dos elementos constitutivos da 

renovação do Serviço Social e, assim como os demais, tais como a emergência da produção 

teórica, só puderam ocorrer graças ao desenvolvimento das relações capitalistas durante a 

modernização conservadora. Assim, a crítica ao conservadorismo foi a primeira condição 

para a construção do novo projeto profissional e, embora, na segunda metade dos anos de 
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1960 já tivéssemos, através do Movimento de Reconceituação, questionamentos às 

tendências conservadoras na profissão, é somente na transição dos anos 1970 aos 1980, que a 

recusa e a crítica  a estas tendências se viabilizaram. Neste sentido,  

a ruptura com a herança conservadora expressa-se como uma procura, uma luta por 
alcançar novas bases de legitimidade da ação profissional do Assistente Social, que, 
reconhecendo as contradições sociais presentes nas condições do exercício 
profissional, busca colocar-se, objetivamente, a serviço dos interesses dos usuários, 
isto é, dos setores dominados da sociedade (Iamamoto, 1994, p.31). 

Afinal, a construção de uma nova direção social expressa na profissão não 

constitui um movimento endógeno ao âmbito profissional, mas integra uma dimensão mais 

ampla, a societária. 

Vale ressaltar a importante participação de segmentos profissionais 

comprometidos com a construção desse novo projeto. Estes setores organizados tiveram um 

papel relevante para o processo de renovação da profissão. Sob este ponto de vista, pode-se 

afirmar que o projeto de intenção de ruptura foi produto da ação político-profissional de um 

significativo número de assistentes sociais sob dadas condições históricas. Assume 

relevância, portanto, a direção teórico-política que orientou, naquele momento, segmentos 

expressivos da categoria, que viria, na continuidade do processo histórico, se expressar, de 

forma mais coletiva, no cenário do Serviço Social brasileiro nas décadas seguintes.    

Netto (1991), ao analisar o processo de renovação do Serviço Social brasileiro, 

sob a autocracia burguesa, aponta três direções: a perspectiva modernizadora, a reatualização 

do conservadorismo e a intenção de ruptura. Esta última foi a perspectiva renovadora que 

imprimiu significativa influência ao processo de construção do projeto ético-político 

profissional. Assim, 

é precisamente na perspectiva da intenção de ruptura que se plasmam as conotações 
inerentes a um exercício profissional (e suas representações) compatível com a 
modernidade: o reconhecimento dos projetos societários diferenciados das classes e 
dos parceiros sociais, a compreensão da dinâmica entre classes/sociedade 
civil/Estado, a laicização do desempenho profissional, a assunção da condição 
mercantilizada dos serviços prestados pelo profissional etc. (Netto, 1991, p.305). 
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Em relação a conquista da hegemonia do projeto ético-político profissional do 

Serviço Social, é, sobretudo, na primeira metade da década de 1990, que esta se verifica, no 

interior da profissão, materializada, principalmente, através do crescente envolvimento de 

segmentos cada vez maiores da categoria nos eventos profissionais, promovidos pelas 

entidades representativas, e identificados pelo fato deste projeto profissional vincular-se a um 

projeto societário antagônico ao das classes dominantes. Esse processo foi articulado através 

da vontade político-organizativa das vanguardas profissionais numa definida direção social 

estratégica, que apontava a necessidade de alianças com o movimento democrático e popular 

nas suas lutas contra o projeto neoliberal (Netto, 1999).            

Nessa perspectiva, a manutenção e o aprofundamento do projeto ético-político 

profissional depende, cotidianamente, da organização da categoria e também do 

revigoramento do movimento democrático e popular. Afinal, a vitalidade desse projeto está 

relacionada “à capacidade de adequá-lo aos novos desafios conjunturais, reconhecendo as 

tendências e contra-tendências dos processos sociais, de modo que torne possível a 

qualificação do exercício e da formação profissionais na concretização dos rumos 

perseguidos" (Iamamoto,1999, p.114).                                                                                           

No debate sobre o projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro 

aparecem inúmeros aspectos e polêmicas92. Um deles é a particularidade deste projeto em 

relação aos demais países da América Latina e do mundo. Ao se referir à direção estratégica 

do projeto profissional, uma das entrevistadas afirmou que este é único, não comparável a 

nenhuma outra experiência da profissão em outros países. 

(sic) Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é um fenômeno brasileiro que tem a 
ver com o processo de redemocratização do Brasil, com o ascenso dos movimentos 
sociais dos anos 80. É um processo que tem profundamente enraizado uma dinâmica 
da sociedade brasileira. Teve o processo de redemocratização na América Latina, 
bebemos dessa fonte, isso foi importante, mas a gente transformou isso, a gente 
misturou isso com a gente aqui e resultou num processo muito especial que é único 
(Entrevistada 1)   

92 Discuto inicialmente alguns aspectos dessas polêmicas no artigo “A construção de projetos coletivos: 
refletindo aspectos do projeto profissional do Serviço Social”, publicado na revista Temporalis Nº 5.  
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As discussões em torno dessa questão suscitam, sobretudo, dois questionamentos. 

O primeiro diz respeito ao isolamento do nosso projeto profissional em relação a outras 

experiências nos demais países da América Latina. Em relação a isto Koike (2004, p.76) 

ressalta a importância de se investir nas disputas de projetos que estão colocados hoje no 

continente latino-americano e pergunta: “Caso contrário, será melhor continuarmos isolados, 

construindo nós mesmos nosso projeto ético-político-pedagógico? Qual o alcance desse 

projeto confinado aos nossos próprios muros?”.  É na perspectiva de romper com esse 

isolamento que o CFESS vem participando das articulações internacionais, como o Mercosul 

e a FITS93.

Um segundo questionamento refere-se à vinculação do projeto profissional a um 

projeto societário, notadamente ao fato de a profissão se posicionar a favor da construção de 

uma nova ordem societária, ao mesmo tempo em que defende a ampliação da cidadania, da 

democracia, da justiça social, no âmbito desta sociedade capitalista. Essa dualidade, 

explicitada nos princípios do código de ética dos(as) assistentes sociais, expressa, segundo 

alguns, uma incoerência teórico-política. 

Na minha concepção a defesa destes princípios se coloca numa perspectiva 

estratégica de luta por um projeto de emancipação humana. A classe trabalhadora, ao longo 

da história, nas suas lutas pela ampliação da democracia, dos direitos de cidadania se 

colocava na perspectiva estratégica de construção de uma nova hegemonia. Esta construção é 

desenvolvida por indivíduos que, vivendo e trabalhando em uma sociabilidade, não se 

satisfazem com o que existe e lutam para transformar a realidade na qual estão inseridos, sem 

negar as contradições e mediações a serem consideradas entre a sociedade existente e a 

projeção almejada. 

93 Essa participação foi analisada no 2º capítulo desse trabalho.
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Em relação à polêmica discussão sobre a hegemonia no âmbito do projeto 

profissional, várias questões são suscitadas. Uma primeira diz respeito à transposição da 

concepção gramsciana de hegemonia para o contexto de uma profissão. A categoria 

hegemonia é elaborada por Gramsci para refletir a atividade de direção política e cultural das 

classes sociais em um determinado contexto histórico. Para Coutinho, Gramsci faz a 

distinção entre hegemonia/consenso/direção, que tem sua base material na sociedade civil, e 

dominação/ditadura/coerção, no Estado, em sentido estrito, ou seja, nos aparelhos 

burocráticos e repressivos. 

A hegemonia gramsciana se materializa precisamente na criação dessa vontade 
coletiva, motor de um “bloco histórico” que articula numa totalidade diferentes 
grupos sociais, todos eles capazes de operar, em maior ou menor medida, o 
movimento “catártico” de superação de seus interesses meramente “econômico-
corporativos”, no sentido da criação de uma consciência “ético-polítca” 
universalizadora (1999, p. 250/251).  

Utilizar tal elaboração em relação a categorias profissionais, em um contexto 

histórico totalmente diverso, exige mediações e explicitação do sentido do termo empregado. 

Ao transpor essa categoria teórica para a análise no âmbito profissional, a hegemonia é 

comumente utilizada por diversos(as) analistas no Serviço Social, dentre as quais me incluo,  

como direção política e teórica que sustenta determinada direção social estratégica, 

representando uma dada compreensão de realidade e de formas de enfrentamento adotadas 

por segmentos dos(as) assistentes sociais e suas entidades representativas; embora possa não 

ser majoritária na categoria profissional. 

A discussão em torno da hegemonia de um projeto profissional é bastante 

polêmica. O entendimento de que, em uma profissão, existem propostas e grupos que 

conseguem se tornar hegemônicos se funda em uma perspectiva analítica que concebe a 

hegemonia articulada ao pluralismo com direção social, que é aceita, não sem polêmicas e 

divergências, no seio do Serviço Social brasileiro. Para Coutinho (2000, p. 31/32), a proposta 
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gramsciana sintetiza dialeticamente pluralismo e hegemonia, pois concebe a sociedade

regulada (o comunismo) como 

 uma ordem consensual, auto-governada, na qual os conflitos podem encontrar uma 
solução negociada, não coercitiva. Isso implica a presença nela de uma relação de 
hegemonia, ou seja, de uma progressiva convergência das vontades particulares de 
múltiplos grupos e camadas sociais em torno do que o revolucionário italiano 
chamou de “vontade coletiva nacional-popular”. Mas, embora Gramsci também 
defenda (tal como Rousseau) a formação de uma vontade geral, não vê esta última 
como algo contraposto à afirmação de interesses particulares. O novo “bloco 
histórico” que ele propõe construir – e que seria o portador da hegemonia dos 
trabalhadores – resulta da elevação dos interesses específicos (“econômico-
corporativos”) de seus vários componentes ao nível do interesse “ético-político”, ou 
universal, o que ocorre mediante uma negociação que não pressupõe a eliminação ou 
repressão desses interesses particulares. O “bloco histórico”, assim, seria uma 
unidade na diversidade.  

Com as devidas mediações, já sinalizadas anteriormente, na utilização destas 

categorias gramscianas, na análise ora proposta, pode-se inferir que a hegemonia com 

pluralismo, no âmbito do projeto profissional, expressa a predominância de uma direção 

política, a partir de uma vontade coletiva gestada por uma construção negociada, não 

coercitiva e pressupõe a não-eliminação ou repressão de interesses particulares contrários à 

direção predominante. Tal dimensão foi abordada, anteriormente nesse trabalho, quando foi 

analisada a dinâmica da ação política no cotidiano do CFESS.  

A perspectiva teórico-política que assumiu a hegemonia do projeto profissional de 

ruptura, consolidado nos anos de 1980/90, é o marxismo que, nas suas variadas tendências 

explicativas, vem dando a direção social nos seguintes âmbitos profissionais: na produção 

teórica, no projeto de formação profissional, na organização política profissional. 

Ademais, continua sendo admitida, mais explicitamente, a partir da década de 90, a 
hegemonia da matriz marxista e, especificamente, gramsciana, mas é colocada 
também a possibilidade de interlocução com outras matrizes teóricas, sem cair no 
ecletismo, para referenciar um Projeto Profissional que tem como orientação social a 
transformação da sociedade, vista como tarefa essencial dos sujeitos sociais 
subalternos e explorados (Silva e Silva, 1999, p.103).  

Um questionamento, sempre presente no debate profissional, é se esta hegemonia 

existe apenas na direção política ou é compartilhada pela base da categoria dos(as) 
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assistentes sociais94 que está inserida nos diversos âmbitos do exercício profissional. Na 

esfera do cotidiano do trabalho, identificam-se maiores dificuldades de materialização das 

propostas defendidas pela perspectiva hegemônica. Sobre isso, é ilustrativo um depoimento 

de uma das entrevistadas 

(sic) As pessoas não sabem o que é esse projeto ético-político. As pessoas perguntam 
pra gente e o que eu tenho que responder pra ela? Minha filha se você pegar o código 
de ética, atualizado de dez anos atrás, e pegar pelo menos a lei, cada item daquele 
tem a ver com esse projeto, ou então você nunca viu isso. A forma de dizer mais 
perto é isso. Então eu vejo que a categoria, ela tem uma base que esse projeto ético-
político é muito importante, mas ele não chega, não está chegando (Entrevistada 3).

Ressaltem-se dois aspectos que merecem ser refletidos nesta discussão: o primeiro 

é a expressiva participação de significativos contingentes de profissionais em eventos95 e a 

aprovação, pela maioria presente, de propostas que confirmam a direção social estratégica, 

construída coletivamente nestas duas últimas décadas. Outro aspecto a ser analisado é o 

esforço das entidades representativas da categoria para propor/fomentar momentos de 

capacitação dos(as) profissionais, a partir dos novos conteúdos curriculares, aprovados 

coletivamente96, no intuito de contribuir para a reflexão dos(as) profissionais sobre a 

materialização do projeto profissional no cotidiano de trabalho do(a) assistente social. É 

relevante retomar, aqui, a constatação de que o processo de tomada de decisão, a partir da 

discussão democrática com as bases, é perseguida no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS, 

bem como a preocupação dessa entidade com a promoção de capacitação, na direção da 

formação de massa crítica e da disseminação de conhecimentos produzidos na profissão. 

Outra questão polêmica, presente no debate sobre o projeto profissional do 

Serviço Social, tem sido a discussão em torno do entendimento do termo ético-político que 

aparece na sua denominação. 

94 Cf. Cardoso, 1999. 
95 Essa participação da categoria é mais expressiva nos CBAS`s e nos Encontros CFESS/CRESS. 
96 Ressalte-se a realização dos cursos de capacitação à distância, promovidos pela ABEPSS/CFESS/UnB e o 
projeto “Ética em movimento”, realizado pelo conjunto CFESS/CRESS, experiências analisadas no decorrer 
deste trabalho. 
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No interior dessa polêmica, há diversas tendências teórico-políticas. Destaco, 

aqui, tão somente duas delas. A primeira perspectiva concebe o ético-político conforme a 

interpretação gramsciana. Assim, sobressai o entendimento de que é no momento ético-

político que 

superando os restritos interesses individuais e corporativos, permite a passagem da 
esfera da estrutura para a esfera das superestruturas complexas, abrindo o caminho 
para a definição de uma hegemonia capaz de articular e incrementar as forças de toda 
a sociedade. Quando se alcança este estágio começa-se a operar uma simbiose entre 
a política que soube afirmar-se pelo consenso e a ética que deriva disso suas 
conseqüentes condutas de vida” (Semeraro, 1999, p.167). 

A compreensão do momento ético-político em Gramsci não pode ser transposta 

mecanicamente para uma profissão por vários motivos, dentre os quais, destaca-se o fato de 

que uma profissão não pode ser responsável pela construção de uma hegemonia capaz de 

articular as forças de toda a sociedade. Este papel deverá ser realizado pelas classes sociais e 

não por categorias profissionais, que se caracterizam pela heterogeneidade de interesses, 

ideais e adesões a diversos projetos societários. 

A dimensão ético-política do projeto profissional tem particularidades que o 

diferenciam de outros projetos coletivos, como o societário, que tem uma nítida dimensão de 

classe. Embora não sejam iguais, mantêm uma articulação, na medida em que um projeto 

profissional pode se vincular à defesa de determinada projeção societária. Do meu ponto de 

vista, a denominação ético-político, presente no projeto profissional, não se fundamenta em 

uma concepção que o iguala a um projeto societário, mas está embasada na perspectiva de 

que se vinculam e se articulam na proposição da construção de uma nova hegemonia. 

Uma outra postura presente nessa discussão sobre o termo ético-político é 

colocada por Lessa, que considera um equívoco a utilização do termo projeto ético-político 

profissional. Isto porque para ele a ética e a política são ontologicamente inconciliáveis. Esta 

postura está respaldada em uma concepção na qual a política “não passa do exercício do 

poder do homem sobre o homem” e a ética “eleva os valores operantes nos atos singulares à 
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generalidade humana. Ou seja, a ética incorpora aos atos individuais a dimensão universal 

das necessidades e possibilidades históricas”(Lessa, 2002, p.106). Fundamentado em uma 

perspectiva lukácsiana, o autor defende que “não há qualquer possibilidade de uma política 

que seja expressão de uma ética ou, vice-versa, de uma ética que seja expressão da política” 

(Lessa, 2002, p.107).

Considero esta interpretação insuficiente para a compreensão do significado do 

termo ético-político no âmbito do projeto profissional do Serviço Social. Tal insuficiência 

reside, dentre outras questões, em três aspectos: a visão de política apenas como dominação, 

destituindo a importância da sua mediação decisiva no processo de construção hegemônica 

das classes trabalhadoras; a noção da realização ética apenas na sociedade emancipada, o que 

obstaculariza a possibilidade contraditória da emergência de novos valores e práticas por 

segmentos que, mesmo inseridos nesta sociabilidade do capital, lutam pela construção de 

uma outra configuração societária e, por fim, numa análise das dimensões ética e política 

descontextualizadas da história da profissão, que não leva em conta as particularidades destas 

dimensões na trajetória de transformações do Serviço Social brasileiro.    

Sobre esse debate, entendo que o termo ético-político se funda na noção de que os 

projetos coletivos, e, particularmente, os projetos profissionais têm uma dimensão ética e 

uma dimensão política. Tanto pela ética como pela política é possível superar a 

particularidade mediante uma relação consciente com o humano-genérico97. Barroco(2001) 

adverte que é preciso considerar as especificidades da esfera ética e da esfera política, 

correndo o risco, no entanto, de fragmentar as dimensões da vida social. Ético e político “são 

compreendidos como uma unidade, mas seus componentes têm naturezas ontologicamente 

distintas” (Barroco, 2004, p.35). A ética, como mediação entre atividades, objetiva-se através 

delas, o que ocorre na sua relação com a política. Essa relação não deve cair nem no 

97 “Algumas atividades permitem uma ampliação da relação consciente do indivíduo com a genericidade: o 
trabalho, a arte, a ciência, a filosofia, a política e a ética” (Barroco, 2001, p.41).
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voluntarismo ético-político (redução da política à moral), nem no realismo político (redução 

da moral à política).Estas dimensões formam uma unidade, na medida em que a política “se 

faz no campo dos conflitos, da oposição entre projetos sociais, caracterizando-se, pois, pela 

organização coletiva na luta entre idéias e projetos que contêm valores e uma direção ética” 

(Barroco, 1999, p.127).

A dimensão política do projeto profissional se constrói no bojo das relações 

sociais, no movimento das classes sociais, considerando as opções políticas subjetivas e a 

construção de estratégias no campo democrático-popular, estabelecendo, no entanto, um 

conjunto de mediações no ambiente profissional. 

Como adverte Netto (1999, p.96) os projetos profissionais têm “inelimináveis 

dimensões políticas, seja num sentido amplo (referido às suas relações com os projetos 

societários), seja num sentido restrito (referido às perspectivas particulares da profissão)”. 

Em relação à dimensão política dos projetos profissionais, vale ressaltar que as 

construções políticas não podem ser descoladas dos contextos econômicos nos quais se 

gestam, portanto o estudo da trajetória histórica dos projetos profissionais não pode 

prescindir da análise das conjunturas econômicas nas quais são desenvolvidos. Outras 

questões importantes a serem consideradas nessa análise são: as disputas, correlações de 

forças e alianças no processo de elaboração de projetos profissionais, posto que tais 

elementos indicam que a direção política conseguirá hegemonia e quais os parceiros 

prioritários na materialização do projeto profissional. 

No tocante à dimensão ética dos projetos profissionais, é importante ressaltar que 

o termo projeto ético-político profissional expressa a existência, nesse projeto coletivo, de 

uma nítida dimensão ética, uma vez que convoca os profissionais de Serviço Social para 

refletirem sobre os valores e desvalores que orientam suas ações. Ao fazer isto, esse projeto 

vincula-se à defesa de determinados valores e princípios éticos identificados com a busca da 
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emancipação humana. Isto porque, inseridos no âmbito do projeto societário capitalista, os 

projetos profissionais, como é o caso do projeto ético-político do Serviço Social, podem 

sinalizar para a construção de valores que contribuam para o desenvolvimento da hegemonia 

de um outro projeto societário.  

O processo de defesa/interiorização de valores, no universo de uma profissão, 

depende de uma multiplicidade de fatores. Para que os valores, defendidos por uma categoria 

profissional, contenham maiores possibilidades de realização é necessário considerar os 

seguintes aspectos: a qualidade da formação profissional, o nível de consciência política e de 

organização da categoria, o compromisso dos profissionais enquanto cidadãos e as condições 

objetivas e subjetivas que determinam o desempenho profissional (Paiva et al, 1996). 

Tais determinantes influenciam o processo de interiorização/realização/discussão 

coletiva de valores, pois incidem em diversas dimensões constitutivas da existência 

profissional. Os espaços de organização, discussão, elaboração e prática contribuem 

efetivamente para que os(as) profissionais envolvidos(as) reflitam/desconstruam os 

desvalores apreendidos nesta sociabilidade e, tão fortemente, disseminados nas várias esferas 

da vida cotidiana. Em tais instâncias, constroem-se possibilidades de gestar valores e práticas 

que contribuam não só para um repensar profissional, mas também pessoal e político dos 

sujeitos envolvidos nesses processos coletivos. Assim, “ao organizar-se livre e criativamente, 

os sujeitos não desenvolvem apenas suas potencialidades individuais, mas também suas 

dimensões públicas e coletivas. Nesse sentido, há um percurso do ser particular para o ser 

social” (Semeraro, 1999, p.160). 

Ainda em relação à dimensão ética, ressalte-se que é somente na década de 1990 

que a ética passa a ser reconhecida explicitamente como componente fundamental do projeto 

profissional, que nos últimos vinte anos tem construído uma hegemonia no Serviço Social. 

Tal reconhecimento se dá, sobretudo, a partir da discussão ética em nível internacional e 
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nacional e dos debates profissionais para a aprovação em 1993 do novo código de ética 

dos(as) assistentes sociais. O processo de construção do debate ético profissional será 

discutido no próximo capítulo desse trabalho, como uma das áreas de intervenção na qual o 

CFESS teve um protagonismo fundamental no encaminhamento das lutas e atividades 

profissionais, visando contribuir com a consolidação do projeto ético-político do Serviço 

Social brasileiro. 

3.3 – O CFESS e a discussão ética profissional 

Como dito anteriormente, na década de 1990 há um amadurecimento da reflexão 

ética no âmbito do processo de renovação profissional. Isto se gesta, sobretudo, a partir de 

dois aspectos: do contexto sócio-histórico, no início da década de 1990, que, face à corrupção 

exacerbada, abre espaço para as reflexões em torno das possibilidades da ética na política 

internacional e nacional.

Na conjuntura internacional, o agravamento da questão social, seja nos países que 

adotaram o modelo de bem-estar social, seja nos países do Terceiro Mundo, especialmente 

após a crise do Welfare State; a crise do “socialismo real” e a implementação do modelo 

neoliberal têm suscitado uma discussão sobre a ética e sua vinculação com a política. Tal 

discussão envolve questões que passam pelo debate da democracia e da justiça. No entanto, 

tais perspectivas98 têm se revelado como um resgate da ética kantiana de caráter 

fundamentalmente deontológico, que não aprofunda questionamentos sobre os fundamentos 

da democracia, nem da justiça, o que conduziria, necessariamente, a uma discussão sobre a 

lógica do capital (Mustafá, 1999).

No Brasil, o ponto alto desse momento é a formação de movimentos pela ética na 

política, e, logo em seguida, a aprovação, pela primeira vez na história do país, do 

98 Entre os autores mais citados e conhecidos internacionalmente, temos Jurgem Habermas, com a ética do 
discurso ou da comunicação e John Rawls com a teoria da justiça como equidade, autor posteriormente 
analisado ainda neste trabalho.
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impeachment do então presidente da república. Nessa perspectiva, a ética profissional “se 

vincula aos projetos sócio-políticos em sua luta pela hegemonia, o que aponta para a sua 

conexão com a práxis política e para a moralidade profissional em suas dimensões individual, 

cívica e profissional” (Barroco, 1996, p.216). O segundo aspecto refere-se aos debates sobre 

a aprovação, em 1993, do novo Código de Ética Profissional, Assim, 

o debate em torno da ética profissional é necessariamente tributário das conquistas 
acumuladas no cenário da profissão, não sendo possível encará-lo isoladamente em 
si mesmo, desvinculando-o dos avanços obtidos pela categoria nos últimos anos. Por 
outro lado, não pode ser independente da centralidade que vem adquirindo a relação 
entre a ética e a política na cena nacional, frente à assustadora onda de desmandos 
dos governantes, reveladores da subordinação da coisa pública a interesses privados, 
canalizando recursos e verbas públicas para objetivos particularistas, pelo uso de 
meios ilícitos (Iamamoto, 1996, p.95). 

O CFESS cumpriu, no decorrer da década de 1990, um importante papel de 

articulador/coordenador do debate ético profissional. As propostas aprovadas no Encontro de 

organização política dos assistentes sociais, realizado em 1997, sobre os dilemas do projeto 

ético-político da profissão demonstram a necessidade de uma constante reflexão sobre o 

Código de Ética, processo no qual o CFESS tem tido um protagonismo inconteste.  

O CFESS atuou em diversas frentes de intervenção nesse processo, destacando-

se: o processo de construção do código de ética de 1993; o debate/intervenção no âmbito dos 

direitos humanos e a promoção do projeto “Ética em Movimento”.

3.3.1- O processo de construção do Código de Ética de 1993

A renovação do debate ético, no âmbito da construção do projeto profissional de 

ruptura, configura-se no contexto da década de 1980, na medida em que ocorre a explicitação 

da ruptura com o Serviço Social tradicional. Isto ocorre em sintonia com o amadurecimento 

do pensamento crítico, da reflexão marxista e pela revitalização da organização política 

profissional, dentre outros aspectos. O Código de 1986 constitui-se numa das grandes 

expressões desse processo de ruptura com o tradicionalismo profissional, presente nos 
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Códigos anteriores (1947, 1965 e 1975) que, fundamentados nas concepções filosóficas 

neotomista e funcionalista, defendiam uma ética da neutralidade e valores abstratos.

Estes códigos representaram a hegemonia do tradicionalismo ético no Brasil, em 

consonância com vários códigos internacionais. O processo de erosão das bases de 

legitimação do Serviço Social tradicional se coloca como um fenômeno internacional, na 

década de 1960. A partir desse período, o Serviço Social se move entre diversas propostas 

que sinalizam perspectivas modernizadoras, reatualizadoras do conservadorismo e as de 

rupturas. Uma questão que merece destaque é que os códigos de ética latino-americanos99

ainda não expressavam, no final da década de 1970, os pressupostos das vertentes críticas da 

reconceituação, ou seja, os fundamentos filosóficos do ethos tradicional não foram 

criticados/superados neste contexto (Barroco, 2001).

Em termos nacionais, o tradicionalismo ético, também, permanece até a década de 

1970. No código de 1947 prevalece a perspectiva do pensamento católico tradicional, que 

defende, dentre outras questões, uma função educativa moralizadora dos comportamentos e a 

aceitação passiva da autoridade institucional. O código de 1965 se diferencia do anterior, 

pois defende uma perscpectiva liberal articulada à concepção neotomista. Já o código de 

1975 reafirma o conservadorismo tradicional ao fundamentar-se no personalismo e na defesa, 

dentre outros postulados, do bem comum e da justiça social, entendidos numa perspectiva de 

apropriação do discurso dos autores da ditadura, que se autodenominavam “defensores da 

democracia” em contraposição ao comunismo.     

A vigência do tradicionalismo ético profissional, no Brasil, prevalece até a 

aprovação do Código de 1986; que contribuiu, portanto, para o desenho de uma nova moral 

profissional, fazendo emergir a necessidade quanto ao aprofundamento da questão ética na 

profissão.

99 Barroco aborda os códigos de ética dos seguintes países do continente americano: Costa Rica, Chile, Peru, 
Porto Rico, Colômbia, México, Brasil e Panamá. 
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O código de 1986, apesar da sua inconteste importância para a renovação 

profissional, apresentava limitações, tanto do ponto de vista filosófico, como no âmbito 

operacional. Barroco (2001) afirma que o problema deste código não é o compromisso com 

as classes trabalhadoras, tomado como princípio de um projeto profissional articulado a um 

projeto de sociedade, mas a forma como este é explicitado, no âmbito de um código de ética 

profissional e em relação ao pensamento de Marx. A forma como esse compromisso foi 

exposto, expressa: uma concepção ética mecanicista que deriva imediatamente a moral da 

produção econômica e dos interesses de classe; uma ausência da mediação dos valores 

próprios à ética; um comprometimento com uma classe, como se esta, a priori, fosse 

detentora dos valores positivos; uma visão idealista e desvinculada da questão da alienação. 

Esta autora, cuja tese de doutorado100 foi um ícone na reflexão ética profissional, 

da década de 1990, adverte para a existência de uma defasagem em relação à teorização ética 

nos marcos dos avanços da vertente de ruptura nos anos de 1980. Do seu ponto de vista,

A reflexão teórica marxista forneceu as bases para uma compreensão crítica do 
significado da profissão, desvelando sua dimensão político-ideológica, mas não a 
desvendou em seus fundamentos do conservadorismo e sua configuração na 
profissão, o que não se desdobrou numa reflexão ética específica. A prática política 
construiu, objetivamente, uma ética de ruptura, mas não ofereceu uma sustentação 
teórica que contribuísse para uma compreensão de seus fundamentos (Barroco, 2001, 
p.177).

Nessa perspectiva, a organização política profissional, ao sinalizar aspectos de 

uma ética da ruptura, na década de 1980, antecipou-se à necessária e indispensável produção 

teórica, nessa área, o que só viria acontecer nos anos de 1990, como resultado de diversos 

fatores, com destaque para: o intenso debate coletivo para reformular o código em 1993; a 

consolidação da pós-graduação e da pesquisa no Serviço Social brasileiro e o 

amadurecimento da vertente marxista.  

100 Intitulada “Ontologia social e reflexão ética” foi defendida, em 1996, no Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da PUC-SP. Posteriormente em 2001 publicou o livro “Serviço Social e Ética: fundamentos 
ontológicos”. 
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O amadurecimento teórico-político no debate profissional, especialmente pelo 

recurso às fontes marxianas e pela aproximação com o pensamento gramsciano, levou à 

superação do mecanicismo, do moralismo e voluntarismo ético-moral, simplificações 

encontradas anteriormente na produção teórica dessa área. 

O código de 1986, além de trazer tais limites filosóficos, apresentou, também, 

dificuldades para ser operacionalizado, no cotidiano profissional, dada sua fragilidade, 

enquanto instrumento normativo, ao apresentar artigos com conteúdos abstratos e ambíguos. 

Nessa mesma direção, Silva (1996), ao analisar os limites desse código, 

acrescenta alguns desafios para o seu processo de reformulação, dentre os quais, destaca-se a 

necessidade de: problematizar a relação ética-moral-política; ampliar os conceitos de classe, 

instituição e a concepção de ser social para além da classe, considerando suas inserções de 

raça e gênero; incluir aspectos com relação à crítica das práticas de discriminação.      

A revisão do código de 1986 se processou na perspectiva de manter suas 

conquistas e superar as suas insuficiências. Assim, 

teve como pressuposto a consolidação do projeto profissional nele evidenciado, numa 
perspectiva superadora, ou seja, de garantir suas conquistas e ao mesmo tempo 
superar suas debilidades [...]. Nesse sentido, o recurso à ontologia social permitiu 
decodificar eticamente o compromisso com as classes trabalhadoras apontando para 
sua especificidade no espaço de um Código de Ética: o compromisso com valores 
referidos à conquista da liberdade (Barroco, 1996, p.284). 

No processo de produção do novo Código de Ética algumas preocupações foram 

norteadoras, a saber: torná-lo um instrumento efetivo no processo de amadurecimento 

político da categoria bem como um aliado na mobilização e qualificação dos assistentes 

sociais; transformá-lo num mecanismo concreto de defesa da qualidade dos serviços 

profissionais e constituí-lo como um mecanismo eficaz de defesa do nosso exercício 

profissional (Paiva e Sales, 1996).

É importante ressaltar que o Código de Ética profissional é uma das expressões da 

dimensão normativa, uma das esferas constitutivas da ética profissional. Discutindo a 
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natureza da ética profissional, Barroco(1999) destaca três esferas constitutivas: a teórica, a 

moral prática e a normativa. A teórica abrange as orientações filosóficas e teórico-

metodológicas que embasam as concepções éticas profissionais. A esfera moral prática diz 

respeito ao comportamento prático moral individual dos profissionais e ao conjunto das ações 

profissionais em sua organização coletiva, direcionada para a realização de determinados 

projetos com seus valores e princípios éticos. Por fim, a dimensão normativa, expressa no 

Código de Ética Profissional, que prescreve normas e orienta o comportamento profissional, 

buscando consolidar um determinado projeto profissional. 

Enquanto expressão do debate ético profissional, o Código de Ética de 1993 

mantém uma nítida relação com o projeto profissional e com a organização da categoria. Um 

determinante, que tem sido fundamental para a manutenção da hegemonia desse projeto, é o 

nível de organização política da categoria profissional. Essa organização se constitui como 

força impulsionadora na materialização das projeções coletivas, construídas ao longo das 

duas últimas décadas. 

A organização política teve uma importância significativa no processo de 

elaboração do atual Código de Ética Profissional, tendo as entidades representativas da 

categoria papel preponderante na coordenação/dinamização do debate coletivo, notadamente 

em fóruns, realizados no início da década de 1990, com destaque para: Seminário Nacional 

de Ética (1991), 7º CBAS (1992), XII ENESS (1992) e XX Encontro Nacional 

CFESS/CRESS (1992). Nota-se, mais uma vez, a decisiva participação de segmentos que 

compõem a categoria profissional nas discussões sobre os rumos da profissão, como afirma 

Netto (1996, p.11) 

Eis por que cabe enfatizar, sem correr o risco do exagero, a significação histórica da 
empresa em que se lançou, entre 1991 e 1993, o CFESS (com o repaldo de outras 
instâncias representativas da categoria): a reformulação do Código de 1986 foi 
conduzida na ótica de uma polemização inclusiva da questão da ética e com o apelo à 
mais ampliada participação dos assistentes sociais. Salvo grave erro de análise, o 
processo de que resultou o Código de 1993 não tem similar anterior: pela primeira 
vez em nossa história profissional, a elaboração de um código foi posta como projeto 
coletivo, no qual a vigência do pluralismo não se degradou no relativismo da 
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indiferenciação, mas se objetivou na consolidação de uma hegemonia que já se 
afirmara em 1986. 

Esse período que antecedeu a aprovação do código de 1993 foi muito rico em 

termos de discussão coletiva sobre a ética no Serviço Social. Um dos frutos desse debate foi 

a publicação, pelo CFESS e Cortez Editora, do livro Serviço Social e Ética: convite a uma 

nova práxis, que reuniu artigos com reflexões das entidades, da comissão de reformulação do 

Código e de intelectuais sobre questões referentes ao debate ético profissional. Uma das 

entrevistadas se refere ao trabalho de organização deste livro 

O trabalho na área da Ética foi uma constante nas duas gestões101, com relevo, logo 
no início da segunda gestão, para o trabalho de organização do livro Serviço Social e 
Ética: convite a uma nova práxis. Esse trabalho, embora tenha uma assinatura 
pessoal, foi fruto da preocupação de um grupo expressivo de conselheiros da gestão 
anterior em documentar o debate em torno da reformulação do Código de Ética. 
Após o vazio de reflexões éticas durante tanto tempo em nossa profissão, urgia não 
perder esse material para a “crítica roedora dos ratos”. Felizmente, tínhamos razão e 
o livro já vai na sua 4ª Edição (Entrevistada 12).    

O livro constitui um marco na publicação sobre a temática da ética no Serviço 

Social, demonstrando, dentre outros fatores, a inclusão de questões que até então não eram 

levadas em consideração no debate profissional102.

3.3.1.1 - A explicitação dos princípios do projeto profissional de ruptura no atual 

Código de Ética 

No Código de 1993 são explicitados os princípios ético-políticos que passam a se 

constituir como os princípios norteadores do próprio projeto profissional do Serviço Social 

brasileiro. São eles: 

  - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

   - Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa de arbítrio e do autoritarismo; 

101 Gestões 1993/96 e 1996/99. 
102 Nos anos seguintes outras publicações sobre a temática da ética somaram-se a esta no seio profissional, tais 
como: o livro “Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos”; a revista “Presença Ética”, editada 
anualmente, desde 2000, pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética-GEPE, vinculado à pós-graduação em 
Serviço Social da UFPE; além do nº 5 da revista Temporalis, periódico semestral da Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, cujo tema foi “Ética, Política e Direitos Humanos” e dos três 
livros publicados pelo CFESS no Projeto “Ética em movimento”, quais sejam “Ética e sociedade”, “Ética e 
práxis profissional” e “Ética e instrumentos processuais”. 
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   - Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes 
trabalhadoras;

   - Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; 

   -Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure universalidade 
de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 
sua gestão democrática; 

   -Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito 
à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças;

  - Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 
existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 
aprimoramento intelectual; 

   -Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero; 

   - Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 
dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

  - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

    - Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, 
idade e condição física. (Código de Ética dos Assistentes Sociais de 1993). 

É importante salientar que os seis primeiros princípios devem ser analisados em 

uma dupla perspectiva: a societal e a profissional. A defesa da liberdade, democracia, 

cidadania, direitos humanos, justiça social e eliminação dos preconceitos desenvolve-se tanto 

no âmbito da sociedade, como na esfera do cotidiano profissional. No âmbito societal, vale a 

pena ressaltar que a defesa destes princípios não está em consonância com a concepção que a 

perspectiva burguesa imprime aos mesmos. Há, portanto, uma apropriação estratégica desses 

princípios para a luta em torno da construção de uma outra hegemonia. Assim, qualquer 

programa de transição para uma nova sociabilidade incorpora algumas reformas 

democrático-burguesas, que passam a constar da agenda dos(as) trabalhadores(as).

Em outras palavras, não se está defendendo a existência formal ou jurídico-

política de tais princípios, mas a efetivação concreta dos mesmos no cotidiano dos indivíduos 

sociais, impossível de ocorrer em uma sociabilidade que nega a possibilidade de 

materialização concreta dos mesmos no tecido social. A dinâmica social capitalista é 

limitadora da liberdade coletiva; restringe a democracia, a cidadania, a justiça social a níveis 

que permitem perpetuar sua lógica excludente; desrespeita constante e barbaramente os 
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direitos humanos e incentiva o preconceito e a discriminação como uma das estratégias para 

a manutenção da sua dominação ideológica e moral. Configura-se, desse modo, uma tensão 

permanente, pois sabe-se que, sob o signo da sociabilidade do capital, não é possível 

conquistar a efetivação radical de tais princípios.

Nessa perspectiva, o novo código explicita a defesa de princípios que rompem 

com uma perspectiva corporativista, na medida em que se inserem em uma dimensão 

societária e não apenas profissional. A defesa da liberdade, como valor central da reflexão 

ética; da democracia não só política, mas também econômica; da cidadania na perspectiva da 

universalização de direitos; da justiça social efetiva; dos direitos humanos como dimensão 

inalienável de todos os indivíduos sociais; da luta pela eliminação de todos os preconceitos e 

o respeito à diversidade são princípios direcionados para a sociedade e para o Serviço Social.

A liberdade é um valor ético central defendido pela profissão. Analisarei como a 

liberdade é abordada por perspectivas teóricas liberais, sinalizando a crítica a esta concepção 

nos termos do nosso projeto profissional.  

Um dos autores que mais enfaticamente defende a perspectiva liberal de liberdade 

é Friedman, que explicita a sua concepção ética individualista ao afirmar que “o objetivo 

mais importante dos liberais é deixar os problemas éticos a cargo do próprio indivíduo. Os 

problemas ´éticos`, realmente importantes, são os que um indivíduo enfrenta numa sociedade 

livre – o que deve ele fazer com sua liberdade” (1988, p.21). 

Objetivando analisar a articulação entre liberdade econômica e liberdade política, 

este autor defende que “o tipo de organização econômica que promove diretamente a 

liberdade econômica, isto é, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade política 

porque separa o poder econômico do poder político e, desse modo, permite que um controle 

o outro” (Friedman, 1988, p.18).       
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Ao acreditar ser o capitalismo competitivo103 o tipo de organização econômica 

que promove a liberdade, o autor considera, portanto, o mercado como o único meio para 

obtê-la, argumentando, ainda, que 

a preservação da liberdade requer a maior eliminação possível de tal concentração de 
poder e a dispersão e distribuição de todo o poder que não puder ser eliminado - um 
sistema de controle e equilíbrio. Removendo a organização da atividade econômica 
do controle da autoridade política, o mercado elimina essa fonte de poder coercitivo. 
Permite, assim, que a força econômica se constitua num controle do poder político 
(Friedman,1988, p.23). 

O mercado é, nessa concepção, mecanismo garantidor de liberdade econômica e 

política, e, segundo Teixeira (1998), é um mecanismo intranscendível no processo de 

produção e reprodução da vida social.

Oliveira (1995) salienta que para essa visão, o mercado é a instância originária de 

efetivação da liberdade humana. A liberdade não tem sua existência na vida do indivíduo 

isolado, mas na inserção nas instituições mercantis. Daí porque o mercado, enquanto o 

conjunto dessas instituições, é a realidade da liberdade. Sua tarefa fundamental é tornar 

possível uma vida feliz e livre para os homens. Esse autor argumenta que o mercado é um 

mecanismo da ordem econômica e, enquanto tal, seu sentido só pode ser estabelecido em 

função da conservação da vida humana, que deveria ser o horizonte da economia enquanto 

instituição social e histórica.

Outro autor que defende a proposta de um modelo liberal de sociedade é John 

Rawls que discute a noção de liberdade, a partir de seus estudos sobre a teoria da justiça 

como equidade. 

Para esse autor, filiado à concepção neo-contratualista, o princípio mais 

importante para garantir a idéia de justiça como eqüidade é aquele que diz que “cada pessoa 

tem um igual direito à mais extensa liberdade fundamental compativelmente com uma 

liberdade similar para os outros” (Rawls,1997, p.31). Este princípio se refere aos direitos 

103 Sobre o capitalismo competitivo em Friedman merece destaque a crítica a esta ideologia em plena era dos 
oligopólios e da mundialização financeira. 



228

civis e políticos que se traduzem como direito a votar e ser votado, liberdade de expressão e 

de pensamento, direito à propriedade pessoal, proibição de prisão e detenção arbitrária. 

Segundo Mustafá (1999), há, nessa formulação teórica, um privilegiamento ao 

valor da liberdade sem dar-lhe, porém, a fundação ética necessária, tratando-se de uma 

liberdade entendida em sentido formal. 

A liberdade entendida em sentido formal não se efetiva concretamente na vida dos 

seres humanos enquanto garantidora da autonomia dos mesmos. É, nesse sentido, uma 

liberdade “típica de uma eticidade medida pela troca, a liberdade do contrato [...] é liberdade 

apenas em aparência, já que, em última análise, o homem está subordinado ao único sujeito 

desta sociabilidade – o capital, o sistema de sua autovalorização” (Oliveira,1993, p.232). 

A lógica que sustenta a sociedade capitalista necessita do conceito de indivíduo 

livre para atender os anseios do mercado. Na lógica de mercado, os indivíduos precisam ser 

livres, pois as relações contratuais só ocorrem se os contratantes forem livres e iguais. Essa 

concepção de liberdade simboliza a falsa noção de que eles são livres para fazer o que 

necessitam, quando na realidade, a própria sociedade capitalista não propicia condições para 

a maioria dos indivíduos sociais exercerem tal liberdade, na medida em que aqueles(as) que 

pertencem à classe trabalhadora, não possuem meios objetivos e subjetivos para se 

constituírem como sujeitos autônomos e livres. 

Considero que a lógica do mercado não pretende propiciar a satisfação das 

necessidades humanas, enquanto momento no processo de efetivação do indivíduo como ser 

livre. Há, portanto, uma outra concepção de liberdade que se contrapõe a essa lógica e que é 

defendida por segmentos identificados com a construção de uma nova sociabilidade, dentre 

os quais se incluem segmentos de assistentes sociais que concordam com os princípios 

defendidos pelo Código de Ética Profissional. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da 

liberdade está relacionado ao desenvolvimento do indivíduo “como ser prático, 
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transformador ou criador, isto é, está vinculado ao processo de produção de um mundo 

humano ou humanizado, que transcende o mundo dado, natural, bem como ao processo de 

autoprodução do ser humano que constitui precisamente a sua história” (Vazquez, 1989b, 

p.111).

Essa liberdade não é construída por sujeitos isolados, mas indivíduos sociais que 

se inserem no contexto histórico e social e, como seres genéricos, implementam os níveis de 

liberdade, daí não se poder falar de liberdade do indivíduo fora da história e da sociedade. 

Nessa concepção, liberdade e necessidade conciliam-se dialeticamente, na medida em que a 

liberdade supõe necessariamente a existência, o conhecimento e a ação no âmbito da 

necessidade.

a liberdade é uma capacidade ontológico-social, um atributo essencial que se 
objetiva prioritariamente pelo trabalho -quando realizado como práxis positiva- e 
através de outras formas de práxis, como por exemplo, pela práxis política que tiver 
como finalidade a superação dos obstáculos à realização positiva da práxis. [...] 
Sendo histórica, a liberdade se inter-relaciona com as necessidades; por isso, não 
pode ser absoluta, na medida em que as necessidades são historicamente mutáveis. 
Também não supõe a eliminação das necessidades, pois liberdade e necessidade 
formam uma unidade indissolúvel e contraditória (Barroco,1996, p.55/56). 

A discussão em torno da liberdade articula-se, também, com o debate em torno da 

autonomia. Autonomia, momento crucial de nossa liberdade, é uma propriedade humana que 

garante a própria idéia de humanidade, pois por seu intermédio os sujeitos podem se sobrepor 

(transcender) à simples animalidade que os determina do exterior. O indivíduo é, portanto, o 

lugar concreto da autonomia, sendo, assim, a fonte primordial da liberdade (Levy, 1992). 

Nesse sentido, “a autonomia do homem enquanto sujeito de sua ação é medida por uma 

socialização em que as coisas não são mediadoras entre as pessoas, mas as pessoas mesmas 

se relacionam imediatamente entre si” (Oliveira, 1993, p.282). 

Agnes Heller (1989), ao refletir o lugar da ética no marxismo, aponta a 

consciência da liberdade e a autonomia relativa como dois pontos de partida da ética 

marxista. Para a autora, a autonomia relativa oferece a possibilidade de o indivíduo criar seu 

próprio destino e promover, mediata ou imediatamente, sua integração e a de toda 
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humanidade. Bihr (1999) analisa a autonomia como a recusa da expropriação generalizada da 

existência que a reprodução do capital, através da apropriação capitalista da práxis social, 

tende a impor aos indivíduos, portanto, a realização da autonomia104 e da liberdade não pode 

materializar-se nas condições de existência que resultam da subordinação da práxis social às 

exigências da reprodução do capital. 

O debate em torno da liberdade articula-se à análise de um outro princípio 

defendido no código de ética: a justiça social.

John Rawls, em sua obra mais famosa, Uma teoria da Justiça, confere um caráter 

ético a sua produção ao propor o princípio da justiça como objeto central da sua teorização. 

A idéia de justiça é concebida como eqüidade e se fundamenta em dois princípios básicos, 

que são assim descritos por ele: 

1- cada pessoa tem um igual direito a mais extensa liberdade fundamental 
compativelmente com uma liberdade similar para os outros; 2- as desigualdades 
sociais e econômicas devem ser combinadas em modo de ser; a) racionalmente 
previstas em vantagem de cada um, b) relacionadas a cargos e posições abertas a 
todos (Rawls, 1997, p.31). 

O primeiro princípio já foi anteriormente abordado na discussão sobre a liberdade. 

O segundo tematiza a distribuição da riqueza, argumentando que as desigualdades na 

distribuição da renda não devem provocar desvantagem a ninguém. 

Rawls intenciona, portanto, elaborar uma teoria substantiva da justiça, mas se 

defronta com a dificuldade do pluralismo em relação às concepções do bem, problema que 

tenta resolver no seu livro posterior Liberalismo Político. Nessa obra, o autor apresenta como 

solução para esta dificuldade, a possibilidade de um consenso por intersecção, que 

corresponde à aceitação de princípios de justiça, fundados em razões não coincidentes, ao 

104 Chauí expõe uma rica definição de sujeito autônomo como sendo aquele que “controla interiormente seus 
impulsos,suas inclinações e suas paixões, discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos 
fins estabelecidos, indaga se devem e como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins 
superiores aos existentes, avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta, consulta sua razão e 
sua vontade antes de agir, tem consideração pelos outros sem subordinar-se nem submeter-se cegamente a eles, 
responde pelo que faz, julga suas próprias intenções e recusa a violência contra si e contra os outros” (Chauí, 
1995, p.338) 
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invés do consenso strictu senso, que pressuporia a unificação das razões que fundamentam os 

respectivos princípios (Mustafá,1999).

É a partir destas questões que Rawls defende a justiça como eqüidade, objeto de 

um consenso por intersecção. Nesta perspectiva, a sociedade é interpretada como 

uma empresa cooperativa para a vantagem recíproca. A estrutura fundamental é um 
sistema público de regras que definem um esquema de atividades que induz os 
homens a agir juntos de modo tal que possam produzir a maior quantidade de 
benefícios e que assegura a cada um certas pretensões reconhecidas como uma quota 
de produtos (1997, p.99). 

Assim, Rawls, coerentemente com sua visão liberal, admite a existência dos 

desavantajados como inerente à organização social, na qual o papel da justiça consiste em 

reparar essas desigualdades, a fim de aumentar os benefícios a favor dos menos avantajados, 

para reduzir a diferença entre os membros da sociedade, sem, contudo, implicar em 

desvantagens para ninguém (Mustafá,1999). 

É interessante observar que a concepção de justiça, proposta por Rawls, objetiva 

reduzir a diferença entre os avantajados e os desavantajados, fundamentando a desigualdade 

como fator natural que se resolveria, através de um tratamento que seria dado aos indivíduos 

na sociedade, visando à redução da distância entre aqueles que possuem mais e os que 

possuem menos riquezas. A visão a-histórica da desigualdade não permite que essa 

concepção teórica conceba a existência das classes sociais, a perspectiva de superação de 

uma sociedade reificada e a existência do mercado como instância negadora da justiça. 

Rawls se distancia de uma visão realista e fundamenta sua teoria sobre a base de uma 
concepção abstrata de homem desvinculado da vida concreta, do concreto sócio-
político-cultural e econômico das suas relações de classe [...] a postura rawllsiana se 
mostra insuficiente como resolução da crise das sociedades democráticas liberais, 
por causa do seu caráter deontológico que, ao privilegiar os procedimentos, se 
descuida dos fundamentos que podem inspirar uma sociedade emancipada e se apega 
a uma análise superficial que pode trazer modificações institucionais, mas não 
reformula, nem destrói as estruturas fundamentais da sociedade (Mustafá, 2002, 
p.88/106-7) 

Boron, em outra direção, analisa a incompatibilidade entre mercado e justiça e 

argumenta que o que reina na lógica e no funcionamento do mercado 
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[...] é o lucro e não a justiça; o rendimento e não a equidade. A justiça é uma 
distorção ´extra-econômica` que interfere no cálculo de custos e benefícios. É uma 
externalidade intrusiva, completamente alheia e irracional, para as expectativas dos 
agentes econômicos envolvidos numa luta sem quartel para sobreviver num meio 
cada vez mais hostil (Boron,1999, p.25). 

Essa concepção de justiça, vista por este autor como valor orientador de uma 

democracia, articula-se com o debate em torno das noções de democracia e cidadania. Para 

discutir que concepção de democracia é defendida pelo projeto profissional, recorrerei, 

inicialmente, a uma distinção, elaborada por Cerroni e utilizada por Netto, entre democracia-

método e democracia-condição social. 

Por democracia-método deve entender-se o conjunto de mecanismos institucionais 
que, sob formas diversas (mais ou menos flexíveis), uma dada sociedade, permite, 
por sobre a vigência de garantias individuais, a livre expressão de opiniões e opções 
políticas e sociais; quanto à democracia-condição social, ela não é um simples 
conjunto de institutos cívicos, organizados num dado ordenamento político, mas um 
ordenamento societário em que todos, a par da livre expressão de opiniões e opções 
políticas e sociais, têm iguais chances de intervir ativa e efetivamente nas decisões 
que afetam a gestão da vida social (Netto, 1990, p.84). 

A democracia método restringe-se à democracia política que é consentida e 

tolerada no sistema capitalista. Essa dimensão é extremamente limitada, pois não inclui a 

socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida como constituintes 

da construção democrática. A perspectiva de aliar a democracia política à dimensão 

econômica e social, defendendo a socialização da riqueza e distribuição de renda identifica-

se com a definição de democracia-condição social sugerida por Cerroni; na medida em que 

defende a igualdade de acesso aos bens materiais, contribuindo, dessa forma, para que os 

indivíduos possam intervir nas decisões sociais. 

Essa discussão sobre democracia-método é apresentada por Coutinho (2002) 

quando afirma que a sociedade burguesa se apropria das conquistas dos direitos políticos das 

classes trabalhadoras para legitimar governos autoritários ou de caráter carismático, através 

da manipulação do instrumento do “voto universal”. Da mesma forma, as ditaduras latino-

americanas se autodenominavam “democráticas” quando afirmavam estar lutando contra o 

“autoritarismo” do comunismo. 
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Uma concepção mais abrangente de democracia engendra um questionamento à 

lógica do capitalismo, pois esse tipo de democracia “não cabe dentro dos objetivos e dos 

limites da sociedade burguesa, porque tal conteúdo social contraria o núcleo de relações 

fundantes da acumulação capitalista, a qual se estrutura a partir da exploração de uma classe 

sobre a outra” (Paiva e Sales, 1996, p.188). A estrutura econômica capitalista limita o 

desenvolvimento democrático, na medida em que impede a igualdade em face dos meios de 

produção, gerando a concentração de riqueza, o que restringe a consolidação da democracia 

apenas no âmbito político.

Netto, tematizando acerca da necessidade e limitação da democracia política, 

apresenta um aparente paradoxo, argumentando que a mesma é “simultaneamente uma 

necessidade e um limite para o projeto histórico emancipador da classe operária enquanto 

agente primordial da emancipação das classes e camadas subalternas”(1990, p.124). Nesse 

sentido, não se pode negar a importância da democracia política para a consolidação 

democrática, mas não se deve restringi-la apenas a essa dimensão permitida pelo capitalismo, 

sobretudo, na sua expressão neoliberal, na qual mesmo a democracia política vê-se 

ameaçada. 

Boron (1999, p.18) analisa como a exclusão sócio-político-econômica do 

neoliberalismo influencia na decadência da democracia e, reportando-se à relação entre 

mercados e democracia, questiona: “como reconciliar este auge dos mercados com a 

preservação da democracia?”.

Ao problematizar as concepções de democracia, elaboradas historicamente no 

processo de construção do conhecimento, Boron resgata, na análise da literatura, diversas 

adjetivações sobre democracia. Para expressar sua noção de democracia, argumenta que 

não se trata de adjetivar ou não adjetivar, mas de inverter os termos. Uma expressão 
como ´capitalismo democrático` recupera com mais fidelidade que a frase 
´democracia burguesa` o verdadeiro significado da democracia burguesa ao sublinhar 
que seus traços e notas definitórias – eleições livres e periódicas, direitos e 
liberdades individuais, etc. – são, apesar de sua indubitável importância, formas 
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políticas cujo funcionamento e eficácia específica não bastam para eclipsar, muito 
menos dissolver, a estrutura antidemocrática da sociedade capitalista. Esta estrutura 
define limites intransponíveis para a democracia, pois repousa num sistema de 
relações sociais que gira em torno da exploração da força de trabalho, considerada 
como uma mercadoria(Boron,1999, p.20/21). 

Nesse sentido, o autor defende a incompatibilidade entre o capitalismo e a 

democracia, entendida em um sentido amplo e não apenas nos seus aspectos formais e 

procedimentais. Argumenta que a lógica de funcionamento da democracia é incompatível 

com a que rege os mercados, pois, segundo ele, os mercados rejeitam as pretensões de 

igualdade e inclusividade próprias da ordem democrática. Exigem compradores e 

vendedores, e estes não são iguais; divide estruturalmente os cidadãos em duas classes, 

introduzindo uma distorção radicalmente incompatível com a democracia: a dos vendedores 

da força de trabalho e a daqueles que podem adquiri-la.  

Nessa perspectiva, a lógica de mercado, fundada na competição, não se orienta 

para garantir a participação política e o acesso universal aos bens e à riqueza socialmente 

construída pelos indivíduos sociais. “Se na democracia a participação de um exige e potencia 

a participação dos demais, no mercado o consumo de um significa o não-consumo do outro” 

(Boron,1999, p.24).

Essa mesma lógica de análise da defesa da democracia pode ser utilizada quando 

se analisa um outro princípio defendido pelo código de ética, a cidadania. Para compreender 

a concepção de cidadania, defendida pela lógica capitalista, faz-se necessário analisar 

algumas questões referentes à expansão da cidadania no Estado moderno, que é, ao mesmo 

tempo, 

a marca de contraste das suas realizações e a base das suas limitações. A 
generalização da cidadania moderna através da estrutura social significa que todas as 
pessoas, como cidadãos, são iguais perante a lei e que, portanto, nenhuma pessoa ou 
grupo é legalmente privilegiado . E, no entanto, a concessão de cidadania para além 
das linhas divisórias das classes desiguais parece significar que a possibilidade 
prática de exercer os direitos ou as capacidades legais que constituem o status do 
cidadão não está ao alcance de todos que os possuem (Barbalet, 1989, p.13). 

Analisando a sociabilidade burguesa, fica patente que, no capitalismo, os 

desfavorecidos, pelo sistema de classes, pertencem legalmente como membros à comunidade 
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da cidadania, mas na prática não podem participar efetivamente da mesma. Boron (1999) 

sinaliza que, desde o final dos anos de 1970, fase constitutiva da contra-ofensiva burguesa, 

verifica-se um processo de mercantilização dos velhos direitos de cidadania e uma acelerada 

descidadanização de grandes setores sociais, vítimas do avassalador predomínio de critérios 

econômicos em esferas antes estruturadas em função de categorias éticas. Direitos e 

necessidades, anteriormente considerados como assuntos públicos, são transformados, por 

governos de inspiração neoliberal, em mercadorias que devem ser adquiridas no mercado, 

por aqueles que podem pagar por elas.

A crítica mais radical à cidadania democrática moderna foi elaborada por Marx, 

que defendeu a insuficiência da mera emancipação política em cidadania, propondo, ao invés 

dela, uma emancipação humana geral, em que os indivíduos se libertassem do poder da 

propriedade privada. Para ele 

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 ´próprias forças` 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, 2000, p.42). 

Nessa concepção, a apreensão da real significação da cidadania exige a 

ultrapassagem da orientação civil e política imposta pelo pensamento liberal e a superação 

dos limites engendrados pelo capitalismo. A cidadania, assim, consiste na universalização 

dos direitos sociais, políticos e civis, pré-requisitos estes fundamentais à sua realização 

(Paiva e Sales, 1996). 

Essa nova acepção de cidadania está extremamente distante de ser materializada 

no âmbito da sociabilidade capitalista que, ao invés de universalizar os direitos sociais, 

restringe e retira constantemente direitos, historicamente conquistados pelas classes 

trabalhadoras, através de muitas lutas e confrontos com as classes dominantes. Dias (2002) 

ressalta que, do ponto de vista das classes subalternas, a noção de cidadania deve ser pensada 
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como espaço de contradições, para que ela não reforce a igualdade mistificada/mistificante 

da ordem do capital. 

Dagnino (1994, p.104), ao discutir a emergência de uma nova noção de cidadania, 

destaca o seu caráter de estratégia política, ao afirmar que a cidadania “organiza uma 

estratégia de construção democrática, de transformação social, que afirma um nexo 

constitutivo entre as dimensões da cultura e da política”. Nesses termos, compartilho da visão 

defendida por esta autora que a concebe como estratégia política que deve ser defendida por 

todos os sujeitos coletivos que desejam/atuam no sentido da acumulação de forças para 

construir caminhos estratégicos na luta pela transformação social, pela emancipação humana.   

A defesa da cidadania, nesses termos, articula-se à luta pela eliminação dos 

preconceitos e do respeito à diversidade. Uma inovação importante quando se defende a não 

discriminação de nenhuma espécie, no âmbito do código de ética dos(as) assistentes sociais, 

é a ampliação da concepção de ser social que passa a ser tratado não apenas na perspectiva de 

classe, mas também levando em conta diversas esferas da sua existência objetiva e subjetiva, 

como as dimensões de gênero, geração, etnia, opção sexual, raça, religiosidade. A partir 

dessa compreensão, ampliam-se as perspectivas de luta por uma outra sociabilidade, na qual 

não exista exploração de uma classe sobre outra, e nenhum tipo de dominação de segmentos 

sobre outros. Nessa perspectiva,“o código é inovador, abordando questões fundamentais à 

superação do moralismo” (Barroco, 1996, p.286). 

O princípio que defende o empenho na eliminação dos preconceitos é, portanto, 

inovador, trazendo um significado expressivo para o processo de realização de valores no 

cotidiano profissional. Nele, ocorrem diversos conflitos morais por diferenças entre as 

crenças e valores individuais (muitos deles religiosos) que expressam preconceitos, gerando, 

muitas vezes, práticas discriminatórias, o que colide drasticamente com o princípio em foco.  
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O preconceito é um tipo de juízo provisório que, por sua vez é uma 

ultrageneralização, entendida como um elemento característico e inevitável da vida cotidiana. 

Segundo Heller (1989, p.44/47), chegamos à ultrageneralização quando “por um lado 

assumimos estereótipos, analogias e esquemas já elaborados; por outro, eles nos são 

‘impingidos’ pelo meio em que crescemos e pode-se passar muito tempo até percebermos 

com atitude crítica esses esquemas recebidos, se é que chega a produzir-se uma tal atitude”.

Por isso, “toda ultrageneralização é um juízo provisório ou uma regra provisória de 

comportamento”. Preconceito é uma manifestação particular do juízo provisório. Os 

preconceitos são “juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência 

cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra todos os argumentos da 

razão”.  Dessa forma, os preconceitos têm sua sustentação em bases afetivas e irracionais 

amparadas na desinformação, na ignorância, no moralismo, no conservadorismo e no 

conformismo.  

Heller (1989, p.59) nos adverte para o entendimento de que o preconceito “é 

sempre moralmente negativo”. Isso porque “todo preconceito impede a autonomia do 

homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, 

conseqüentemente, estreitar a margem real de alternativa do indivíduo”. 

É importante refletir para que serve a reprodução de preconceitos. “os 

preconceitos servem para consolidar e manter a estabilidade e a coesão da integração dada” 

(Heller,1989, p.54). A reprodução dos preconceitos, na vida cotidiana, corrobora, portanto, 

para manter ideológica e moralmente a estabilidade e coesão da sociabilidade capitalista na 

qual vivemos, reforçando, independente da consciência que os sujeitos tenham, a manutenção 

da hegemonia de um projeto político opressor e explorador.   

No âmbito profissional, o enfrentamento deste debate sobre os preconceitos 

assume relevância nas diversas dimensões da profissão. Faz-se necessário aprofundar e 
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ampliar o debate em torno dessa temática com o objetivo de estimular o conhecimento crítico 

sobre a sociedade e a subjetividade dos indivíduos sociais. No exercício da profissão é 

fundamental o desenvolvimento de um constante processo de capacitação e reflexão para que 

as(os) assistentes sociais  entendam e se posicionem de forma crítica frente às manifestações 

de preconceito.105

A luta pela eliminação dos preconceitos está inserida em uma luta mais ampla 

pelo fim das formas de opressão de classe que  

se geradoras de uma forma societal autenticamente livre, autodeterminada e 
emancipada, possibilitará o aparecimento de condições histórico-sociais nunca 
anteriormente vistas, capazes de oferecer condicionantes sociais igualitários que 
permitam a verdadeira existência de subjetividades diferenciadas, livres e autônomas 
(Antunes, 1999, p.110).  

Todos os princípios, anteriormente analisados, articulam-se ao princípio que 

defende a defesa da vinculação do projeto profissional do Serviço Social à construção de uma 

outra sociabilidade. Ao se referir ao princípio “opção por um projeto profissional vinculado 

ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de 

classe, etnia e gênero”, Nahra (2001, p.42/43) argumenta que  

o compromisso da categoria com a construção de uma sociedade mais justa, uma 
sociedade sem dominação e exploração [...] já vinha se manifestando em todos os 
princípios anteriores. A diferença é que agora se fala de um projeto profissional e, 
portanto, vincula-se não apenas os indivíduos, particularmente, com essa opção, mas 
a categoria como um todo. É a categoria que deve se engajar nesse projeto, e isto é 
novo em nível de códigos de ética profissional no Brasil [...] a colocação desse 
compromisso foge à visão tradicional e corporativista de ética [...] o código de ética 
do assistente social, elaborado em 1993, foge a esta visão corporativista [...]. 

A possibilidade de um projeto profissional se voltar para a perspectiva de 

superação do corporativismo é uma questão polêmica e complexa que merece uma análise de 

como se gesta um projeto coletivo. Parto da compreensão de que este vai se construir à base 

de múltiplos elementos, dentre os quais destaco: a necessidade, a consciência e a vontade, já 

abordados neste trabalho. A depender de como esses elementos operam, o projeto vai se 

direcionar na defesa de interesses corporativistas ou coletivos.

105 Cf. Mesquita et al (2000). 
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No caso do projeto profissional do Serviço Social, esses elementos têm apontado 

para a defesa de interesses coletivos e a negação do corporativismo. Isso é comprovado, além 

da defesa desses princípios societários, em diversos posicionamentos, sendo emblemática a 

opção sindical de fortalecimento dos sindicatos por ramo de atividade, o que levou a 

categoria a deliberar pela extinção da sua própria entidade sindical, a ANAS106.

É importante ressaltar que devem ser construídas mediações para expressar a 

vinculação do projeto profissional a um projeto societário. Nesse sentido, a perspectiva é a de 

que

o projeto de transformação mais geral deve ser encaminhado em outros espaços que 
não exclusivamente, o das práticas profissionais, ou seja, nos sindicatos, nos 
movimentos sociais, nos partidos políticos. Isto significa que aquela visão do 
assistente social como o agente privilegiado da transformação social está sendo 
revista (Silva,1996, p.142).     

Articulados a esses princípios mais gerais e à opção por um projeto profissional 

vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-

exploração de classe, etnia e gênero; estão postos outros princípios particulares à profissão 

que apontam para a defesa do pluralismo107, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas; o compromisso108 com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

106 Essa discussão sindical foi tematizada no 1º capítulo deste trabalho. 
107 A concepção de pluralismo que está subjacente no sétimo princípio do código de ética é a do pluralismo 
como fenômeno social e político e não do pluralismo na construção do conhecimento (Coutinho, 1991). O 
primeiro corresponde à defesa de que todas as perspectivas políticas e teóricas presentes na profissão devem ter 
garantido o direito ao debate democrático nos espaços construídos coletivamente. Já o segundo refere-se ao 
processo de construção do conhecimento, o que se constitui num debate epistemológico. Entendo que a garantia 
da livre expressão de diferentes perspectivas não exclui a disputa entre elas pela hegemonia quanto à direção 
social do projeto profissional, portanto, defendo a concepção do pluralismo com hegemonia. “Nosso pluralismo 
não é o pluralismo liberal, mas o pluralismo com hegemonia, que se fundamenta no respeito à democracia, à 
liberdade, aos direitos humanos, recusando todas as formas de preconceito e orientado para a emancipação dos 
indivíduos sociais” (Iamamoto, 2004, p.109). Neste sentido, o código deve ser uma referência no debate teórico 
para “a consolidação deste projeto profissional no âmbito da disputa com outros projetos, respeitando-se, nesta 
disputa, a diversidade e o pluralismo. No entanto, ao defender a convivência plural, o Código de ética coloca-a 
num campo definido: o respeito a todas as expressões profissionais, sociais e culturais que sejam democráticas e 
busquem a ampliação da liberdade, enquanto valor ético central".
108 Ao analisar aspectos do compromisso, Rios (1994, p.57) adverte que “só posso falar de compromisso, se 
menciono a adesão, a partir de uma escolha do sujeito, a uma certa maneira de agir, a um certo caminho para a 
ação. É para que essa ação seja significativa que devem se conjugar a consciência, o saber e a vontade, que de 
nada valem sem a explicitação do dever e a presença do poder”.



240

competência109 profissional, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população; a articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 

desses princípios e da luta geral dos trabalhadores e o exercício da profissão sem 

discriminação de nenhuma espécie110.

Em 2003, o Código de Ética Profissional comemorou uma década de aprovação, 

colocando-se como “parte constitutiva do processo de construção do projeto profissional que 

nos últimos trinta anos tem se caracterizado pela crítica teórica e oposição ética e política ao 

conservadorismo profissional” (Barroco, 2004, p.28). Nesse processo, diversos avanços 

foram alcançados e inúmeros desafios ainda se colocam na perspectiva de materialização dos 

seus princípios ético-políticos no cotidiano profissional. Dentre os avanços, destaco, além da 

atuação do CFESS nesta área em diversas frentes, que está sendo abordada neste trabalho: o 

aumento de pesquisas e publicações sobre a temática da ética e dos direitos humanos, como 

sinalizei anteriormente, e o surgimento e a articulação de grupos de pesquisa sobre ética em 

Serviço Social, tais como o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ética e Direitos Humanos- 

NEPEDH da PUC-SP e o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética- GEPE da UFPE111.

Apesar desses inegáveis avanços, o Serviço Social brasileiro se depara com 

inúmeros desafios no âmbito da intervenção ética, dentre os quais destaco: 

problematizar e debater os conflitos morais decorrentes de diferenças entre os 

diversos projetos individuais x projetos profissionais x projetos societários presentes 

na profissão;

109 Defendendo a mediação da ética como elemento de superação da dicotomia entre técnica e política na 
concepção de competência, Rios (1994, p.67) argumenta que “não poderíamos superar a dicotomia técnica x 
política se apenas articulássemos a ética à política, e mantivéssemos a técnica como um campo autônomo, que 
de fora recebe as benesses, os benefícios de uma política fertilizada pela ética. É preciso garantir a idéia de que 
a dimensão técnica também carrega a ética. O que temos é competência técnico-ético-política”. A concepção de 
competência, predominantemente defendida na profissão, hoje, engloba três dimensões indissociáveis: a 
teórico-metodológica, a técnico-operativa e a ético-política. 
110 Uma análise sobre os princípios e valores do Código de Ética de 1993 encontra-se em Paiva e Sales (1996) e 
Nahra (In: Mustafá, 2001). 
111 Estes dois grupos estão realizando conjuntamente uma pesquisa integrada, aprovada pelo CNPq em 2003 
cujo título é “Ética e Direitos Humanos: unidade e diversidade do Fórum Social Mundial”. 
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conhecer e utilizar sistematicamente o código de ética no cotidiano profissional; 

contribuir para aprofundar/fortalecer o debate da ética na sociedade brasileira, 

imprimindo visibilidade à reflexão ética nas diversas dimensões da vida social; 

multiplicar o conhecimento e as possibilidades de utilização sistemática do código de 

ética no âmbito da categoria profissional; 

disseminar a importância do posicionamento ético do(a) profissional frente aos 

conflitos cotidianos, postos no ambiente de trabalho, favorecendo a compreensão das 

contradições que se apresentam nas estratégias e na construção de alianças com 

outros sujeitos profissionais e sociais112;

promover uma capacitação continuada sobre a reflexão ética nos diferentes locais de 

trabalho;

ampliar a participação e envolvimento dos(as) assistentes sociais em espaços 

coletivos de discussão da dimensão ética profissional; 

promover uma intensa capacitação docente para a materialização do debate ético no 

cotidiano das Unidades de ensino; 

aprofundar, nos ambientes profissionais, estudos e reflexões sobre as diferentes 

formas de opressão relacionadas às dimensões: gênero, raça, orientação sexual, dentre 

outras;

realizar pesquisas com o objetivo de aprofundar a análise teórica sobre os princípios 

ético-políticos sinalizados no código, qualificando melhor os termos do debate, o 

horizonte e os limites das lutas por democracia, cidadania, justiça social e sua 

articulação contraditória com um projeto de emancipação humana; 

intensificar as articulações com outros segmentos coletivos na perspectiva da luta 

anti-capitalista.

112 Cf. Sousa (2002) e Ramos (2003). 
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Além desses, outros desafios foram discutidos e aprovados em vários eventos 

profissionais. Destaco aqui algumas propostas aprovadas na plenária do Encontro Nacional 

de Organização Política da categoria em relação à questão da ética: 

-dar maior visibilidade ao Código de Ética como instrumento de prática profissional; 
- promover a capacitação ético-política e técnica dos profissionais; 
- que a formação do assistente social priorize o Código de Ética como instrumento 
educativo, indispensável na compreensão da realidade, na intervenção profissional 
que se deseja executar; 
- reforçar o código de ética como instrumento de defesa da profissão e não somente 
como instrumento de punição; 
- o código de ética é a maioridade técnico-política do assistente social e temos que 
mudar as relações de trabalho a partir dele; 
- recuperar o processo de discussão quando da aprovação do Código de ética 
(metodologia, instrumentos) e dar continuidade no sentido de estar sempre presente, 
nos debates, avaliando os avanços e limites conquistados com o novo código de ética 
profissional (CFESS, 1997). 

Tais desafios requisitam uma profunda atuação teórico-política no universo: das 

unidades de ensino, dos locais de trabalho e das entidades organizativas da categoria 

profissional. Essa atuação será bem sucedida quanto mais romper com a direção da luta 

apenas no âmbito da institucionalidade que anula os antagonismos de classe (Dias, 2002) e 

estiver conectada às lutas e mobilizações desenvolvidas pela classe trabalhadora na 

perspectiva da crítica radical à sociabilidade do capital.

3.3.2- O debate sobre os Direitos Humanos 

O decisivo protagonismo do CFESS, na coordenação do debate ético profissional, 

é também sentido em outros momentos, alem da direção do processo de discussão para a 

aprovação do Código de Ética de 1993. Dentre esses momentos, destaca-se a atuação crítica e 

propositiva da comissão de Ética e Direitos Humanos- CEDH do CFESS. 

A atuação da Comissão de Ética e Direitos Humanos -CEDH-CFESS tem sido 

fundamental para o debate/proposição/intervenção no âmbito da ética. Essa comissão 

incorporou a questão dos Direitos Humanos, a partir da gestão 1999/2002, em decorrência do 

aprofundamento de um processo de discussões no interior da entidade que estabelecia a 

necessidade da construção de uma política de Direitos Humanos (DH). Dentro desse contexto 
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de maior visibilidade dos DH na profissão, o CFESS constrói uma política de Direitos 

Humanos, a partir do entendimento de que, no contexto da estrutura de organização do 

trabalho em comissões, a questão ética não deveria estar subordinada a nenhuma comissão 

em especial, mas a todas as comissões, devendo ser incorporada e vivenciada como eixo e 

mediação do projeto que se objetiva em diversas frentes (CFESS, 2002). 

A incorporação da discussão dos Direitos Humanos no CFESS ocorre em 

consonância com a maior visibilidade que essa temática assume no cenário nacional e os seus 

rebatimentos na profissão. Para Barroco (2004), o debate dos direitos humanos traz novos 

desafios para o projeto ético-político, devido aos novos contornos de desrespeito ao ser 

humano, de violência, de perda de direitos que revestem as expressões da “questão social”, o 

que rebate no trabalho profissional dos(as) assistentes sociais. 

A política de DH do Conjunto CFESS/CRESS tem como principais eixos: 

I) A compreensão dos DH como algo que não se restringe aos direitos civis e 
jurídico-políticos, mas que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais; 
2) A superação da visão ´legalista` dos direitos, trazendo-os para âmbito da luta de 
classes e das contradições inerentes à (re) produção das relações sociais capitalistas. 
Não se trata apenas de uma oposição ideológica ao liberalismo (que busca 
equacionar juridicamente a questão das desigualdades sociais), mas principalmente, 
de uma compreensão crítica que desvele a impossibilidade concreta de objetivação 
dos direitos para todos os indivíduos sociais. Isso supõe, evidentemente, uma crítica 
ao pilar das declarações burguesas de direitos: a propriedade privada; 3) A 
compreensão crítica radical dos DH na sociedade contemporâneas, que 
instrumentalize uma atuação realista, desmistificando as concepções liberais que 
naturalizam as desigualdades e as visões abstratas que tratam o homem ou a 
´dignidade humana` sem levar em conta as particularidades históricas em que a 
humanidade se (des)constrói; 4) A necessidade de uma articulação com os 
movimentos de defesa dos DH, vinculando-a com a ´questão social`, com as políticas 
públicas e com as práticas democrático-populares; 5) A compreensão das 
especificidades da luta pelos DH no âmbito das entidades profissionais como o 
conjunto CFESS/CRESS, articulando-a com os eixos: fiscalização, capacitação e 
denúncia.113

A discussão sobre Direitos Humanos é bastante polêmica e, no Serviço Social, 

recente e tributária dos debates sobre ética, realizados na década de 1990. Destacarei algumas 

concepções que convergem com a perspectiva da política de DH, defendida pelo Conjunto 

CFESS/CRESS.

113 Cf. artigo “Avanços e luta pelos Direitos humanos”, publicado na revista Inscrita nº8, pág.37. 
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Nessa direção se colocam as formulações de pesquisadoras da profissão que vem 

estudando a temática dos DH. Para Barroco e Brites (2002, p.99), a defesa dos direitos 

humanos, quando orientada pela teoria social marxiana 

Não pode se restringir à luta pela legalização de direitos, nem se deter nas 
possibilidades de reprodução da ordem burguesa. Tendo em vista que a ´garantia` 
formal de direitos é, no âmbito dos interesses burgueses, uma estratégia de controle 
político-ideológico das lutas populares, de legitimação da hegemonia burguesa e uma 
forma de ocultar a desigualdade objetiva, a defesa dos Direitos Humanos, numa 
perspectiva emancipadora, tem na reflexão crítica e na ação educativa instrumentos 
desmistificadores daquela ´garantia formal` e dos limites dos Direitos Humanos 
nesta sociedade, ao mesmo tempo um instrumento de resgate histórico dos Direitos 
Humanos na perspectiva das lutas populares e dos movimentos organizados dos 
trabalhadores.

As autoras propõem algumas exigências da luta pelos DH numa lógica 

emancipadora, com destaque para: educar para os DH na perspectiva de desvelar o discurso 

burguês sobre esses direitos; superar a visão legalista dos direitos; trazer os DH para o 

âmbito da luta de classes e das contradições do sistema capitalista; resgatar historicamente a 

defesa dos DH na trajetória dos movimentos revolucionários dos trabalhadores; articular com 

os movimentos de defesa dos DH, em suas estratégias de denúncias, para contribuir na 

criação de uma cultura crítica dos DH. 

Seguindo a mesma linha analítica, Santos (2002, p.24), ao discutir a necessidade 

dos DH para a formação de uma cultura política emancipatória, argumenta que 

Sob a égide da sociabilidade do capital, os direitos humanos são proclamados 
mediante uma concepção abstrata de universalidade. Liberdade, igualdade e um 
conjunto de outros direitos que deveriam ser assegurados não têm condição de se 
realizar, posto que vigora uma desigualdade estrutural no processo de produção e 
reprodução da sociedade. Isso porque é próprio do metabolismo da sociabilidade 
capitalista, a contradição entre os interesses particulares e os interesses da 
humanidade. O reconhecimento dessa contradição não significa admitir nenhum tipo 
de desvalorização dos DH. Ao contrário, trata-se de desmistificar a ideologia 
dominante quanto à possibilidade de acontecer, nesta sociedade, a realização do 
interesse de todos.  

A partir de tais reflexões, a autora argumenta que a defesa dos DH não pode 

ocorrer de forma ingênua, descolada das determinações estruturais, nem tampouco pode ser 

desprezada numa sociedade extremamente desigual. Dessa forma, as lutas pela objetivação 

dos DH não devem ficar restritas às contribuições para o aperfeiçoamento do estado de 
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direito, mas devem favorecer, mesmo numa sociabilidade burguesa, o desenvolvimento de 

uma nova cultura política emancipatória. 

É interessante salientar que a atuação do CFESS se contrapõe à perspectiva liberal 

dos Direitos Humanos. Isso fica claro nos diversos documentos e ações implementadas, 

como, por exemplo, na atuação na FITS. Essa Federação tem uma ação bem extensiva nessa 

área, contando, inclusive, com uma Comissão Permanente atuante junto à ONU, à OMS e à 

UNESCO, além da Comissão de Ética e de Políticas.  Teixeira (2004) ressalta que o CFESS 

tem sentido a necessidade de fortalecer a FITS para assumir um enfoque menos tradicional e 

liberal dos DH, o qual segmenta e seletiviza os direitos sociais.    

Tomando por base essa perspectiva e os eixos da política de DH do Conjunto, 

foram elaboradas estratégias para dar visibilidade às questões da ética e dos direitos 

humanos. Neste sentido, decidiu-se por um espaço específico na Revista Inscrita para esse 

debate, além de outros meios de comunicação. Implementou-se, também, a articulação com 

parceiros dos movimentos de defesa dos direitos humanos, culminando, inclusive, com uma 

proposta de trabalho conjunto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Outras 

atividades foram realizadas visando acumular elementos que permitissem a elaboração da 

concepção de DH do conjunto CFESS/CRESS. Nessa perspectiva, foi realizada uma 

entrevista com o deputado Nelson Pellegrino (presidente da Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara Federal), publicada na Revista Inscrita Nº 8. E, por fim, realizou-se um seminário 

interno, em 2002, com o objetivo de construir uma primeira sistematização de diretrizes 

gerais em torno da elaboração de uma Política Nacional de Direitos Humanos para o 

Conjunto CFESS/CRESS, nos próximos anos. 

Dentre as propostas, aprovadas nos encontros CFESS/CRESS, à frente dos DH, 

destacam-se: participação do CFESS no Fórum Nacional dos Direitos Humanos; articulação 

do CFESS com o Movimento Nacional de defesa dos DH; proposição de um tribunal em 
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torno de um tema que se articule à intervenção profissional na direção de denúncia quanto a 

violação dos Direitos Humanos; divulgação dos encaminhamentos do Tribunal da Dívida 

Externa, no sentido de articular um amplo debate da política macroeconômica no Brasil; 

estabelecimento de contatos com a coordenação do Movimento Nacional de Direitos 

humanos e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal; busca de formas de 

instrumentalização dos(as) assistentes sociais para fazer as denúncias sobre violação dos DH, 

articulando especialistas para discussão do tema; articulação dos CRESS com as Comissões 

de DH dos Legislativos municipais e estaduais; integração dos CRESS e CFESS aos Fóruns 

estaduais e nacionais de DH e divulgação na revista Inscrita de artigos produzidos por 

assistentes sociais sobre essa temática.114

Além dessas atividades, a CEDH solicita/subsidia a elaboração de pareceres 

jurídicos, como, por exemplo, o parecer jurídico 09/01 sobre material divulgado pelos 

Bancos de Sangue, contendo explicações acerca dos critérios e condições para doação de 

sangue. O parecer questiona a utilização da nomenclatura de grupo de risco utilizada em 

folhetos explicativos provenientes de Bancos de sangue, originários do Instituto de 

Hematologia do Nordeste e da Fundação Pró-sangue Hemocentro de São Paulo. 

No parecer jurídico, a assessoria jurídica do CFESS, ressalta que

[...] no âmbito das normas que regulamentam o exercício profissional do(a) assistente 
social, abrange a obrigatoriedade de denunciar aos órgãos e autoridades competentes 
casos de violação de Direitos quanto aos atos, dentre outros, de discriminação, 
preconceito, abuso de autoridade, qualquer forma de agressão e outros [...] vale, 
agora, adentrar na discussão da caracterização e, via de conseqüência, na 
comprovação irrefutável da postura discriminatória em relação a orientação sexual 
homossexual e bissexual, expressadas nos folhetos em análise. 

O referido parecer está em consonância com os princípios ético-políticos 

defendidos pela profissão, notadamente aquele que defende o “empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de 

grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças”. Ressalte-se, aqui, a 

114 Cf. relatório do Encontro CFESS/CRESS de 2001, pág.19. 
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necessidade do Conjunto CFESS/CRESS contar com a atuação de profissionais nas 

assessorias jurídicas que tenham uma perspectiva político-ideológica compatível com os 

valores e princípios defendidos pela profissão, o que fica patente na atuação da assessora 

jurídica do CFESS, que atua em consonância com o projeto ético-político profissional. Essa 

deve ser uma preocupação no processo de escolha dos profissionais dos conselhos, posto que 

seu perfil influi na materialização da perspectiva de ação política da entidade. 

Outra atividade da CEDH é participar do processo de julgamento de recursos 

interpostos perante o CFESS no encaminhamento de processos éticos. As fases e tramitação 

do processo ético foram socializadas para a categoria profissional, através de um dos 

módulos do curso para agentes multiplicadores, integrante do Projeto “Ética em 

Movimento”, intitulado “Ética e instrumentos processuais”, elaborado por Sylvia Terra, 

assessora jurídica do CFESS. 

Uma outra dimensão da intervenção do CFESS no debate da ética é a difusão 

internacional do acúmulo brasileiro nesse debate. Ressalte-se, nessa esfera, a participação do 

CFESS no Comitê de Organizações Profissionais de Trabalho Social ou Serviço Social do 

Mercosul e na Federação Internacional de Trabalhadores Sociais (FITS). Em relação à FITS, 

o CFESS esteve presente na sua Assembléia Geral (Montreal, julho de 2000), difundindo a 

experiência acumulada no debate ético e o Código de Ética de 1993 (já traduzido para o 

espanhol e o inglês na gestão do CFESS de 1996/99), além de participar dos debates do 

Comitê de Ética e do Comitê de Direitos Humanos da entidade. 

Vale destacar, no âmbito do debate ético internacional, que a FITS aprovou um 

Manual sobre Direitos Humanos e Trabajo Social, elaborado pela Comissão de Direitos 

Humanos da federação, composta por representantes de todos os continentes, para subsidiar o 

trabalho dos(as) assistentes sociais em todo o mundo 
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No Comitê Mercosul, ressalte-se que na coordenação que foi assumida pelo 

Brasil, através do CFESS, entre 1998 e 2000, a questão da ética foi prioritária.  Em 2000, 

instalou-se o Grupo de Trabalho de Regulamentação e Ética, com dois representantes de cada 

país e ocorreu, no Uruguai, o I Seminário sobre Ética e Trabalho Social, que, contando com a 

participação de 120 profissionais representando os quatro países participantes, aprovou os 

princípios éticos comuns para o Mercosul, após dois anos de intensos debates. Esse fato, 

segundo o relatório da gestão do CFESS 1999/2002 “foi um avanço importante, já que se 

trata de uma experiência inédita no Serviço Social, no espaço mundial” (2002, p.14).   

São os seguintes os princípios éticos comuns defendidos pela Comissão de Ética e 

Regulamentação do Comitê e aprovado no referido seminário: 

1. Basándonos em la vigência de la democracia, que implica la constitución Del 
Estado com independência de los Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial em el 
sistema Republicano y, la defensa de los Derechos Humanos y Sociales (Civiles, 
Políticos, culturales y Econômicos), se toma cu punto de partida para la 
“Declaracióndelos Princípios Éticos Basicos”  
2. La integración político, social, econômica y cultural y el respeto hacia lãs 
diferencias particulares de cada país, fortaleciendo internamente la capacidad de 
negogiación em iguales condiciones com los centros hegemônicos. 
3. El acceso real de todos las personas, sin discriminación de sexo, etnia, condición 
sócio-económica, religión, a los bienes materiales y culturales, producidos 
socialmente, em su condición de ciudadanos. 
4. La responsabilidad Del estadomen garantizar el bienestar de la población, a través 
de políticas públicas y responsabilidad del colectivo profesional em difundir los 
recusos existentes. 
5. La Profesionalización competente y comprometida com la calidad de los servicios 
prestados profesionalmente, no a través del voluntariado filantrópico, y los derechos 
de la población a participar activamente em las decisiones vinculantes. 
6. La reglamentación profesional (legitimación legal), a partir de principios 
decididos em forma coletiva, autônoma y democraticamente, que garanticen el libre 
pasaje de los profesionales com derechos y obligaciones asegurados de acuerdo com 
el marco juridico correspondiente. 
7. Fiscalización del ejercicio profesional y de los títulos habilitantes, que de acuerdo 
com los princípios éticos reafirmados, puedan responsabilizar a los profesionales por 
las consecuencias éticas y políticas que surjan de su intervención profesional. 
8. La formación permanente profesional y primordialmente la inclusión de la Ética 
profesional em los Currículos de lãs unidades acadêmicas de formación especifica 
em cada país. 
9. El sostenimiento, continuidad de la matriculación para el ejercicio profesional 
como delegación del estado em los propios profesionales, haciendose cargo del 
otorgamento de la matricula, de la fiscalización del ejercicio, brigando para que este 
sistema se concrete em todos los países integrantes. 
10. Respeto a los organizaciones populares y a su autodeterminación. 
11. De acuerdo a el princípio de la calidad e del compromiso profesional, 
condiciones de trabajo adecuadas y dignas para el ejercicio profesional (ingreso, 
seguridad social, ambiente laboral, funciones) y respeto a la autonomia técnico-
profesional. 
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12. Contribuir a mantener la memória colectiva de los pueblos. 

A reafirmação desses princípios aparece em vários documentos do Comitê. Na 

“Declaração de Florianópolis”115 a defesa dos direitos humanos é reafirmada. Segundo este 

documento: 

Reafirmamos os princípios dos direitos humanos e rechaçamos qualquer atitude que 
viole esses direitos. 
A relação violenta vivida pela história dos povos latino-americanos não pode ser 
esquecida. Repudiamos essa violência em todas as suas dimensões, pois os fatos que 
marcaram nossa história têm conseqüências sobre a realidade presente. 
[...] Por este motivo, reafirmamos como princípio fundamental o DIREITO À VIDA, 
e como segundo princípio, o DIREITO À VIDA DIGNA. O primeiro é 
imprescindível; o segundo é necessário. Não basta viver, é preciso viver dignamente. 
E viver dignamente significa: ter acesso à saúde, educação, moradia, justiça e 
trabalho.
[...] A isto se contrapõe um projeto neoliberal com predominância do mercado, no 
qual tudo se compra e se vende; com um modelo de sociedade totalmente distinta, 
em que se desconhece processos históricos de realização social, nos quais seriam 
possíveis avançar sobre os direitos essenciais da humanidade. 
[...] As recentes medidas de ajuste fiscal em curso nos países da região tendem a 
agravar esse quadro de violação dos direitos humanos e de barbarização da vida 
social.

Nesta mesma direção, Greco e Greco(1998) afirmam que a bandeira dos Direitos 

Humanos, proposta pela burguesia no século XVIII, não é possível de ser garantida nos 

limites do capitalismo, sobretudo no modelo neoliberal. Isto porque os direitos humanos, 

além de inalienáveis, são indivisíveis, portanto, não se pode falar de direitos sociais e 

políticos sem direitos econômicos e vice-versa. 

A luta pelos DH, no âmbito do Serviço Social brasileiro, é colocada em duas 

perspectivas: “apontando seus limites objetivos no contexto da propriedade privada e do 

discurso ideológico burguês, mas também assinalando sua atualidade como instrumento de 

crítica social e de defesa de conquistas históricas de classes, grupos e indivíduos em suas 

lutas por direitos” (Barroco, 2004, p.40). 

Além da difusão do debate dos DH, no final da década de 1990, ocorreu uma 

outra iniciativa fundamental para a dinamização do debate ético profissional: a realização do 

Projeto Ética em Movimento. 

115 Documento aprovado por representantes de entidades profissionais da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 
reunidos nos dias 31/10 e 1º/11 de 1998, no Brasil. 



250

3.3.3 – O projeto “Ética em Movimento”: a dinamização do debate ético 

O Projeto Ética em Movimento foi elaborado pela CEDH do CFESS a partir da 

inspiração de outras experiências precursoras, como o projeto ética itinerante realizado pelo 

CRESS-RJ, conforme depoimento de uma das entrevistadas 

E nesta chapa fizemos uma gestão muito legal, foi aí que nós inventamos a “Ética 
Itinerante”, inclusive é um pouco o embrião da “Ética em Movimento”, que era um 
processo de divulgação e capacitação. O Código de Ética tinha sido recém 
formulado. A “Ética Itinerante” foi na gestão 93/96, um projeto muito legal que 
percorreu o estado inteiro apresentando o código, discutindo com a categoria por 
locais de trabalho e microrregiões, na cidade do Rio de Janeiro (Entrevista 1). 

O Projeto Ética em Movimento116, criado pela gestão do CFESS 1999/2002 e 

aprovado no XXVIII Encontro Nacional CFESS/CRESS, vem responder a uma demanda 

social e ética, nestes tempos neoliberais de barbárie social, que exige um posicionamento 

ético-político dos(as) assistentes sociais, tendo como finalidade responder às demandas 

sociais da atualidade, visando à ampliação do debate sobre a ética, fazendo-a ultrapassar o 

aspecto legal, concebendo-a nas diferentes instâncias: filosófica, política, social e 

profissional, ao mesmo tempo em que oferece mecanismos para o aprofundamento dos 

princípios ético-políticos profissionais do Serviço Social. Compreendia-se que “a ética 

precisava ´sair das gavetas`, dinamizando-se por meio de ações mobilizadoras das 

consciências e das intervenções cotidianas dos conselhos e da categoria, em geral”117

Tal projeto surge num momento crucial no debate sobre ética profissional no 

Serviço Social em que, a partir do amadurecimento ético-político já construído 

historicamente, torna-se imprescindível ampliar as possibilidades de efetivação dos 

princípios éticos fundamentais da profissão, frente aos desafios que a realidade apresenta. 

Desse modo, coloca-se como uma exigência ultrapassar o debate legal e formal, ampliando a 

discussão ética, compreendendo-a no âmbito da atividade profissional, política e social. Ou 

ainda, admite-se que o compromisso com valores emancipatórios assinala um campo de 

116 Cf. Filgueira et al (2002). 
117 Cf. Relatório final da gestão 1999/2002 – CFESS, pág.15 
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possibilidade que extrapola a dimensão deontológica de deveres e direitos inscritos no 

Código de Ética Profissional. 

Fruto deste pensamento, o projeto Ética em Movimento é gestado com o objetivo 

de contribuir para o avanço do debate ético, tendo como pressupostos: 

- A concepção de que a finalidade fundamental dos conselhos reside em sua 
responsabilidade em face da fiscalização da profissão, de acordo com os princípios e 
valores evidenciados no Código de ética, na Lei de regulamentação da profissão e no 
projeto ético-político inscrito na direção social consolidada pelas entidades 
profissionais CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO. 
- O entendimento de que a profunda crítica teórico-prática das entidades à política 
neoliberal e ao capitalismo demanda ações práticas que evidenciem a ausência, por 
parte do governo, de uma ética universalizante, democrática e valorizadora da 
liberdade; assim como a presença, em nossa sociedade, de uma descrença nos 
valores ético-políticos aliada à barbárie social reprodutora da desumanização e 
desrespeito aos direitos humanos e sociais historicamente conquistados. 
- A adoção da concepção ética do código atual como referencial filosófico e teórico-
metodológico do projeto, o que supõe uma abordagem ética de caráter histórico, 
crítico e dialético. 
- A compreensão de que o projeto ético-político profissional é uma construção 
histórica e, como tal, necessita de esforços no sentido de sua consolidação 
profissional e social no âmbito da luta pela hegemonia. 
- A ética como mediação presente na intencionalidade profissional e no produto final 
da ação, o que supõe uma compreensão profunda acerca do significado dos valores 
éticos da sociedade e da profissão, de suas contradições e dinâmica própria, de sua 
relação com a política e com a teoria social, de sua inserção no projeto político 
profissional e nos projetos societários, de sua relação com a qualidade dos serviços 
prestados e com a direção social do trabalho profissional.118

Nesses pressupostos está clara a fundamentação teórica marxista que embasa a 

elaboração da proposta do projeto desenvolvida pela CEDH-CFESS. Tal perspectiva se 

expressa: na crítica à política neoliberal e ao capitalismo e sua ausência de ética valorizadora 

da liberdade; na defesa de uma abordagem ética de caráter histórico, crítico e dialético e na 

compreensão de que o projeto profissional é uma construção histórica e que sua consolidação 

necessita de esforços no âmbito da luta pela hegemonia. Essa concepção analítica concebe a 

ética como mediação para a defesa de um projeto profissional, comprometido com princípios 

e valores vinculados à construção de um projeto societário que realize a emancipação 

humana. 

118 Proposta para projeto Ética em Movimento, elaborado pela Comissão de Ética e DH do CFESS, anexo do 
Relatório de Deliberações do Encontro CFESS/CRESS. Campo Grande, 1999, p.39.  
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A partir dessas pressuposições, foram delimitados os seguintes eixos de ação que 

se combinam mutuamente: capacitação; denúncias; visibilidade social da ética profissional; 

fortalecimento da interlocução com organismos internacionais e nacionais de defesa dos 

direitos humanos e sociais. Todos os eixos se inspiram nos princípios e valores, presentes no 

atual Código de Ética do(a) assistente social, enquanto expressão de nosso projeto ético-

político profissional. 

O eixo capacitação constitui o primeiro passo do Projeto Ética em Movimento, 

sobretudo, quando se objetiva tornar mais eficaz nossa atividade precípua: a fiscalização. 

Nesse sentido, viabilizou-se a capacitação de agentes multiplicadores para subsidiar a 

reflexão teórico-filosófica de base crítica na categoria e lidar com denúncias e processos 

éticos.

O eixo denúncias, objetiva utilizar melhor o potencial ético contido no código, 

articulando com as demais organizações do campo democrático popular, objetivando 

denunciar o desrespeito aos direitos humanos e sociais e aos princípios éticos da profissão, de 

modo a viabilizar política e juridicamente denúncias éticas. 

Em relação ao terceiro eixo visibilidade social da ética profissional, trata-se de 

garantir posicionamentos ético-políticos públicos sobre o trabalho profissional, bem como 

relacionados à ética na sociedade e a ações de governo, no sentido de expressar, em todas as 

oportunidades, sua oposição radical ao projeto neoliberal. Nesse percurso, tem-se verificado 

a articulação com outros conselhos de profissão e segmentos do campo democrático, 

contribuindo para a construção de uma nova cultura sócio-política no Brasil. 

E, por fim, o quarto eixo, o fortalecimento da interlocução com organismos 

internacionais e nacionais de defesa dos direitos humanos e sociais. Este eixo inicia a sua 

materialização a partir da ampliação da comissão de Ética do CFESS, incorporando o tema 
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dos Direitos Humanos e, simultaneamente, provocando o debate nos encontros nacionais 

com os Conselhos Regionais119.

       Nessa perspectiva, o Projeto Ética em Movimento tem buscado materializar os 

objetivos propostos pelo conjunto CFESS/CRESS, conduzindo o debate ético através de uma 

análise histórico-crítica, social na perspectiva da totalidade. 

Essa compreensão permeia todos os eixos do projeto. No eixo capacitação, foram 

realizados cursos para agentes multiplicadores. O conteúdo dos três módulos do curso gira 

em torno das seguintes temáticas: Módulo I- Ética e Sociedade, Módulo II- Ética e Práxis 

Profissional e Módulo III- Ética e Instrumentos Processuais120. Os conteúdos vinculam-se a 

uma proposta de não somente conhecer/interpretar o Código de Ética, mas, principalmente, 

decodificá-lo e aplicá-lo no exercício cotidiano profissional, aprofundando/fortalecendo o 

debate da ética na sociedade brasileira, imprimindo visibilidade profissional e social à ética, 

possibilitando a publicização da vinculação do projeto profissional do Serviço Social à luta 

pela construção de uma nova ordem societária, em que se efetive a conquista da emancipação 

de homens e mulheres. 

O curso de capacitação ética para agentes multiplicadores foi realizado com duas 

turmas na gestão 1999/2002. A primeira turma, cujo curso foi realizado em Brasília no 

período de 26/06 a 01/07 de 2000, teve como incumbência multiplicar o conteúdo do curso 

para os integrantes dos CRESS`s (comissões de ética, COFI, conselheiros, estagiários). A 

segunda turma, cujo curso foi realizado no Rio de Janeiro em agosto de 2001, teve como 

tarefa a multiplicação do conteúdo do curso para a categoria profissional. Isso porque a 

CEDH-CFESS planejou um processo de multiplicação gradativa capaz de garantir que cada 

119 Em meio a este debate, o CFESS participou, em 2001, da VI Conferência Nacional dos Direitos Humanos da 
Câmara Federal e integrou-se ao Fórum Nacional de Direitos Humanos.  
120 São as seguintes as autoras dos módulos: I – Lúcia Barroco, II- Cristina Brites e Mione Sales, III- Sylvia 
Terra. A gestão do CFESS 2002/05 está elaborando um quarto módulo sobre Direitos Humanos a ser 
acrescentado na realização do curso de capacitação para agentes multiplicadores. 
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etapa incorporasse o acúmulo anterior121. A capacitação atingiu cerca de 1.200 profissionais 

em todo o país, entre 2000 e 2002, tendo a gestão subseqüente dado continuidade ao projeto 

com a realização de mais turmas.  

Uma das entrevistadas assim se refere à existência dos agentes multiplicadores do 

projeto

(sic) A ética é uma questão que está em constante movimento. Acho que nossa 
gestão conseguiu captar esse espírito. Criou uma metodologia e material apropriados 
para dar conta desta dinâmica. A idéia de trabalhar com formadores e 
multiplicadores para um país com a dimensão do nosso e uma categoria que não tem 
tradição intelectual e nem é remunerada para tal, é uma alternativa interessante 
(Entrevistada 8)  

Essa fala revela aspectos interessantes a serem analisados na experiência do 

projeto “Ética em movimento”. O primeiro diz respeito à criação de uma metodologia e 

materiais adequados à viabilização do objetivo da capacitação ética dos profissionais. A 

metodologia e o material, propostos nos módulos do curso, expressam a idéia de que a ética 

está “em movimento” no cotidiano da vida e da profissão, estando presente nos diálogos 

entre os vários personagens criados que apresentam questionamentos e reflexões sobre as 

temáticas abordadas. Além dos diálogos, os módulos apresentam questões, exercícios, 

dinâmicas, extratos de pensamentos de autores que enriquecem e dinamizam a discussão 

sobre os temas propostos.  

Um outro aspecto, abordado pela dirigente, diz respeito ao trabalho com 

multiplicadores não remunerados para socializar, com os(as) conselheiros(as) e com a 

categoria profissional, o conteúdo apreendido no curso. Essa é uma idéia interessante que 

permeia o projeto e que exige um compromisso ético com a multiplicação do que foi 

aprendido, rompendo, assim, com uma visão individualista, muito presente em segmentos da 

categoria, de participar de eventos e não se comprometer com o repasse aos colegas que não 

puderam estar presentes. Além disso, houve um envolvimento de outros sujeitos que não 

121 Estes dois cursos atingiram um total de 78 participantes que, enquanto agentes multiplicadores, apresentaram 
um projeto de multiplicação para reproduzir o curso para conselheiros dos CRESS, comissões de instrução, 
comissões de ética, comissões de fiscalização, funcionários(as) dos CRESS e profissionais de base.
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participaram dos cursos, mas que se identificam com a temática da ética e que contribuíram 

com as multiplicações nos estados, como professores(as) da disciplina Ética Profissional de 

diversas Unidades de Ensino.

A avaliação da diretoria da gestão do CFESS 1999/2002 em relação à realização 

do curso de capacitação foi positiva, pois atingiu plenamente o objetivo do projeto Ética em 

Movimento que visava abordar a ética como uma mediação social viva e dinâmica, buscando 

torná-la visível para a categoria e para a sociedade. No relatório desta gestão consta o 

seguinte registro: 

Quando elaboramos o projeto Ética em Movimento, tínhamos a idéia de que a ética 
precisava “sair das gavetas”, dinamizando-se por meio de ações mobilizadoras das 
consciências e das intervenções cotidianas dos conselhos e da categoria, em geral. 
Entendemos que o curso de capacitação atingiu plenamente estes objetivos, 
colocando para a próxima gestão o desafio de atender as demandas já existentes, por 
novos cursos. Ao mesmo tempo, a frente dos direitos humanos está começando a se 
objetivar nesse momento, o que implica também em novos investimentos e 
compromissos [...] entendemos que desencadeamos acertadamente um processo que 
trará, inevitavelmente, pelo caráter de seu tema e pela sua abordagem, novos 
desdobramentos e necessidades. “Os dados estão lançados” (CFESS, 2002, p.15). 

A avaliação das participantes dos cursos de capacitação também foi positiva, o 

que expressam as seguintes falas das agentes multiplicadoras: 

- O projeto Ética em Movimento é uma excelente iniciativa de formação intelectual e 
política [...] para a construção do compromisso social com a seriedade da intervenção 
profissional e com os valores imprescindíveis para uma nova sociedade brasileira 
[...] oferece contribuições para o profissional lidar com o seu cotidiano institucional, 
suas demandas e enfrentamentos reafirmando sua identidade profissional.  
- É politicamente estratégico e prima pela qualidade do conteúdo e capacidade de 
facilitação do tema da ética122.

Como resultados das multiplicações, apresentam-se alguns ganhos como, por 

exemplo, a percepção da ética como algo integrado às vivências cotidianas e à melhoria da 

elaboração dos processos éticos encaminhados ao CFESS, conforme relatam os seguintes 

depoimentos: 

(sic) A experiência do “Ética em movimento” é uma idéia que ainda rende frutos e 
por certo, sacudiu uma parte da categoria para ver a ética como algo integrado às 
vivências do nosso cotidiano, tirando-a da “gaveta” ou da redução à ética 
profissional/código (Entrevistada 4). 

122 Depoimentos extraídos do relatório final da gestão do CFESS 1999-2002. 
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Essa fala demonstra a importância desse projeto para a disseminação do debate 

ético para segmentos profissionais, que não tinham acesso a uma atualização no âmbito da 

discussão sobre a ética, o que repercute no cotidiano do exercício profissional e da ação dos 

conselhos, como demonstra a melhoria do nível de elaboração dos processos éticos. Esse 

aspecto é ressaltado por algumas entrevistadas, sendo ilustrativa a seguinte fala: 

(sic) Eu acho que o projeto “Ética em movimento”, ele tem dado um salto qualitativo 
no sentido dessa questão mais jurídico-instrumental. Assim a gente via muitas 
fragilidades nos recursos, nos processos que os CRESS trabalhavam e, a partir do 
Ética em movimento, a gente tem uma instrumentalização diferente desses 
processos. Então, assim, o CFESS, o conjunto, criou estratégias que vem dando 
certos resultados. Mas a gente ainda precisa caminhar mais nessa direção 
(Entrevistada 7) 

Esse salto de qualidade na elaboração dos processos éticos, verificado após a 

realização dos cursos de capacitação do projeto “Ética em Movimento” é ressaltado nos 

documentos da entidade, conforme este trecho: 

Além da difusão dos fundamentos do projeto ético-político, há resultados bastante 
concretos, a exemplo da nova qualidade do trabalho das comissões de ética e de 
instrução de processos éticos dos CRESS. Exemplo maior disso é que todos os 
processos julgados em segunda instância no CFESS, a partir de 2001 puderam ser 
discutidos quanto ao mérito, não apresentando argüição de preliminares relativos aos 
ritos processuais”(CFESS, 2002, p.13/14). 

Uma outra questão que chama a atenção em relação aos processos éticos, no 

âmbito do Serviço Social, é que os usuários são incentivados a denunciar os profissionais que 

ferem os princípios do código de ética. Tal perspectiva, defendida pelo CFESS, através de 

cartazes e outros mecanismos de comunicação, fundamenta-se na concepção de que a 

fiscalização e os conselhos devem defender a profissão e não os profissionais. Isso é 

ressaltado por uma das entrevistadas:   

(sic) E, assim, uma outra coisa que eu acho que foi concretizada é quando o usuário, 
não é – eu acho que isso é outra coisa que eu achei, assim, fantástica – o usuário ter a 
vez de ir lá e ser capaz de denunciar, entendeu, e isso ser apurado! Eu acho que isso 
é uma forma de concretizar as coisas, entendeste? E eu acho que isso é muito 
diferente de muitos outros conselhos, não é? (Entrevistada 6). 

Todas essas atividades que o CFESS realizou em relação à ética, com destaque 

para a atuação no processo de reformulação do Código de Ética, da intervenção em torno dos 

direitos humanos e da realização do projeto Ética em Movimento se dão na perspectiva de 
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reafirmar “o debate da ética como eixo central, ampliando-a para a discussão sobre os 

direitos humanos, para além dos nossos ´muros`” (Entrevistada 4). É reforçada, nessa fala, 

uma perspectiva não corporativista, ao buscar a abordagem da ética para além do espaço 

profissional, articulando a ética profissional à ética social, a dimensão singular à universal.  
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CAPÍTULO IV 

A ATUAÇÃO DO CFESS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

UMA MEDIAÇÃO NA LUTA PELA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
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"O vento corta os seres pelo meio.
Só um desejo de nitidez ampara o mundo...

Faz sol. Fez chuva. E a ventania
esparrama os trombones das nuvens no azul.

Ninguém chega a ser um nesta cidade,
as pombas se agarram nos arranha-céus, faz chuva.

Faz frio. E faz angústia... É este vento violento
que arrebenta dos grotões da terra humana

exigindo céu, paz e alguma primavera. "

Momento/abril de 1937
Mário de Andrade



260

CAPÍTULO IV – A intervenção no âmbito das políticas públicas: uma mediação na luta 

pela efetivação dos direitos 

Este último capítulo discute a contribuição da ação política do CFESS para a 

consolidação do projeto profissional do Serviço Social, através da sua atuação no âmbito das 

políticas públicas. Tal intervenção pode ser visualizada em várias frentes, com destaque para: 

os posicionamentos contrários à concepção de política social das classes dominantes; a 

participação na construção de leis, na perspectiva da luta para além da garantia jurídico-

formal; o acompanhamento do controle das políticas públicas e as lutas referentes à atuação 

profissional nesse âmbito, objetivando um enfrentamento não corporativista. A intervenção 

do CFESS nas políticas públicas é uma ação estratégica para a consolidação de um projeto 

profissional que visa através da afirmação/ampliação dos direitos sociais uma mediação para 

a construção de uma outra sociabilidade.  

4.1- Atuação do CFESS nas políticas públicas 

Uma das principais frentes de atuação do CFESS tem sido a luta em defesa das 

políticas públicas. Isso é reiterado no documento O CFESS nas lutas em defesa das políticas 

públicas: desafios e perspectivas123. Tal documento assinala que

A situação sócio-econômica do Brasil e as desastrosas medidas adotadas pelo 
governo brasileiro, sob a égide do neoliberalismo, cujos desdobramentos têm sido a 
exclusão social, a violência, o empobrecimento, a redução dos direitos sociais, entre 
outros, levaram a gestão 96/99 do CFESS a reiterar o compromisso em DEFESA 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA DEMOCRACIA. Posicionamo-nos, assim, 
contra qualquer medida que leve à cassação dos direitos já conquistados 
constitucionalmente, bem como contra as reformas que sucateiam os serviços 
públicos e aprofundam a exclusão social. Essa tem sido a opção do conjunto 
CFESS/CRESS, que, com coragem, determinação e esperança, tem firmado o 
compromisso de resistência ao desmonte da seguridade social, buscando avançar na 
implementação dos preceitos constitucionais quanto à descentralização, controle 
social e participação popular nas áreas da Saúde, Assistência, Previdência e 
Criança/Adolescente. Dentro disso, consideramos fundamental o papel dos 
Conselhos de Fiscalização Profissional como guardião do interesse público e da 
população usuária, conforme expressam os nossos textos jurídicos normativos, 
expressão hegemônica do projeto ético-político-profissional (CFESS,1997, p.01). 

123 Aprovado pelo Conselho Pleno do CFESS realizado de 07 a 10 de março de 1997. 
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Um aspecto importante a ser ressaltado, nessa análise, é o desempenho do CFESS 

na luta contra o desmonte da Seguridade Social. Vale considerar que tal desmonte está 

inserido no âmbito das mudanças nos sistemas dessa política social, engendradas no contexto 

das reformas propostas pelos organismos financeiros internacionais e pelos empresários 

vinculados ao grande capital, nas décadas de 1980/90. Desse modo, as tendências da 

seguridade social brasileira expressam, segundo Mota (1995), aspectos dos movimentos da 

economia e da política naquele contexto histórico, reunidos em dois vetores, situados no 

contexto do capitalismo monopolista: as mudanças do mundo do trabalho e a intervenção do 

Estado. Para esta autora 

a problematização da seguridade social não se resume, portanto, a uma relação 
mecânica entre crise econômica e crise na seguridade, o que lhe imprimiria um corte 
economicista. Aqui, o essencial é apreender a seguridade em tempos de crise. É 
historicizar e politizar a seguridade social, discutindo-a no contexto das medidas de 
enfrentamento da crise, como é o caso das mudanças no mundo do trabalho e no 
redirecionamento dos mecanismos de regulação social, enquanto iniciativas políticas 
de classe (Mota, 1995, p.122). 

Behring (2003), ao discutir a condição da Seguridade Social pública nos tempos 

neoliberais, argumenta que a lógica do capitalismo contemporâneo tensiona a configuração 

de padrões universalistas e redistributivos de proteção social, através de estratégias de 

extração de superlucros, de flexibilização das relações de trabalho e de privatização de 

setores de utilidade pública. Nesse contexto, a tendência é a de redução de direitos e de 

transformação das políticas sociais em ações pontuais e compensatórias daqueles efeitos mais 

perversos da crise. Assim, o trinômio para as políticas sociais no ideário neoliberal é: 

privatização, focalização e descentralização, entendida como mero repasse de 

responsabilidades para segmentos privados ou públicos não estatais. Sobre essa questão, 

Yazbek (2004, p.12) salienta que 

Nos anos 1990 a somatória de extorsões que configurou um novo perfil para a 
questão social brasileira, particularmente pela via da vulnerabilização do trabalho, 
convive com a erosão do sistema público de garantias e proteções sociais e com a 
emergência de “modernas” práticas filantrópicas que despolitizam os conflitos 
sociais e confrontam-se com a universalidade das políticas sociais públicas.
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Analisar a Seguridade Social brasileira, no contexto neoliberal da década de 1990, 

historicizando-a e politizando-a, pressupõe, dentre outras questões, pontuar, mesmo que de 

forma breve, aspectos históricos da construção dessa política, sobretudo a partir da aprovação 

da constituição de 1988, e os aspectos ali contidos que irão subsidiar a luta pela sua 

efetivação. A carta constitucional, promulgada em 1988, concebe a Seguridade Social 

englobando a Assistência Social, Saúde e Previdência Social. 

Os avanços mais significativos contidos na nova carta constitucional são: a 

universalidade do direito aos benefícios previdenciários a todos os cidadãos, contribuintes ou 

não do sistema; a eqüidade ao acesso e na forma de participação no custeio; a uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços; a irredutibilidade do valor dos benefícios; a 

diversidade da sua base de financiamento e a gestão administrativa descentralizada, com 

participação da comunidade. Dessa forma, o texto constitucional se refere à seguridade social 

como um conjunto integrado de ações que asseguram os direitos relativos à Saúde, 

Assistência e Previdência Social (Cohn,1998).

Como entraves, Pereira (1998) destaca as seguintes questões: a não-unificação, do 

ponto de vista funcional, das esferas da seguridade, fazendo com que cada área funcione 

isoladamente ou de forma concorrente com as demais; a concepção de seguridade como 

seguro, ficando as políticas não-contributivas, especialmente a assistência social, como 

apêndice da previdência; a não-integração das suas duas vertentes: contributiva e distributiva; 

as restrições que os governos neoliberais vêm impondo ao conceito de seguridade. Dain 

(1998) acrescenta um entrave fundamental para a materialização do projeto da Seguridade 

Social brasileira: o desrespeito à destinação constitucional da alocação dos recursos 

vinculados aos seus programas, uma vez que, o orçamento da Seguridade Social continua 

sendo insuficiente, desrespeitado, atropelado pela agenda do ajuste fiscal, mostrando, desta 

forma, as tendências de financiamento da política social brasileira.  
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A partir dessa realidade contraditória de avanços e entraves, o CFESS vem 

desenvolvendo ações que se constituem uma frente denominada Políticas Públicas da área 

da Seguridade e Criança e Adolescente. Esse processo de discussão sobre a Seguridade 

Social pública levou o CFESS a algumas iniciativas, dentre as quais destacam-se: pensar a 

Seguridade Social de uma forma mais global, a partir dos eixos da gestão, controle social e 

financiamento. Isso é expresso em vários documentos, conforme trecho de um dos relatórios 

do encontro CFESS/CRESS: 

O CFESS entende a Seguridade Social de forma global, com uma visão política 
articulada, na perspectiva da garantia social. Dessa forma, deve-se pensar a atuação 
na Seguridade Social nos seguintes eixos: Gestão, Controle, Financiamento. 
- Gestão: Acompanhamento da gestão das políticas públicas de Saúde, Assistência 
Social, Previdência e Criança e Adolescente, nas diversas esferas de governo. Como 
por exemplo: a extinção do Serviço Social no INSS, discussão do RH no INSS, 
acompanhamento do benefício de prestação continuada, acompanhamento da 
operacionalização de Nobs, etc. 
- Controle Social: Acompanhamento do controle das políticas públicas. Participação 
efetiva nos conselhos de Assistência Social, Saúde, Criança e Adolescente e nos 
respectivos fóruns nas três esferas do governo, conferências, plenárias etc. 
- Financiamento: acompanhamento das questões ligadas ao financiamento das 
políticas públicas, desempenho orçamentário nas diversas esferas do governo, como: 
Definição de critérios de partilha dos recursos financeiros (União, Estado, 
Município), definição de estratégias de financiamento para a Seguridade, etc” 
(CFESS, 1999, p.16).    

Outra iniciativa do CFESS foi formar uma Comissão de Seguridade Social que 

organizou a realização dos Encontros Nacionais de Serviço Social e Seguridade, vistos 

enquanto atos políticos de lutas e encaminhamentos efetivos. Nesses encontros são 

construídas agendas que pautam as atividades do Conjunto CFESS/CRESS nessa área. 

Ressalto, aqui, algumas deliberações do II Encontro Nacional de Serviço Social e 

Seguridade, realizado em Porto Alegre no ano de 2000, que expressam, de forma geral, a 

concepção da categoria sobre a Seguridade Social: 

- Construir e ampliar o leque de alianças no campo democrático e popular para o 
fortalecimento da seguridade social pública; 
- Desvendar e denunciar programas e projetos sociais que não estejam em 
consonância com os princípios e diretrizes da Seguridade Social que defendemos; 
- Priorizar a luta pelo restabelecimento do Conselho Nacional de Seguridade Social, 
(extinto em 1999, por medida Provisória) com caráter deliberativo, no sentido de 
romper com a fragmentação, construindo uma seguridade pública e universal; 
- Adotar estratégias que possibilitem a compreensão crítica da realidade e o 
aprimoramento do controle social, através do estímulo ao associativismo, da 
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utilização do planejamento estratégico e da implementação do orçamento 
participativo (CFESS, 2000). 

Merece destaque um documento do CFESS que demonstra a dimensão estratégica 

da luta em defesa da Seguridade no Brasil, como reforma democrática e mediação na 

construção de uma outra hegemonia: a Carta de Maceió intitulada Seguridade Social 

pública: é possível!, elaborada no XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em 

Maceió em 2000. Nesse documento a Seguridade Social, concebida como “parte de uma 

agenda da luta democrática e popular no Brasil”, é definida como 

um campo de luta e de formação de consciências críticas em relação à desigualdade 
social no Brasil e de organização dos trabalhadores. Um terreno de embate que 
requer competência teórica, política e técnica. Que exige uma rigorosa análise crítica 
da correlação de forças entre classes e segmentos de classe, que interferem nas 
decisões em cada conjuntura. 

Boschetti (2004b) explica que este documento traduz duas importantes reflexões: 

a localização do sentido e limites da seguridade social no contexto de um país capitalista 

subordinado aos ditames do capitalismo mundial e das políticas de ajuste; e a proposição de 

uma agenda político-profissional de atuação na área da seguridade social, situada no contexto 

mais geral de luta dos trabalhadores. Ressalta, ainda, que os avanços incorporados na Carta

de Maceió dizem respeito à possibilidade: de a Seguridade Social superar a lógica restrita do 

seguro e de maior socialização da política e de alocação mais democrática e redistributiva 

dos recursos públicos.

A Seguridade Social é compreendida, portanto, como campo de lutas no sentido 

da universalização dos direitos sociais e de acumulação de forças contra as políticas 

neoliberais. A esse respeito, há alguns posicionamentos, tais como o de Abreu (2002: 

193/194), que alertam para o fato de que 

o princípio da universalização dos direitos sociais sempre foi uma falácia sob a 
ordem do capital, mesmo nos sistemas mais abrangentes de seguridade social 
implementados em países avançados, tanto internamente, considerando os diferentes 
segmentos sociais, quanto externamente, em relação aos países periféricos. Observa-
se, então, um maior fosso entre as políticas de seguridade social e as necessidades 
sociais das classes subalternas nos países periféricos, considerando-se a histórica 
implementação dos atendimentos a essas necessidades de forma residual, focalista, 
restritiva. 
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Do meu ponto de vista, o CFESS tem plena consciência de que a luta pela 

universalização dos direitos sociais, na sociabilidade capitalista, é impossível de se 

materializar efetivamente, posto que a igualdade fica restrita apenas à sua garantia jurídico-

formal. A sua intervenção, nessa área, tem, portanto, como pressuposto a defesa do princípio 

da universalização, como estratégia de mediação para construção de uma outra hegemonia. 

Nessa perspectiva salienta Soares (2002, p.91), 

Somente uma concepção estratégica de políticas econômicas e sociais mais 
integradas seria capaz de abrir espaço para que o gasto social pudesse acentuar sua 
natureza redistributiva, na sua dupla dimensão de direito da cidadania e de 
incorporação dos “não incorporados”, através de políticas universais de maior 
significado transformador, como Educação e Seguridade Social. 

É dentro dessa visão estratégica de defesa de políticas universais de significado 

transformador que se pauta a atuação do CFESS nas suas principais frentes de intervenção no 

âmbito das políticas públicas, as quais abordarei em seguida. 

4.2- Posicionamentos contrários à concepção de política social defendida pelas classes 

dominantes

Nas várias atividades e lutas desenvolvidas pelo CFESS, no âmbito das políticas 

públicas, fica claro um posicionamento de crítica às concepções e ações implementadas, 

pelos governos representantes das classes dominantes brasileiras, nessa área.  

Tal como foi sinalizado anteriormente, pode-se afirmar que uma esfera da 

Seguridade Social na qual o CFESS tem atuado permanentemente é a previdência. Com 

relação à trajetória recente da previdência social brasileira, uma das principais discussões 

refere-se à chamada crise da previdência, que se inicia em 1979 e se prolonga até o momento 

atual.

A esse respeito, Mota (1995) contextualiza a crise no âmbito das disputas entre os 

segmentos das classes dominantes e dos trabalhadores, argumentando que, sobretudo, a partir 
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da unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, surgem propostas para: aumentar 

as contribuições para suprir os déficits financeiros, ampliar ou restringir os benefícios e 

modificar as fontes de custeio. Essas propostas apresentam um cunho reativo às medidas 

adotadas e/ou sugeridas pelo governo. É, sobretudo, a partir da Assembléia Nacional 

Constituinte, lócus de um dos mais significativos embates políticos da década de 1980, que 

os empresários e os trabalhadores, enquanto sujeitos coletivos, participam de forma incisiva 

das mudanças nas áreas da Seguridade Social.  

Para enfrentar essa crise, os governos propõem a reforma da previdência, que, 

segundo Mota (1995, p.230) é apenas um instrumento para que os trabalhadores sejam os 

novos financiadores do capital. Dessa forma, 

O que desejam os empresários e os banqueiros brasileiros, no atual estágio da crise, é 
obter recursos financeiros, imprescindíveis ao restabelecimento do processo de 
acumulação, a exemplo dos norte-americanos, que têm grande parte da sua economia 
financiada pelos fundos de pensão. Assim, o que a inteligente, justa e engenhosa 
proposta do grande capital pretende é que o trabalho financie o capital. Para tanto, a 
fragmentação da previdência – previdência básica e complementar - é uma forma de 
apropriação de parte do salário dos trabalhadores assalariados que, a título de 
contribuição à previdência complementar, passam a constituir uma fonte de recursos 
para o grande capital [...] Desse modo, o capital desloca para a seguridade uma 
questão que diz respeito ao seu projeto social, isto é, a indiferenciação entre 
trabalhadores e capitalistas. Para isso, defende a parceria e a constituição de um 
cidadão-consumidor, que também virá a ser sócio menor do capital – um 
trabalhador-patrão – sob pretexto de uma saída conjunta da crise. 

Dentro dessa perspectiva é ilustrativa a fala de uma entrevistada que assim se 

refere à crise da previdência: 

(sic) Porque isso é tudo articulado! A gente sabe que é uma articulação internacional. 
Você veja o que aconteceu na França, a previdência da França. Parece que a 
previdência do mundo todo resolveu falir. No conceito deles. Mas, claro, a gente 
sabe que isso tudo é uma articulação que vem desde o Consenso de Washington. A 
gente tem plena consciência disso. E que o povão não tem, não é? E eu acho que por 
não ter essa consciência, nem reage! (Entrevistada 6)

Nessa lógica, o governo FHC investiu na reforma da previdência124, apresentando 

proposta ao Congresso em 1995. Destacam-se, nesse processo, a aprovação da PEC 33/95 e a 

124 O governo Lula deu continuidade a “reforma” da Previdência retirando direitos dos(as) trabalhadores(as), 
pois, dentre outras questões, “limitou o teto da aposentadoria em R$ 2.400,00 e elevou a idade mínima de 
aposentadoria para 55 anos (para mulheres) e 60 anos (para homens), além da cobrança de contribuição 
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MP 1523 que altera o plano de custeio e o plano de benefícios da Previdência (Leis 8212 e 

8213). Essas mudanças na previdência social  

não são motivadas por problemas técnicos ligados ao financiamento do sistema, 
como alardeia o governo Fernando Henrique. A chamada reforma da Previdência é, 
acima de tudo, um projeto político e ideológico colocado na ordem do dia em função 
da hegemonia neoliberal em todo o mundo [...] Portanto, o que estamos presenciando 
não são reformas, mas contra-reformas, de caráter inegavelmente regressivo e 
reacionário (Prata, 1997, p. 33/34). 

Na mesma perspectiva analítica, Behring (2003), ao analisar a contra-reforma do 

Estado brasileiro, na década de 1990, salienta que a Seguridade Social foi subsumida à lógica 

fiscal, relacionada à macroeconomia do Plano Real, que gerou o (des)financiamento dessa 

política. Isso é visível no não-lugar atribuído à Seguridade Social no Plano Diretor da 

Reforma do Estado (PDRE), expresso em ações, tal como a revisão dos direitos previstos na 

Constituição, que implicou perdas ou restrição do acesso às políticas de Seguridade Social. 

Isto é uma expressão clara da direção antidemocrática, anticonstitucional, privatizante e 

focalista que se imprimiu na sociedade brasileira deste período. 

O CFESS, articulado às lutas do movimento organizado dos trabalhadores 

brasileiros, vem se contrapondo a essa lógica das classes dominantes, ao criticar e lutar pela 

não aprovação da Reforma da Previdência, pautando seu posicionamento na defesa da 

Previdência Social como política pública. Braga (2004) reforça esse posicionamento ao 

afirmar que o CFESS é contrário a esta reforma, fortemente comprometida com o mercado 

financeiro, entendendo que ela não traduz o princípio da justiça social defendido pelo projeto 

profissional.

O Encontro CFESS-CRESS de 1995 aprovou a realização de Encontros Nacionais 

de Seguridade Social a cada três anos. O I Encontro Nacional de Serviço Social na 

Seguridade Social foi realizado em julho de 1997 em Belo Horizonte, e teve entre as 

propostas aprovadas as seguintes: 

previdenciária dos pensionistas e aposentados e de criar um amplo mercado para a previdência complementar” 
(Braz, 2004, p.55). 
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Construção de estratégias na defesa da previdência pública, articulando-se aos 
movimentos organizados da sociedade civil contra a Reforma do Estado; construção 
de alternativas que facilitem o acesso aos benefícios, reafirmando o papel do Serviço 
Social na assessoria e socialização de informações, e no apoio à luta da sociedade 
civil, criando espaços de análise da política previdenciária compreendida como 
objeto de reivindicação popular; construção de um novo modelo de gestão 
democrática e participativa no INSS, fundamentado numa linha de transversalidade 
que venha a superar as limitações institucionais; consolidação do Serviço Social no 
espaço institucional da previdência; defesa da permanência do assistente social na 
equipe multidisciplinar na área de reabilitação profissional (CFESS, 1999, p.16).

Há, portanto, indicação da importância de debates em diversos fóruns e da 

articulação com segmentos da sociedade civil organizada que tenham interesse no campo da 

previdência, tais como: sindicatos previdenciários, de trabalhadores em geral e movimentos 

de aposentados. Esses debates e articulações constituem-se em espaços de 

reflexão/proposição de estratégias na luta pela preservação da previdência pública. 

Nessa visão, o CFESS também tem se posicionado contrariamente ao projeto de 

Assistência Social defendido pelos representantes das classes dominantes brasileiras. Assim, 

marcou posição contra o Programa Comunidade Solidária, expoente da política social do 

governo FHC que, ao negar a LOAS125 como instância de intervenção no âmbito da 

assistência social, elaborou o referido programa na intenção de minar o tratamento da 

assistência como política pública. O CFESS assim se posicionou em relação a esse programa: 

O Programa Comunidade Solidária, único e frágil expoente da política social do 
Governo FHC, apresentou-se como exemplo singular da retomada do modelo da 
assistência social supletiva, pois, objetivamente, suas ações limitaram-se a uma 
superficial e restritiva cobertura no atendimento aos graves problemas sociais que 
objetivava eliminar. E apesar do marketing ostensivo utilizado por este programa em 
1995 e também em 1996, tornaram-se evidentes os sinais que contradizem o discurso 
oficial. As denúncias divulgadas no segundo semestre/96 pela imprensa nacional 
quanto ao uso eleitoreiro do programa de distribuição de cestas básicas, bem como o 
financiamento apenas parcial de alguns projetos previstos pelo programa (CFESS, 
1997, p.04). 

Na mesma direção se posicionam diversos(as) intelectuais. Abreu (2002:196), ao 

analisar o Programa Comunidade Solidária, afirma que sua marca fundamental é “a 

cooperação produtiva da população individualizada na implementação das atividades 

125 O histórico da participação do CFESS na constituição da LOAS será analisado no próximo item desse 
trabalho.
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previstas, referenciadas no discurso da solidariedade entre as classes sociais e entre estas e a 

burocracia estatal”. Sobre isso, Francisco de Oliveira argumenta: 

A ação do Comunidade Solidária reproduz, ponto a ponto, a trajetória da assistência 
social na estrutura do Estado brasileiro: assistencialista no pior sentido do termo, 
fisiológica, clientelista, fonte de corrupção política, e, sobretudo, o não-
reconhecimento dos agentes da assistência social e do Serviço Social como sujeitos 
da política. Salta-se por cima das instituições, para realizar diretamente, numa das 
características que mais aproximam o neoliberalismo do autoritarismo [...] o projeto 
e a forma de atuação do Comunidade Solidária são a cara da privatização do Estado 
na área da assistência social (Oliveira In: Raichelis, 1998, p.15). 

O governo FHC, coerente com a sua orientação neoliberal, não reconheceu a 

assistência como política social pública, desconsiderando a existência da LOAS e tentando 

deslegitimar as entidades representativas dos trabalhadores no CNAS. Ao negar essas 

conquistas legítimas, propôs um programa com as velhas marcas da condução da assistência 

no país, inclusive, com a marca do primeiro-damismo, posto que a coordenação do 

“Comunidade Solidária” foi entregue à primeira-dama Ruth Cardoso.  

Sposati (1997) argumenta que esse programa é uma demonstração explícita do 

populismo e personalismo, características do modelo filantrópico assistencial, um dos três 

grandes modelos nos quais a Assistência Social no Brasil está consolidada. O modelo 

filantrópico assistencial pauta-se no não-aprofundamento da política de garantias de direitos, 

ao não aplicar corretamente os princípios constitucionais relativos à Seguridade Social. Um 

outro modelo, sugerido pela autora, é o do pobre consumidor, o qual não incorpora os 

excluídos como sujeitos da questão social e parte da concepção de que a assistência social é 

uma política para um segmento de classe, os mais pobres e os carentes. O terceiro modelo é o 

do direito à seguridade social e compreende a assistência social como uma política universal 

de seguridade, responsável pela cobertura pública de um conjunto de necessidades. A partir 

dessa perspectiva, a autora argumenta que para garantir o terceiro modelo, é necessário 

elevar a assistência social ao patamar de política universal, garantindo que esta política seja 

de responsabilidade pública.
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É importante salientar que programas sociais de caráter emergencial, focalizados, 

contando com a solidariedade comunitária foram realizados em vários países, notadamente 

naqueles onde não existia um Estado de Bem Estar Social, na lógica do ajuste fiscal. Em 

todos os casos essas políticas foram insuficientes para diminuir a desigualdade social e a 

pobreza, que foram agravadas pelo próprio ajuste (Soares, 2002). 

Nesse contexto, conforme salienta Yasbek (2004), os programas sociais de FHC, 

no Brasil dos anos 1990, caracterizaram-se por alternativas seletivas e privatistas que sequer 

conseguiram amenizar as condições de pobreza da população brasileira.  

A crítica à política social do governo FHC, maior representante das classes 

dominantes brasileiras no cenário da década de 1990, também é encontrada na análise que o 

CFESS faz da questão da Saúde. Isso fica claro em vários documentos, conforme trecho de 

um deles: 

Ao compreendermos o processo saúde-doença como decorrência das condições de 
vida e trabalho, ampliamos nossa visão quanto à magnitude da problemática da 
Saúde no Brasil, sobretudo no que se refere à precariedade de recursos disponíveis 
nessa área para a maioria da população brasileira, que vive em condições subumanas 
de existência. Assim sendo, ao inverso do que propõe o projeto da reforma 
administrativa do Estado do governo FHC, entendemos que a luta pela 
democratização da saúde passa pelo avanço das políticas sociais de proteção pública 
dos cidadãos, por melhor distribuição da renda nacional, pelo desenvolvimento 
sócio-econômico e pelo acesso universal a todos os serviços que garantam a saúde, 
enquanto qualidade de vida (CFESS, 1997, p.15).  

Ressalte-se, além da crítica ao projeto para a saúde do governo FHC, a concepção 

de saúde como processo vinculado às condições de vida e à dinâmica das relações sociais, 

econômicas e políticas. Essa concepção, assumida pela entidade, demonstra uma perspectiva 

de análise fundamentada na base material, entendida como dimensão fundante para o pleno 

desenvolvimento das necessidades do ser social, visto que, a luta pela saúde passa, dentre 

outras questões, pela defesa da distribuição de renda e pelo desenvolvimento sócio-

econômico. 
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Na análise do CFESS sobre a situação da criança e do adolescente também fica 

clara essa perspectiva de oposição ao projeto das classes dominantes, como confirma o 

seguinte trecho do documento FEBEM: retrato da barbárie brasileira:

Um projeto de sociedade que pretenda enfrentar, de fato, a questão social, em sua 
particularidade da criança e do adolescente não pode ignorar a base estrutural de uma 
vida digna: a educação, o trabalho, a família, a moradia, o lazer, a saúde, o 
reconhecimento da cidadania capaz de gerar um autoreconhecimento dos indivíduos 
como seres humanos e sociais. Não é esse o projeto social que está na base dos 
programas e políticas sociais do governo FHC, mas um projeto claramente 
comprometido com os interesses do capital internacional gerido pelo Banco Mundial 
e pelo FMI. O descaso do governo com a questão social pode ser comprovado pelos 
cortes no orçamento das políticas públicas de proteção social, pela política 
econômica recessiva geradora do desemprego e da miséria, pela 
desresponsabilização do Estado em face das condições de vida da maioria da 
população e pelo desrespeito aos direitos humanos básicos.  

A postura de oposição ao projeto político-econômico das classes dominantes se 

expressou também no posicionamento do CFESS frente ao financiamento das políticas 

públicas. O estudo do financiamento das políticas sociais, dentre outras questões, “fornece 

pistas para entender a relação entre política social e política econômica, visto que permite 

inferir qual é a prioridade atribuída aos direitos sociais no conjunto da política 

governamental” (Boschetti, 2003, p.217). Assim, a entidade acompanhou todos os projetos 

de lei que tramitaram no Congresso Nacional e buscou interferir, no âmbito parlamentar, na 

discussão sobre o orçamento da União, na tentativa de garantir recursos para a área.  

Destaca-se nesta intervenção o avanço da discussão na elaboração e gestão das 
políticas públicas, uma vez que o CFESS extrapolou a declaração de princípios no 
que tange a essas questões e partiu para a busca das prioridades das políticas no 
âmbito do Orçamento Público. Afinal, para se implementar qualquer política, é 
necessário recursos para isto (CFESS, 1999, p.14). 

Nessa perspectiva, o CFESS e parceiros elaboraram várias emendas orçamentárias 

e opinaram, junto a parlamentares, sobre projetos voltados para a área da assistência, como é 

o caso do Projeto de Lei 4690/98, de autoria do governo federal126. Em relação à mobilização 

em torno do financiamento da saúde, o Conselho aderiu à campanha de abaixo-assinado, que 

126 Este projeto de lei “dispõe e qualifica as organizações da sociedade civil de caráter público, estabelecendo o 
termo de parceria entre tais organizações e o governo para a realização de 13 atividades, entre elas a assistência 
social” (CFESS, 1999, p.14). 
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tramita desde 1993, que visa apoiar o projeto de lei de autoria de Waldir Pires e Eduardo 

Jorge, segundo o qual a União não poderá destinar menos de 30% de recursos para a saúde. 

Ainda nessa frente do financiamento, foram desenvolvidas diversas iniciativas, 

com destaque para a participação do CFESS na formação do Fórum Brasil do Orçamento, 

cuja articulação se inicia por volta de 2000 e da promoção, em conjunto com outras 

entidades127, do Seminário “Controle social sobre os orçamentos públicos”128, realizado no II 

Fórum Social Mundial.  

Tais iniciativas se colocam na contra-mão do projeto das classes dominantes para 

a Seguridade Social que se configura sempre na perspectiva do corte de gastos com a área 

social, nos orçamentos para viabilizar o pagamento dos juros da dívida externa e os demais 

compromissos com o capital financeiro, em detrimento do atendimento das necessidades 

dos(as) trabalhadores e da garantia dos direitos. Conforme salienta Sader (2004, p.7)  

A hegemonia financeira tem sua contrapartida no papel central desempenhado pelos 
“mercados” como reguladores das relações sociais. E os “mercados”, como se sabe, 
não reconhecem direitos. Reconhecem o poder dos capitais, é o reino do capital, que 
se expande tanto mais quanto se retrai a regulação estatal e a esfera dos direitos. 

Ainda segundo esse autor, o Brasil, da década de 1990, foi marcado pelo avanço 

da mercantilização e pela retração do Estado, tendo proliferado, nesse contexto, variadas 

expressões, - tais como o “trabalho voluntário” e o “terceiro setor”-, desse processo de 

retração dos direitos na “era dos mercados”, que solapa as possibilidades da construção da 

democracia e da cidadania. 

Nos posicionamentos críticos do CFESS em relação à concepção de política 

social defendida pelos representantes das classes dominantes fica subjacente uma 

127 Dentre as quais: Conselho Federal de Economia – COFECON, Associação Brasileira de Imprensa – ABI, 
Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – 
IBASE, Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, Federação de Órgãos Assistenciais – FASE, Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Rede de Responsabilidade Fiscal, Políticas Alternativas para o 
Cone Sul – PACS, Centro de Assessoria e Estudos Feministas – CFÊMEA e Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua – MNMMR.  
128 Este seminário contou com duas conferências: “Ajuste estrutural e orçamento público: responsabilidade fiscal 
e/ou social?” e “O controle social do orçamento público na superação das desigualdades sociais e no 
aprofundamento da democracia” 
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compreensão de que as políticas sociais públicas se situam no processo de produção e 

reprodução das relações sociais capitalistas, no contexto da prática histórica das classes 

sociais. Essas políticas se inserem no movimento contraditório de acomodação das relações 

entre o Estado e os segmentos empobrecidos, de um lado, e da oferta de algumas respostas a 

necessidades relacionadas à sobrevivência das classes subalternas, por outro lado (Yasbek, 

2004). A luta desenvolvida pela entidade insere-se em um campo político de reforço à luta 

pela garantia de direitos que venha contribuir com a manutenção das condições objetivas e 

subjetivas de vida para as classes trabalhadoras, no intuito de possibilitar condições de 

ampliação do nível de vida material e de construção política dessas classes.  

4.3 – Participação na elaboração de leis: luta para além da garantia jurídico-formal 

Uma das prioridades na atuação do CFESS na esfera das políticas públicas é sua 

participação na construção de leis que expressem a defesa de princípios norteadores de uma 

Seguridade Social pública. No âmbito da Assistência Social, temos como marco, na década 

de 1990, o processo de construção coletiva e a aprovação da Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS. É importante ressaltar que a LOAS nasce sob o signo da tensão dialética 

entre interesses conflitantes, apresentando avanços e limites.  

Uma das entrevistadas reflete os aspectos contraditórios e os limites da lei, 

referindo-se à LOAS como a “lei do possível”, como atesta seu depoimento: 

(sic) Eu acho que nós temos uma lei que eu sempre chamo assim “a lei do possível”, 
não é a lei que nós sonhávamos, a que o país precisava, porque a gente sabe que, 
dentro da seguridade, a assistência veio mesmo como a política pra, digamos assim, 
de quem não tem nada. É tanto que ela, hoje, ainda continua sendo a não-política. 
Conseguimos muitos avanços, mas tem muita coisa ainda pra chegar lá (Entrevistada 
6).

  Entre os avanços da referida lei destacam-se: o privilegiamento do status de 

cidadania sobre o contrato; a referência ao estabelecimento de mínimos sociais como direito 

de todos; a defesa de uma função universalizadora por parte da assistência social; a 
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consideração do princípio da desmercadorização e da gratuidade no âmbito da assistência 

social; o rompimento com formas espontâneas, ocasionais, não-sistemáticas, paternalistas e 

clientelistas de assistência; a transformação da assistência em direito reclamável. Entre os 

limites, observam-se: a adoção do princípio da menor elegibilidade e da mercadorização na 

prestação de benefícios assistenciais; a ênfase nos destinatários convencionais: os 

incapacitados para o trabalho; a prevalência da distributividade sobre a redistributividade de 

recursos materiais e de poder (Pereira 1998).  

A maior conquista obtida com a aprovação da LOAS foi o reconhecimento da 

Assistência Social como política pública, conforme ressalta Yazbek (2004, p.13/14) 

A LOAS estabelece uma nova matriz para a Assistência Social brasileira, iniciando 
um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e 
direito dos que dela necessitarem [...] sem dúvida uma mudança substantiva na 
concepção da Assistência Social, um avanço que permite sua passagem do 
assistencialismo e de sua tradição de não-política para o campo da política pública.

O CFESS participou ativamente do contraditório processo de correlação de forças 

na construção da LOAS, que envolveu disputa de interesses; demandas e necessidades 

diferenciadas. Este protagonismo do CFESS, nesta esfera, é ressaltado pelas dirigentes 

entrevistadas, conforme demonstram os seguintes depoimentos, proferidos ao serem 

perguntadas sobre a participação do CFESS em conquistas da vida social e política brasileira. 

(sic) Eu acho que um grande momento de intervenção do CFESS foi a LOAS, apesar 
dos limites da LOAS, mas limites que não são de nossa responsabilidade, mas de 
responsabilidade da tesoura do Fernando Henrique que era ministro da fazenda e que 
reduziu o acesso aos benefícios de ¼  do salário mínimo per capita, enfim essas 
coisas, focalização extrema que já tem a ver com o neoliberalismo no Brasil, com o 
limite do que a gente conseguiu conquistar. De qualquer forma isso trouxe uma 
cobertura para segmentos que não tinham cobertura nenhuma [...] no caso da LOAS 
dá pra dizer que é conquista da categoria. Tem estudos que mostram isso claramente, 
o papel coordenador, de direção que o CFESS teve nesse período. Eu acho que 
também antes da Constituição, na inscrição da assistência como direito, ou seja, no 
caso da assistência social, eu acho que é um caso específico onde a gente desponta 
como direção efetiva, respeitada, tanto que foi uma comoção quando o Waldek 
Ornellas tentou rifar a gente do conselho nacional e mesmo entidades conservadoras 
com posição conservadora acharam que aquilo era um absurdo, como é que o CNAS 
podia ficar sem o CFESS. Então tem um respeito muito grande e esse respeito ele se 
estende às outras áreas também (Entrevistada 1).   

Esse protagonismo da categoria dos(as) assistentes sociais na construção da 

LOAS é reforçado em diversas análises, conforme argumenta Raichelis: 
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No que se refere aos trabalhadores da assistência social, observamos que os 
assistentes sociais organizados em suas entidades corporativas e acadêmicas tiveram 
atuação política destacada durante todo o processo de debate e negociação dos 
diferentes projetos. Assumiram, em muitos momentos, papel de direção política e 
cultural, politizaram os debates, estabeleceram alianças políticas nos campos 
governamental, parlamentar, acadêmico e partidário, o que se mostrou fundamental 
para o nível de consenso possível que conduziu à aprovação da proposta final da 
LOAS (1998, p. 122/123).  

Significativas pesquisas e análises são unânimes em sinalizar esse protagonismo 

da categoria dos(as) assistentes sociais e de suas entidades representativas na construção da 

política de assistência social, notadamente no contexto de construção da LOAS, o que é 

reforçado por Netto 

Esse quadro de maturação profissional – coroando esforços coletivos e a que não é 
estranha a politização progressista da vanguarda da categoria, evidente no ocaso da 
ditadura militar instaurada em 1964 – tem seu marco mais saliente na contribuição 
oferecida pelos assistentes sociais quando dos debates, na entrada da década de 
noventa, para a elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), processo 
no qual, por meio de suas entidades representativas e de alguns de seus 
investigadores mais operosos, a categoria profissional ofereceu um ponderável 
aporte à sociedade brasileira (1996, p.108). 

O processo de construção da LOAS constituiu um momento privilegiado de 

interlocução da profissão com a sociedade, que se estabeleceu, sobretudo, através da 

articulação com outras entidades, movimentos e com o reconhecimento da própria 

população. Tais questões foram relatadas com emoção por uma das dirigentes entrevistadas: 

(sic) Uma das coisas mais ricas que eu acho que aconteceu na nossa gestão foi a 
mobilização que nós conseguimos fazer em torno da LOAS. Eu acho que foi, assim, 
fantástica! Porque, quando nós avaliamos, foi a primeira vez que a gente levou a 
LOAS para os conselhos, nós conseguimos mobilizar tanta gente nesse país [...] E 
não foi uma discussão dentro do nosso, só do nosso umbigo. Eu acho que foi aí – eu 
não sei, na minha análise – que, nesse momento, nós abrimos nossa casa pra 
comunidade, pra sociedade, entendeste? Então, nós chamamos pra discussão da 
LOAS a sociedade! E aí, nós nos fortalecemos como profissão! Eu me arrepio ainda 
quando eu falo nisso, tu acredita? Porque eu tava nesse momento e o enriquecimento 
nosso, discutindo com as entidades, sindicatos, sabe, de outras categorias, e 
discutindo um negócio que dava, digamos assim, uma lei que mexia com muita 
gente, e que mexia com as classes populares. Então, eu acho que, nesse momento, a 
gente se aproximou do povo, sabe? Eu acho que foi a grande aproximação do CFESS 
da sociedade! E o povo dizia isso: “Agora as assistentes sociais estão próximas da 
gente!” E eles diziam isso com a maior simplicidade, dizendo assim: “Puxa, agora a 
gente está sentindo que vocês estão do nosso lado!” [...] Então, eu ficava, assim, eu 
disse: “Meu Deus, estamos acertando! Pela primeira vez, nós estamos nos 
aproximando do povo!” Então eu tava no CFESS quando a gente teve essa 
aproximação com o povo, com a comunidade. Isso foi muito rico! Foi um momento, 
assim, que eu acho que a profissão cresceu, sabe?Aí, eu me senti muito bem sendo 
assistente social nesse momento (Entrevistada 6)   
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Ressalte-se, nesta fala, um aspecto importante para visibilidade social do perfil 

profissional entre os usuários dos serviços: o reconhecimento da população ao apoio da 

categoria às suas reivindicações. Esse é um elemento que confirma a importância da nossa 

profissão para a garantia e ampliação dos direitos sociais dos segmentos subalternos e a 

necessidade de aliança com esses setores nas suas lutas.   

A mobilização do CFESS em relação à LOAS não se efetivou somente no 

momento da sua aprovação, mas estendeu-se no processo da sua materialização ao defender a 

ampliação dos benefícios contidos na lei, conforme salienta uma das entrevistadas:  

(sic) Eu acho que a conquista da inserção da Assistência Social como direito na 
Constituição foi uma conquista que o conjunto teve uma participação muito 
importante. A conquista do benefício de prestação continuada como direito para os 
portadores de deficiências e os idosos foi também uma conquista fundamental. Mais 
tarde a regulamentação da Assistência Social tem um protagonismo indiscutível da 
categoria sob a direção do Conjunto CFESS/CRESS (Entrevistada 9). 

Em relação a esses benefícios, Sposati (1997, p.22) sinaliza que a LOAS é 

contraditória. “Se de uma parte afirma princípios, que apontam uma perspectiva de direitos 

sociais, de outra, ao tratar dos benefícios, produz uma tradução perversa das suas diretrizes. 

Isso põe em risco toda a proposta da Seguridade Social, colocada no horizonte possível da 

Assistência Social”. 

No tocante à análise de aspectos específicos da LOAS, merece destaque a 

discussão sobre o Benefício de Prestação Continuada – BPC, de que trata o artigo 20 da 

LOAS. O CFESS tem se posicionado criticamente em relação aos seus limites e pontos 

conflitantes frente à Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado. Nesse 

sentido, encaminhou diversas ações para assegurar que o BPC estivesse em consonância com 

os princípios e as diretrizes preceituadas na LOAS e no espírito dos artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal de 1988. “Tais medidas se fizeram pertinentes, especialmente pelo fato 

de ser o primeiro ano de operacionalização do Benefício, o que se traduziu em situações de 
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exclusão e desesperança para os segmentos sociais objetivados pelo mesmo: idosos e 

portadores de deficiência” (CFESS, 1997, p.07)129.

Yasbek, ao elaborar um balanço analítico dos 10 anos de LOAS130, destaca a 

constatação de que a defesa desta Lei exigiu o questionamento da tradição clientelista, 

assistencialista e tuteladora que historicamente configurou um padrão conservador para as 

ações nesta área. Salienta, como destaque positivo desse processo, a construção do sistema 

descentralizado e participativo dessa política, através da implementação de conselhos e 

fóruns ampliados em todo o país. Ressalta, ainda, como um grande desafio: a avaliação dos 

impactos dessa política sobre as condições de vida da sua população-alvo, sob a perspectiva 

de sua inclusão/exclusão social. Assim, argumenta que 

Como evidenciam as avaliações do desempenho da Assistência Social brasileira pós-
LOAS, sua construção como direito tem sido uma difícil tarefa, plena de 
ambigüidades e de profundos paradoxos. Pois, se por um lado os avanços 
constitucionais apontam para o reconhecimento de direitos e permitem trazer para a 
esfera pública a questão da pobreza e da exclusão, transformando 
constitucionalmente essa política social em campo de exercício de participação 
política, por outro, a inserção do Estado brasileiro na contraditória dinâmica e 
impacto das políticas econômicas neoliberais, coloca em andamento processos 
desarticuladores, de desmontagem e retração de direitos e investimentos públicos no 
campo social, sob a forte pressão dos interesses financeiros internacionais (Yasbek, 
2004, p.23/24). 

Em outra área que intervém, a da saúde, o CFESS defende a materialização do 

SUS - Sistema Único de Saúde - como um mecanismo fundamental para se garantir a saúde 

pública. É importante ressaltar que a mobilização pela aprovação do SUS, em 1988, foi fruto 

129 Em relação aos benefícios eventuais, o CFESS também atuou visando à regulamentação do artigo 22 da 
LOAS, que dispõe sobre estes benefícios. Neste sentido, implementou um processo de organização de 
informações que subsidiassem uma proposta de regulamentação e solicitou dos CRESS e do Núcleo de Estudos 
e Pesquisa em Política Social (NEPPOS) da UNB, em março de 1996, contribuições para subsidiar as 
discussões sobre o assunto em plenárias do CNAS. A partir destas contribuições, o CFESS apresentou um 
documento-proposta para a regulamentação dos critérios de concessão dos Benefícios Eventuais, na reunião 
ampliada do CNAS em julho/1996. Este documento defendeu a regulamentação dos Benefícios de forma tal que 
não assumissem um caráter restritivo no atendimento dos usuários dessas ações eventuais. 
130 Em relação aos atuais desdobramentos da Política Nacional de Assistência Social tem-se o SUAS – Sistema 
Único Descentralizado de Assistência Social. “O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, 
constitui-se na regulação e organização em todo território nacional das ações sócio-assistenciais [...] o SUAS 
materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para a realização 
dos objetivos e resultados esperados que devem consagrar direitos de cidadania e inclusão social” (Política 
Nacional de Assistência Social. Brasília, setembro de 2004). Para uma análise do SUAS, conferir o texto 
“Contribuição para a construção do Sistema Único de Assistência Social – SUAS” de Aldaíza Sposati na revista 
Serviço Social e Sociedade Nº 78, Julho/ 2004). 
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de um processo de luta mais amplo, de setores comprometidos com a defesa da saúde 

pública.

Esse processo teve como marco a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada 

em 1986 em Brasília, que contou com expressiva participação de entidades da sociedade civil 

organizada. Tal evento abordou a questão da saúde no contexto da sociedade e propôs não 

somente a implantação do Sistema Único de Saúde, mas a Reforma Sanitária. As principais 

propostas debatidas, pelos sujeitos coletivos envolvidos nesse processo, foram: a 

universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado; a 

reestruturação do setor, através do Sistema Único de Saúde; a descentralização do processo 

decisório para as esferas estadual e municipal; o financiamento efetivo e a democratização do 

poder local, através de novos mecanismos de gestão – os Conselhos de Saúde (Bravo, 2001).   

Simionatto (1997), analisando a política de saúde no Brasil, argumenta que a 

saúde foi, no campo das políticas sociais, a área que mais sofreu transformações 

significativas com as mudanças introduzidas na Constituição de 1988, resultado inequívoco 

da força organizativa do Movimento Sanitário. Dentre estas transformações, destaca: a 

alteração do conceito de saúde entendido como um processo de convergência de políticas 

econômicas e sociais; a instituição da saúde como direito de cidadania e dever do Estado; a 

estratégia do SUS como um profundo reordenamento setorial; a construção de um novo 

modelo de atenção à saúde; a descentralização das ações para as esferas estadual e municipal 

e a democratização do poder local, através dos Conselhos de Saúde.  

Com a criação do SUDS e do SUS muitos avanços foram conquistados. Apesar 

disso, o atual perfil da organização de serviços de saúde, no país, continua apresentando as 

seguintes características: altamente centralizado; acentuadamente privatizado; 

crescentemente distante das reais necessidades de saúde da população brasileira; com clara 

divisão técnica de trabalho entre os setores público e privado; profundamente discriminatório 
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e injusto e com acentuadas distorções na sua forma de financiamento (Cohn, 1998). Isso se 

explica pela correlação de forças desfavorável a classe trabalhadora, com a hegemonia do 

projeto neoliberal no Brasil, que, dentre outras questões, reduziu os direitos sociais, 

desmontou a previdência pública, sucateou a saúde pública, conforme salienta a seguinte 

análise sobre a política de saúde desenvolvida no Brasil: 

A proposta de Política de Saúde construída na década de 1980 tem sido 
desconstruída, principalmente no que tange ao papel do Estado e sua relação com o 
mercado [...] a saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a 
sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise. A 
refilantropização é uma das suas manifestações com a utilização de agentes 
comunitários e cuidadores para realizarem atividades profissionais com o objetivo de 
reduzir os custos. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das 
declarações oficiais de adesão ao mesmo, verifica-se o descumprimento dos 
dispositivos constitucionais e legais, e uma omissão do governo federal na 
regulamentação e fiscalização das ações de saúde em geral (Bravo, 2001, p.30).  

Várias questões devem ser consideradas, no processo de constituição do SUS, 

sendo uma delas a integralidade das ações e a participação social. Os(as) profissionais da 

saúde devem empenhar-se na materialização desses e dos demais princípios e diretrizes que 

norteiam o SUS. Logo, 

torna-se fundamental, portanto, que, em sua prática cotidiana, os assistentes sociais 
facilitem o acesso da população às informações e ações educativas, além do 
atendimento às demandas imediatas, para que a saúde possa ser percebida como 
produto das condições gerais de vida e da dinâmica das relações sociais, econômicas 
e políticas da nação (CFESS, 1997, p.15).

Bravo (1996) analisa a participação da categoria dos(as) assistentes sociais na 

construção da política de saúde no Brasil, no período de 1964 a 1990. Particularmente em 

relação à década de 1980, momento rico de mobilização em torno dessa área, a autora afirma 

que a contribuição dos(as) assistentes sociais foi reduzida e pontual, não havendo um 

engajamento maior por parte dos(as) profissionais e das próprias entidades representativas na 

luta pela reforma sanitária e pelo SUS. Em relação à contribuição das entidades, ela ressalta 

que

As entidades da categoria contribuíram para o fortalecimento da prática do Serviço 
Social, e na Saúde, em particular, mas de forma pontual. Algumas ações foram 
realizadas tendo em vista esse objetivo. Audiência com o presidente do INAMPS, 
Hésio Cordeiro, em 1986, em que estiveram presentes representantes de ANAS, 
CFAS e ABESS, cujo objetivo foi levar o documento produzido em 1984 [...] e 
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reivindicar a criação da coordenação do Serviço Social na instituição, bem como, 
desenvolver um processo de discussão da prática do Serviço Social para a 
reformulação do Plano Básico de Ação. O CFAS participou junto com os demais 
conselhos federais de categorias ligados à área a fim de avaliar a política de saúde e 
oferecer subsídios (Bravo,1996, p.126). 

O citado documento, foi produzido em 1984, por um grupo de trabalho que 

contou com a participação de representantes das três entidades nacionais representativas 

dos(as) assistentes sociais. O documento analisava o processo saúde-doença, revestido de 

historicidade, e enfatizava a necessidade de intensificação das ações preventivas no setor 

público. A partir desses entendimentos, caracterizava a ação do(a) assistente social, no 

âmbito da seguridade social, sob a perspectiva da efetivação e ampliação dos direitos de 

cidadania, sinalizando algumas estratégias fundamentais, com destaque para: criação de 

mecanismos de participação da população usuária; articulação com outros segmentos sociais 

tendo em vista a reformulação da política de saúde e realização de um amplo processo de 

discussão; e elaboração de propostas, entre os(as) assistentes sociais, sobre sua prática nessa 

área (Bravo, 1996). 

A partir do acúmulo dessas mobilizações, o CFESS, nos anos de 1990, tem 

intensificado a luta em defesa da saúde pública, através, sobretudo, da sua Comissão de 

Saúde que vem integrando, desde o final de 1996, o Movimento Nacional em Defesa do 

SUS. Para tanto, tem lutado, em parceria com outros Conselhos e entidades da área, pela 

universalidade e financiamento em níveis que recuperem a qualidade do atendimento da 

saúde, resistindo ao esfacelamento e extinção do SUS. O CFESS se opôs à Medida 

Provisória que dispõe sobre a criação de organizações sociais e agências executivas, numa 

tentativa clara de desmonte das políticas públicas, implementado pela ofensiva neoliberal do 

Governo FHC. 

Outra frente de atuação do CFESS, no âmbito das políticas públicas, é a de 

Criança e Adolescente. Isto fica claro nos vários documentos pesquisados, como mostra o 

trecho de um deles: “A luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes hoje é parte 
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inerente da missão institucional do CFESS. Este tema perpassa todas as áreas das políticas 

públicas nas quais o CFESS está envolvido. Deste modo, criança e adolescente é pauta 

permanente na luta política da categoria” (CFESS, 1999, p.18).  

A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Nº 8. 069 em 

1990 é um marco no tratamento da criança/adolescente como sujeito de direito. Até esse 

momento, o Brasil teve, do ponto de vista jurídico, o Direito do Menor, que era um conjunto 

de leis para a população infanto-juvenil131 que estava fundamentada 

nos princípios da situação irregular, com a concepção político-social do 
assistencialismo, punição, segregação, controle social. Com a aprovação do ECA, 
apontando a cidadania como a diretriz da sua concepção político-social , há um 
rompimento com a velha concepção ditada pelo antigo direito, que direcionava sua 
política de atendimento para as instituições com aparato judicial e policial 132

O CFESS vem atuando na defesa do ECA ao se expressar contrariamente a todas 

as tentativas de não-cumprimento do conteúdo da lei que possam gerar perda de direitos às 

crianças e adolescentes. Destaco, aqui, dois posicionamentos do CFESS que demonstram a 

defesa do cumprimento do ECA. O primeiro é sobre a situação da FEBEM em São Paulo: 

A FEBEM é só uma das faces da questão social hoje; uma expressão do descaso do 
Estado e da conivência de setores da sociedade civil com o desrespeito à vida 
humana em todas as suas dimensões [...] Apesar de termos conquistado, com o ECA, 
uma legislação democrática e cidadã, constatamos sua não aplicação concreta. 
Nossas instituições fechadas (das quais a FEBEM é só um triste exemplo) são 
ilegais, tendo em vista a constituição de 88 e o ECA. São fundadas no autoritarismo, 
geridas com princípios de crueldade e discriminação, violência e práticas de tortura, 
totalmente desvinculadas das entidades que são co-responsáveis pela aplicação da 
lei, a exemplo dos Conselhos Tutelares  [...] Nesse contexto, as entidades defensoras 
dos direitos humanos e sociais não podem se omitir em face da denúncia e da 
identificação dos verdadeiros responsáveis por essa desumanização. O Conselho 
Federal de Serviço Social, em nome de um projeto profissional vinculado à 
liberdade, à justiça social, à democracia, à defesa das políticas públicas e à 
construção de uma sociedade humanizada, responsabiliza o Governo Estadual de SP, 
pelas mortes e condições desumanas de atendimento da FEBEM, e o Governo 
Federal e as elites político-administrativas brasileiras pela situação de barbárie em 
que se encontra a nossa sociedade133.

131Mendez (1997) argumenta que o percurso da história da infância pode resumir-se na evolução da 
consideração do menor como objeto esquizofrênico da compaixão-repressão à criança/adolescente como sujeito 
de direito. Este autor assinala que, nesta esfera, as questões que predominam na década de 1990 são: a do 
trabalho infantil e a do adolescente em conflito com a lei. 
132 Extraído do artigo “Política de atenção ao adolescente em conflito com a lei” de autoria de Sônia Siqueira 
Lopes, Rosimary Iannarelli e Maria Elísia Pinheiro, publicado na revista Inscrita nº8, CFESS, 2002. 
133 Retirado do Texto “FEBEM: retrato da barbárie brasileira” que compõe o posicionamento ético-político sobre 
a FEBEM-SP, divulgado pelo CFESS em novembro de 1999.  
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Esse documento, elaborado pela Comissão de Ética e Direitos Humanos do 

CFESS, ao denunciar as condições desumanas de funcionamento da FEBEM-SP, reitera a 

defesa de que essas entidades não deveriam mais existir no contexto de vigência do ECA, 

posto que essa lei propõe uma nova lógica para trabalhar com os(as) adolescentes que 

cometem atos infracionais. Faleiros (2004:86/88), analisando a realidade dessas instituições, 

salienta que

Estas condições de superlotação, tortura, corrupção, porte de armas, violência como 
espancamento e abuso sexual, sujeição, ociosidade, arbítrio, inadequação 
arquitetônica, é uma rotina rotulada de “estrito cumprimento do dever legal”. Parece 
que a lei está contra a pessoa e na defesa do horror: é a ironia da prisão. Os detentos 
são chamados de reeducandos e reeducandas, outra ironia [...] a exclusão social se 
manifesta no próprio internamento dos jovens e adolescentes, ficando de fora desse 
tipo de punição aqueles que provêm da elite dominante, embora o ECA contemple 
todos os adolescentes como cidadãos e sujeitos de direitos. 

O outro posicionamento da entidade que demonstra a sua defesa do ECA é sua 

opinião contrária à proposta de redução da Idade Penal. Em uma Carta aberta134 à entidade 

argumenta que 

A idéia de segregar e punir jovens infratores vem ganhando força de forma 
assustadora na opinião pública. De forma equivocada, há uma crença que a questão 
precisa ser tratada na esfera policial e não no âmbito da garantia de direitos. 
Acreditar que essa saída pode diminuir a escalada da violência é uma atitude 
simplista. Ao defender a redução da idade penal, uma parte importante da sociedade 
opta por substituir a humanização pela criminalização das relações sociais [...] Nosso 
temor é que a aprovação da redução da idade penal promova problemas que 
demandarão anos para serem completamente revertidos. É preciso não perder de 
vista que os países que apresentam soluções radicais para a punição de crianças e 
adolescentes, como a pena de morte, não conseguiram reduzir e conter seus índices 
de violência. Entendemos que a melhor maneira de reduzir a violência é garantir 
direitos. Por isso os assistentes sociais brasileiros se colocam contrários à redução da 
idade penal, acreditando que violência gera violência. Nossa compreensão é que 
violência se combate com direitos. 

Esse posicionamento contrário do CFESS em relação à proposta de redução da 

idade penal expressa a firme defesa dos avanços trazidos pelo ECA, particularmente no que 

se refere aos(as) adolescentes que cometem atos infracional. Essa postura é compartilhada 

por vários(as) estudiosos(as) da temática da criança e do adolescente. Teixeira (2004: 104) 

questiona “Por que alterar uma lei – o Estatuto da Criança e do Adolescente – se ela ainda 

134 Carta Aberta que manifesta posicionamento contrário à proposta de redução da Idade Penal, produzida pela 
Gestão 2002/2005. 
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não foi implementada na área do adolescente autor de ato infracional?” e acrescenta “ser 

radicalmente contra a redução da idade penal não significa propor a impunidade [...] 

inimputabilidade não significa impunidade”. Na mesma direção de análise, Faleiros (2004, 

p.94) argumenta que a punição dos dominados não é mais o caminho da civilização. “Ao 

contrário, é o caminho de mais barbárie. Para se contrapor à barbárie é preciso cidadania, 

condições de vida e sanções legais dentro do direito, numa cultura de respeito que seja 

exigida não só debaixo para cima, mas também de cima para baixo”.  

É importante salientar que a participação do CFESS na construção e defesa dessas 

legislações se insere numa perspectiva que articula a luta política à ampliação da garantia dos 

direitos da população, considerando o aspecto jurídico-formal como instrumento de luta para 

a garantia desses direitos. As leis aqui ressaltadas, LOAS, SUS, ECA, são encaradas como 

instrumentos de luta para buscar garantir e ampliar os direitos relativos à assistência, saúde e 

crianças e adolescentes para os segmentos excluídos do acesso às condições materiais para 

viver dignamente.   

4.4 – Inserção no controle social das políticas públicas: consolidando a participação 

democrática dos sujeitos sociais 

Outro campo de atuação destacado do CFESS no âmbito das políticas sociais é a 

inserção no controle das políticas públicas, através da participação nos conselhos de direitos, 

fóruns e conferências. 

Na esfera da assistência social, após a promulgação da LOAS, em dezembro de 

1993, o CFESS investiu na mobilização e articulação de segmentos da sociedade civil para 

ampliar o movimento com vistas à composição do recém criado Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS. 
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Raichelis (1998, p.121), analisando a construção do CNAS, ressalta que a 

elaboração da LOAS 

foi produto da mobilização de segmentos sociais que se organizaram com o objetivo 
de fortalecer a concepção de assistência social como função governamental e política 
pública, envolvendo intricados processos de negociação e formação de consensos 
pactuados entre diferentes protagonistas da sociedade civil, do governo federal e da 
esfera parlamentar. 

O CNAS é, portanto, resultado da implementação de proposição contida na 

LOAS, representando a concretização de um dos seus principais mecanismos 

democratizadores. A autora demonstra, na sua análise, que a importante mobilização, gestada 

no processo de elaboração da LOAS, foi determinante para a composição inicial do CNAS, 

respaldando a legitimidade da presença do segmento dos trabalhadores, enquanto 

representantes da sociedade civil, do qual o CFESS foi uma  das entidades com papel político 

mais destacado.  

Em relação à participação dos(as) assistentes sociais no CNAS, Raichelis(1998) 

destaca alguns aspectos fundamentais, tais como: a predominância desta categoria 

profissional, sentida pela expressiva presença numérica entre os conselheiros das entidades 

representativas dos trabalhadores;  a estreita relação da posição encampada pelos assistentes 

sociais no CNAS com a estratégia de ação do CFESS de inscrever a profissão no movimento 

de defesa das políticas sociais públicas;  a ação dos assistentes sociais no referido Conselho 

dirigida à construção de novas parcerias no âmbito da sociedade civil, que procura incorporar 

outras profissões e trabalhadores que atuam nesta área. É inquestionável, portanto, a ativa 

participação dos assistentes sociais no processo de formulação/aprovação da LOAS e de 

construção do CNAS, notadamente por meio do Conjunto CFESS/CRESS. 

A participação do CFESS no CNAS se deu desde o primeiro mandato (1994/95) e 

se mantém até hoje135. Ressalte-se que na eleição para escolher os representantes da 

135 Boschetti (2003, p.148) apresenta todos os representantes titulares da sociedade civil no CNAS entre a 
primeira gestão do conselho (1994/96) até a atual (2002/04) -. São as seguintes, as entidades de trabalhadores: 
Gestão 1994/96 – CUT, Anasselba, CFESS; Gestão 1996/98 – CUT, Anasselba, SAS, CFESS; Gestão 
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sociedade civil no referido Conselho, realizada no início de 2000, o CFESS só participou do 

processo eleitoral devido a uma liminar da justiça, isto porque o Ministério da Previdência e 

Assistência Social publicou um ato administrativo impedindo os conselhos profissionais de 

se candidatarem aos Conselhos de Políticas Públicas, sob a alegação de que não seriam 

entidades representativas de trabalhadores (Boschetti, 2003).

 A atitude antidemocrática do ministro da previdência do governo FHC, Waldek 

Ornellas, que tentou excluir o CFESS das eleições para a representação da sociedade civil no 

CNAS, ocorrida em 2000, pode ter sido gerada por diversos fatores, com destaque para a 

postura crítica do CFESS em relação à política de assistência social do governo FHC. Esse 

processo de exclusão foi evitado por uma ação jurídica eficiente e uma forte ação política. No 

processo eleitoral, o CFESS foi a entidade mais votada e assumiu a representação entre 2000 

e 2002. Esse ato administrativo do Ministério sinaliza o incômodo, do governo FHC, com a 

posição política do CFESS (único conselho profissional presente nas gestões do CNAS) nos 

embates com a política social focalista implementada pelo governo. 

Em relação à participação no CNAS, o CFESS teve uma atuação fundamental 

como representante do segmento dos(as) trabalhadores, desenvolvendo as seguintes 

atividades: trabalho intenso na mobilização da sociedade civil nos processos eleitorais para 

composição do Conselho; atuação na organização das Conferências Nacionais de Assistência 

Social; realização de ação de inconstitucionalidade que propunha revisão do decreto 

regulamentador do BPC em 1996; encaminhamento de pedidos de revisão e aumento do 

valor per capita exigido para acesso ao BPC; realização de ação junto ao INSS no sentido de 

mobilizar a categoria dos assistentes sociais para se pôr como auxiliar ao acesso pelos 

cidadãos ao benefício. Neste sentido, o Conjunto CFESS/CRESS 

1998/2000: Força Sindical, Fenapsi, CNTSS; Gestão 2000/02: CFESS, Social Democracia Sindical, CNTSS; 
Gestão 2002/04: CFESS, Força Sindical, CUT. “Esta série histórica demonstra que, globalmente, as entidades 
permanecem seguidamente por duas gestões, ficam ausentes durante uma gestão, já que a lei permite uma única 
recondução e retornam posteriormente, se reelegendo mais uma vez. Este momento fez com que, em 10 anos, 
23 entidades venham se revezando na representação da sociedade civil nestas cinco gestões”.
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defende o exercício de uma ´vigilância` permanente  em respeito ao caráter 
deliberativo do CNAS e à defesa de suas prerrogativas. Nossas intervenções em 
várias questões demonstram tal preocupação. Por outro lado, temos exercido nosso 
papel através do debate e da denúncia no que tange à implantação da LOAS, 
particularmente no que se refere à qualidade da operacionalização do BPC; à defesa 
das prerrogativas dos Conselhos; à defesa da descentralização e municipalização da 
Assistência; à questão do financiamento da Assistência, inclusive no tocante à 
execução do orçamento, segundo o que preconiza a LOAS (CFESS, 1997, p.07).    

 Boschetti (2003), analisando a participação das entidades da sociedade civil no 

CNAS, ressalta que a CUT e o CFESS foram duas entidades de âmbito nacional que sempre 

explicitaram publicamente suas posições de crítica ao governo neoliberal de FHC e 

defenderam a ampliação dos direitos sociais e do trabalho. 

Em relação à atuação do CNAS, Raichelis (1998, p.174) assegura que 

o contexto político-institucional que emoldurou as ações do CNAS desde a posse do 
governo Fernando Henrique Cardoso conduziu o duro enfrentamento entre essa 
instância colegiada e os núcleos do poder governamental que opunham resistência, 
tanto a seu funcionamento quanto ao conceito de assistência social que defendia. 

Uma das entrevistadas coloca a importância da participação do CFESS no CNAS, 

ressaltando a importância do acompanhamento dessa participação: 

(sic) Toda reunião de CNAS, nós tínhamos o relatório completo da reunião com o 
posicionamento do CFESS. Então isso era um treinamento pra gente, entendeu? 
Quando a gente lia aquelas atas, o relatório que ela mandava, a gente tinha força pra 
continuar nos CRESS, entendeste? Assim, na luta da assistência. [...] porque a gente 
via que tinha uma das nossas lá, entendeu, na luta e que fortalecia a gente embaixo 
[...] Então, dava uma direção! (Entrevistada 6). 

Um aspecto a ser ressaltado, nessa fala, é o compromisso das representantes do 

CFESS no CNAS em socializar as discussões e deliberações ocorridas nas reuniões do 

CNAS com as conselheiras do Conjunto CFESS/CRESS. Naquele período, essa socialização 

se realizava, sobretudo, através do envio de relatórios que contribuíam para subsidiar a 

atuação dos(as) militantes da categoria no âmbito da assistência social. Essa prática da 

socialização de informações está presente como um princípio ético-político condizente com o 

projeto profissional construído pela profissão e defendido pelo CFESS no cotidiano da sua 

ação política.

É importante salientar que a expressiva participação do CFESS no CNAS se 

estende também aos CRESS nos conselhos estaduais e municipais de assistência social, 
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sendo o conjunto CFESS/CRESS uma das únicas entidades da sociedade civil que sempre 

vem tendo assento no CNAS e em todos os conselhos estaduais e das capitais. 

Outro momento a ser ressaltado na intervenção do CFESS nesta área foi a 

participação do CFESS na discussão sobre a Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS136. O CFESS participou da reunião do CNAS, realizada em setembro de 1996, para 

discutir a proposta sobre a PNAS enviada pela Secretaria de Assistência Social, apresentando 

críticas e contribuições para a referida política137. O CFESS participou também de discussões 

tendo em vista o monitoramento da implementação da LOAS, juntamente com o Núcleo de 

Seguridade Social e Assistência da PUC/SP. Tais discussões visaram implantar o 

Observatório da Assistência Social (OBSAS), que tinha o objetivo de se constituir em um 

instrumento de controle da sociedade civil para subsidiar a proposição da política de 

Assistência Social. É importante salientar que a implementação da LOAS traz consigo 

profundas modificações nas práticas de gestão. A criação dos conselhos e fundos, e a 

formulação dos planos tem como objetivo facilitar a construção da autonomia, da 

transparência e da racionalidade na elaboração de políticas, na definição de prioridades, na 

implementação e na avaliação de ações e serviços (Cunha, 1998). 

Outro fato marcante, no âmbito da atuação do CFESS em relação à assistência 

social, foi a criação do Fórum Nacional de Assistência Social, ocorrida em 1999 em 

Salvador-BA.

A necessidade de um fórum específico para o debate da assistência social se tornou 
caminho fundamental para manter a crítica e a fiscalização sobre a condução da 
política de assistência social no país. Este se tornou ainda mais necessário, sobretudo 
a partir das eleições da sociedade civil para o CNAS, em abril de 1998, quando o 
perfil das entidades foi bastante modificado, podendo não garantir a continuidade de 
um projeto político que vinha sendo gestado pela sociedade civil até então ali 
representada, e da qual o CFESS fazia parte (CFESS, 1999, p.14). 

136 O CNAS tem como uma de suas atribuições: a aprovação, fiscalização e avaliação da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) e dos recursos para a sua implementação, por meio do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS). 
137 Ressalte-se a contribuição dos(as) professores(as) Maria do Carmo Brant de Carvalho, Vicente Faleiros e 
Aldaíza Sposati neste processo de discussão.
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Nesse momento, o CFESS também foi decisivo no processo de construção das 

Conferências de Assistência Social, em particular, das Conferências Nacionais. 

As 1ª e 2ª Conferências de Assistência Social, instâncias de deliberação sobre a 
política nacional de assistência social, só se realizaram pelo empenho da sociedade 
civil, por esta demandar o evento junto às autoridades e assumir a organização e 
operacionalização das mesmas. Este movimento da sociedade civil em quaisquer dos 
seus segmentos, sem nenhuma dúvida, foi estimulado e apoiado pela ação dos 
assistentes sociais e de suas entidades representativas em todo o país (CFESS, 1999, 
p.12/13). 

No âmbito da saúde, dentre as atividades realizadas pelo CFESS, destaque-se 

também a participação: no Conselho Nacional de Saúde-CNS; no Fórum dos Conselhos 

Profissionais de Fiscalização da Área de Saúde; no Fórum de Entidades Nacionais de 

Trabalhadores da Saúde (FENTAS), nas Conferências Nacionais de Saúde, conforme relato 

de uma das conselheiras:

(sic) Bom, uma das coisas muito importante que a gente viu lá foi a presença nas 
conferências através do FENTAS. A presença nas conferências foi assim marcante, 
onde a gente teve assim, em todas as conferências, ganhos importantes na própria 
política geral mesmo da saúde, na questão do controle social, consolidar mesmo esse 
controle. E uma das coisas que a gente conseguiu também nas conferências que foi 
resultado desse trabalho, foi a inserção do assistente social no PSF [...] Então eu acho 
que o que demarcou mesmo o Serviço Social na saúde foi a luta da gente nesse 
fórum, porque a gente tinha representação do Conselho. E aí foi bom pra gente, tudo 
que se passava no Conselho Nacional de Saúde, nós éramos os primeiros a saber 
(Entrevistada 3).   

Em relação aos Conselhos de Saúde é preciso refletir alguns aspectos, dentre os 

quais Simionatto (1997) destaca como elementos problemáticos: o risco de burocratização; a 

tendência de catalisação dos segmentos interessados na transformação democrática do 

sistema de saúde e a ausência de preparo dos conselheiros.  

O CFESS vem tentando lutar contra tais riscos, notadamente no combate à 

ausência de preparo dos conselheiros. Uma de suas prioridades, nessa área, tem sido 

possibilitar a capacitação dos profissionais e das entidades para assumirem a condição de 

Conselheiros controladores e propositores da ação pública. “O CFESS tem possibilitado esta 

capacitação de diferentes formas: socializando informações, com publicações temáticas e 
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treinamentos. O incentivo para a participação dos CRESS nos Conselhos Estaduais e 

Municipais de Saúde foi também uma das prioridades da gestão 96/99” (CFESS, 1999, p.15).  

Essa capacitação contribui para a materialização do projeto profissional, na 

medida em que propicia o fortalecimento de mecanismos de controle social e da 

possibilidade de construção de melhores propostas para a ação pública, aspectos relevantes 

para efetivar os princípios ético-políticos defendidos pelo projeto do Serviço Social.   

Na área de atendimento à criança e ao adolescente, o CFESS tem atuado em 

diversos espaços, destacando-se: no Secretariado Nacional do Fórum Nacional de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; no Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho 

Infantil; na Marcha Global contra o Trabalho Infantil; na Comissão de Entidades promotoras 

para a mobilização e na instalação de uma Sessão no Brasil do Tribunal Permanente dos 

Povos138.

Em todas as atividades139 e espaços de que participa, o CFESS tem defendido, 

dentre outras propostas: a manutenção do artigo 228 da Constituição; a erradicação do 

trabalho infantil; o combate ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes; a 

implantação dos conselhos tutelares; a não-redução da idade penal; as Diretrizes para a 

Política Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente, elaborada em 2000. Nessa 

perspectiva,

a participação do CFESS no movimento pela defesa dos direitos da criança 
representou para o movimento a adesão de um novo ator social de grande 
representatividade, e para o próprio CFESS representou a ampliação dos seus 
horizontes de lutas políticas, onde crianças e adolescentes passam a ter uma 
importância fundamental na mudança da sociedade enquanto cidadãos e sujeitos de 
direitos (CFESS, 1999, p.19).    

138 Esta sessão foi realizada em março de 1999 e teve como temática discutida: “A violação dos Direitos 
fundamentais da Criança e do Adolescente”, com o sub-tema: “O distanciamento entre a lei e a realidade 
vivida”. 
139 O CFESS atuou também na esfera da comunicação, lançando cartaz e adesivo em comemoração aos 7 anos 
do ECA e o vídeo “Todo menino é um Rei”, inaugurando a série de vídeos Políticas Públicas, em comemoração 
aos 8 anos do ECA. Outra dimensão importante foi o apoio financeiro que deu a diversas ações nesta área, tais 
como: a participação de crianças e adolescentes trabalhadores rurais na Marcha Global contra o Trabalho 
Infantil e o V Encontro Nacional de Meninos e Meninas de rua. 
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Destaca-se na atuação do CFESS na área da criança e do adolescente, sua 

participação ativa no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA. Esse conselho foi criado pela Lei nº 8242 de 12 de outubro de 1991, tendo, 

segundo essa Lei, a finalidade precípua de “elaborar as normas gerais da política nacional de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de execução, 

observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8069/90, 

Estatuto da Criança e do Adolescente”. Ainda nesta lei, consta que o CONANDA é integrado 

por “representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos órgãos executores das 

políticas sociais básicas na área da ação social, justiça, educação, saúde, economia, trabalho e 

previdência social, em igual número, por representantes das entidades não governamentais de 

âmbito nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente”. 

A atuação no CONANDA tem sido prioridade absoluta do CFESS nessa área de 

intervenção

tendo em vista a importância desse espaço para se tentar imprimir uma nova visão de 
gestão e elaboração da política de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente. O CFESS teve uma participação significativa na coordenação da II 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança. Participou intensamente das 
Comissões de Políticas Públicas e Conselhos Tutelares, e foi coordenador da 
Comissão de Articulação. E ainda, como entidade de caráter mais amplo, voltado 
para a política de seguridade social, o CFESS foi indicado a representar o 
CONANDA numa comissão de articulação com o CNAS, com o objetivo de 
estabelecer uma estratégia comum de atuação entre os dois conselhos, a partir da 
integração das políticas de atenção à infância, consubstanciadas no ECA e na LOAS 
(CFESS,1999, p.18/19). 

O CONANDA foi instalado em 16 de dezembro de 1992, em sessão especial no 

auditório do Ministério da Justiça, em Brasília. Na sua primeira gestão, o CFAS teve assento 

como suplente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), tendo sido eleito em Assembléia 

Geral Nacional das Organizações não governamentais, realizada em junho de 1992 em 

Brasília. Uma das entrevistadas relata sua participação na primeira gestão do CONANDA: 

(sic) Na primeira gestão que eu compus a diretoria, eu representei o CFESS no 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que, na verdade, era a 
primeira gestão do CONANDA e, recentemente, o CFESS tinha composto essa 
representação. Então esse período teve também um significado importante pra nossa 
categoria, assim como para o movimento social organizado em defesa da democracia 
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e dos direitos sociais. De um lado, a gente acompanhava o movimento mais amplo 
da sociedade na perspectiva de consolidar, de dar visibilidade ao nosso projeto 
político. Era um momento de organização dos conselhos, não só do CONANDA, 
mas dos outros conselhos de políticas públicas. Era o momento que a Lei Orgânica 
da Assistência Social tinha sido regulamentada. Quer dizer, era o momento da 
abertura democrática para o controle social das políticas públicas pela sociedade 
organizada, pelos trabalhadores. Então, nesse sentido, eu entendo que o CFESS foi 
um dos protagonistas na construção de muitas políticas sociais que nós temos hoje, 
mesmo considerando os limites que essas políticas ainda têm quanto à sua 
implementação (Entrevistada 10). 

Ao analisar a intervenção do CFESS no âmbito do controle social, detecto um 

peso maior dado à participação nos conselhos de direitos. Sobre esses espaços é importante 

refletir com qual intencionalidade estão sendo ocupados pelos segmentos sociais ali 

presentes. Abreu (2002, p.203) contribui nesse debate ao discutir a função pedagógica do 

assistente social junto aos processos de participação das classes subalternas na gestão das 

políticas públicas, na mediação dos chamados conselhos de direitos. Para ela esta função é 

mobilizada a partir de dois vetores opostos. Um refere-se à participação popular 
integrada à luta pela democratização dessas políticas e universalização dos 
atendimentos face às necessidades imediatas e mediatas das classes subalternas. Esta 
luta é uma expressão, como já assinalado, de um movimento mais amplo de 
intervenção dessas classes no processo histórico e consubstancia-se nas conquistas 
sociais asseguradas pela Constituição Federal de 1988 como dever do Estado. O 
outro vetor diz respeito às estratégias participacionistas vinculadas à política 
privatista do Estado neoliberal, a qual negando as conquistas acima assinaladas, 
implementa a redução dos gastos públicos para o atendimento das necessidades das 
classes subalternas. Tal política visa a legitimação do processo de desregulamentação 
do papel do Estado na economia e na sociedade e a ocultação dos objetivos da 
descentralização e desconcentração participativa, isto é, de transferência de 
responsabilidade tanto da esfera federal para a estadual e municipal, quanto da esfera 
estatal para a privada.   

 A ação política do CFESS reforça o primeiro vetor, sinalizado por Abreu, 

contribuindo para o fortalecimento da participação dos(as) assistentes sociais na luta popular 

pelo atendimento das necessidades da classe subalterna. Com essa finalidade, articula-se com 

outros segmentos organizativos dos(as) trabalhadores(as) para combater o segundo vetor 

representado pelo projeto político das classes dominantes. 

É interessante lembrar que o projeto conselhista vem historicamente sendo 

construído pelas forças de esquerda como, por exemplo, a experiência analisada por Gramsci 

sobre os conselhos de fabrica. É esperado, portanto, que a esquerda participe dessas arenas de 
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negociações na perspectiva de tensioná-las para a garantia dos direitos dos(as) 

trabalhadores(as), por outro lado as classes dominantes não desejam os conselhos e sim uma 

resolução burocrática para o encaminhamento das políticas públicas. É relevante observar, 

também, que nunca se desenvolveu no Brasil a experiência dos Conselhos, posto que a 

história registra que a democracia foi mais exceção do que regra no país.  

Em todos os espaços de que participa, o CFESS tem procurado intervir no sentido 

de contribuir para o reforço do projeto de seguridade social como direito do cidadão e dever 

do Estado, defendido pelos segmentos dos(as) trabalhadores. Esse posicionamento do CFESS 

aliado aos interesses dos(as) trabalhadores expressa-se em todos os seus posicionamentos que 

sinalizam sempre uma crítica à sociabilidade do capital, limitadora do pleno desenvolvimento 

humano.  

4.5 – Lutas referentes à atuação profissional no contexto das políticas públicas: um 

enfrentamento não corporativista 

Neste item analisarei lutas referentes à particularidade da atuação profissional no 

âmbito das políticas públicas, tais como a polêmica quanto à identificação do assistente 

social como profissional da saúde e a luta pela permanência do Serviço Social no INSS. 

Uma questão polêmica presente na discussão sobre a intervenção do Serviço 

Social na política de saúde é sobre o assistente social ser ou não profissional da saúde. Sobre 

esse assunto existe, desde 1990, um parecer das entidades representativas da categoria 

(CFESS, ANAS e ABESS), que diz o seguinte: 

O Serviço Social se insere na equipe de saúde como profissional que articula o 
recorte social, tanto no sentido das formas de promoção, bem como das causalidades 
das formas de adoecer, intervindo em todos os níveis dos programas de saúde. O 
assistente social como profissional de Saúde tem competência para atuar junto aos 
fenômenos sócio-culturais e econômicos que reduzem a eficácia da prestação dos 
serviços no setor, quer seja ao nível de promoção, prestação e/ou recuperação da 
saúde. O assistente social é, pois, um profissional de saúde que vem corroborar a 
posição que emerge da categoria – fruto de avanços obtidos na trajetória histórica da 
profissão -, buscando a garantia da qualidade da prestação de serviços de saúde, 
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numa perspectiva de universalidade e integralidade à população brasileira (CFESS, 
1997, p.16/17). 

O CFESS possui uma Comissão de Saúde que tem se posicionado sobre essa 

questão, reafirmando a importância do(a) assistente social como profissional da área da 

saúde140. Nesse sentido, essa comissão propôs, em setembro/1996, a complementação da 

Tabela Descritiva de Procedimentos SIA/SUS, em vigor desde julho de 1992, que contém 

procedimentos específicos da atuação do(a) assistente social na saúde. O CFESS tem claro, 

portanto, que o curso de Serviço Social “não é específico da área da saúde, mas possibilita 

aos profissionais assistentes sociais atuarem, com competência nas diferentes dimensões da 

questão social, e, como tal, terem capacidade de elaborar, implementar, coordenar e executar 

as políticas sociais, inclusive da saúde” (CFESS, 1997, p.17). 

Na realidade, desde a aprovação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, 

os(as) assistentes sociais tornaram-se protagonistas nesse processo, pois, segundo Zenite 

Bogea141, o SUS, ao ampliar o conceito de saúde para além da sua dimensão curativa, 

contribuiu para a ampliação da consciência de que os fatores sociais e econômicos são 

condicionantes da qualidade de vida e saúde da população.

Simionatto (1997) apresenta novas demandas e respostas que se colocam para 

os(as) assistentes sociais inseridos na saúde, área que se constitui em um dos principais 

espaços de trabalho, empregando boa parte desses profissionais no Brasil, com destaque para: 

o desenvolvimento da consciência sanitária da população em suas múltiplas dimensões; a 

realização de estudos que revelem o cotidiano da população e sua relação com os serviços de 

saúde; o reconhecimento e fortalecimento dos microespaços de participação social no sistema 

de saúde; a ênfase na importância da relação entre Conselhos de Saúde e outras formas de 

140 Neste sentido, a assessoria jurídica do CFESS elaborou, em 1999, um parecer jurídico intitulado 
“Abrangência e alcance jurídico da norma consubstanciada pelo Artigo 2º da Resolução CFESS nº 383/99 que 
caracteriza o assistente social como profissional da saúde”. 
141 Ex-diretora do CFESS e representante do Fórum de Trabalhadores na Saúde no Conselho Nacional de Saúde 
(CNAS), em depoimento no artigo “Assistente social, trabalhador da saúde” de João Batista de Abreu na 
Revista Inscrita Nº 5, CFESS, 1999. 
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gestão popular e sindical; o resgate do papel político dos Conselhos de Saúde; o 

desenvolvimento de um trabalho de capacitação político-técnica dos conselheiros e a 

democratização da informação e o apoio à criação de sistemas de acesso público que 

integrem os diferentes níveis de gestão. 

Outra discussão freqüente na área da saúde, nos encontros CFESS/CRESS, versa 

sobre o Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-

PACS. O encaminhamento em relação a esses programas, aprovado nos fóruns da categoria, 

tem sido o de intensificar a defesa do SUS e a priorização de ações básicas de saúde. Com 

esse fim, deliberou-se: 

Discutir nas esferas de controle social da saúde a vinculação do PSF e do PACS aos 
princípios do SUS na perspectiva de assegurar a interdisciplinaridade. Os passos são: 
1 Fazer um levantamento sobre o programa a nível nacional a partir dos CRESS; 
2 Inserir a discussão nos espaços de controle social e remeter estas discussões ao 
Fórum Nacional de Trabalhadores da Área de Saúde; 
3 Pautar no Conselho Nacional de Saúde esta discussão a partir do Fórum 
(CFESS,1999, p.17).  

Em relação ao PSF, as entrevistadas sinalizam aspectos importantes para serem 

analisados, conforme demonstra o seguinte depoimento: 

(sic) A nossa visão, que a gente procurou trabalhar junto com o FENTAS, é ampliar 
equipes de PSF, ou de saúde da família, entendendo como uma estratégia e não só 
como um programa, porque o programa ele se acaba com o tempo, as pessoas que se 
interessam não tem mais o contrato, o dinheiro, o recurso, e como estratégia não, 
fazendo parte do cotidiano das pessoas, da saúde, é isso que a gente defende, com 
profissionais capacitados, uma equipe ampla e, nessa equipe, claro, o assistente 
social por ele ter essa compreensão da saúde como qualidade de vida, a saúde 
universal, as coisas que a gente defende (Entrevistada 3) 

Fica claro, nesses depoimentos, que a defesa do PSF é realizada como uma 

estratégia para a consolidação dos princípios contidos no SUS, e não apenas numa visão 

meramente corporativista de defender a presença do assistente social nesses programas, 

apenas para ampliar o mercado de trabalho profissional, conforme reforça a seguinte fala: 

(sic) A inserção no PSF tem sido polêmica dentro do conjunto, principalmente para 
quem atua na área da saúde, porque a gente não defende o PSF em si como uma ação 
focalizada, mas juntando às ações básicas de saúde e ele não está fazendo esse papel, 
então não é simplesmente defender a inserção do assistente social, a gente tem que 
defender primeiro o princípio do conceito de saúde que a gente ajudou e apostou no 
SUS, então isso aí tem sido polêmico também (Entrevistada 2) 
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Outras propostas defendidas pelo conjunto CFESS/CRESS, no âmbito da saúde, 

são: definição de estratégias de operacionalização do conceito de humanização, adotado na 

política de saúde; luta pela inclusão da residência em Serviço Social no âmbito da saúde e 

criação de estratégias de gestão de modo a organizar os serviços de saúde, garantindo a 

assistência ao usuário nos níveis primário, secundário e terciário. Tais propostas são pautadas 

em alguns princípios, dentre os quais destacam-se: a defesa da concepção de saúde pública 

apresentada pelo SUS; a defesa da interdisciplinaridade; o reconhecimento do assistente 

social como profissional da saúde; dentre outros. 

Segundo Bravo (1996), a categoria profissional e suas entidades estiveram, na 

década de 1980, desarticulados do Movimento da Reforma Sanitária e deram uma reduzida 

contribuição na área da saúde, apresentando uma insuficiente produção sobre a prática 

profissional nessa área. A autora destaca, também, alguns avanços neste período, tais como: a 

politização do debate da saúde nos seus fóruns de discussão; a formulação da proposta de 

intervenção pelas entidades da categoria para o Serviço Social do INAMPS, a postura crítica 

presente na maioria dos trabalhos apresentados em saúde nos CBAS`s de 1985 e 1989.  

Ao analisar a participação da categoria dos(as) assistentes sociais e das suas 

entidades representativas, em especial, do CFESS, na esfera da saúde na década de 1990,  

constato que essa não foi tão decisiva quanto na assistência social, mas significou um avanço 

na defesa dos princípios da Reforma Sanitária, expressos no SUS; na articulação com outras 

categorias profissionais desta área; na participação no FENTAS e no CNS, na perspectiva de 

lutar pela defesa da política de saúde pública e no aumento da qualidade da publicação de 

artigos sobre essa temática. 

Nessa mesma direção, Matos (2003) afirma que o debate do Serviço Social na 

área da saúde evoluiu na década de 1990. Salienta que, embora o Serviço Social continue, 

enquanto categoria, desarticulado do Movimento Sanitário, como ocorria na década de 1980, 
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essa desarticulação ocorre por outros motivos. Nos anos de 1990, a hegemonia da perspectiva 

marxista perdeu expressivo espaço no debate da saúde coletiva, o que não aconteceu no 

debate do Serviço Social. 

Se essa desarticulação era considerada uma debilidade, hoje pode ser relativizada 
frente à direção que o debate da saúde coletiva vem assumindo. Provas cabais são os 
dois encontros de ciências sociais e saúde, 1995, em Curitiba/PR; e 1999, em São 
Paulo/SP), espaços onde ficou evidente o recurso hegemônico a teorias não 
totalizantes e onde os impasses da implementação dos ideais da reforma sanitária 
foram temas laterais, bem como a defesa da seguridade social. Tirante a categoria 
dos assistentes sociais, nenhuma outra categoria profissional nem os fóruns da saúde 
coletiva vêm priorizando essa luta, que é estratégica na atualidade (Matos, 2003, p. 
91/92). 

No âmbito da Previdência Social foi criada, em 1996, a Comissão de Previdência 

Social do CFESS que tem orientado e apoiado os CRESS para que estes constituam as 

comissões locais de Previdência. Desse modo, uma das primeiras atribuições desta comissão 

foi a análise da situação do Serviço Social no INSS. Isto porque

a Divisão Nacional de Serviço Social do INSS notificou ao CFESS, no mês de abril, 
a existência de uma minuta de projeto de lei ou de Medida Provisória que 
promoveria alterações no quadro de cargos no órgão. A medida instituiria um novo 
cargo ´analista de benefícios previdenciários`, de nível superior que absorveria vagas 
do Serviço Social (CFESS, 1997, p.20). 

Silva (1999) analisa a trajetória do Serviço Social no INSS, destacando que, 

nesses mais de meio século de existência, a década de 1990 constituiu-se em um momento 

fundamental para a profissão nessa instituição, pois, nesse período, foi construída a proposta 

de um novo modelo de intervenção profissional, expressa pela “Matriz teórico-metodológica 

do Serviço Social do INSS”. Nesse ponto, a ação do Serviço Social do INSS se voltou para 

assegurar: a garantia do direito, pelo acesso aos benefícios e serviços previdenciários; a 

contribuição para a formação de uma consciência cidadã que leve os usuários a participarem 

da implementação da política previdenciária; a ampliação da visibilidade interna e externa do 

Serviço Social; o fortalecimento das articulações com outros setores da instituição e com os 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil. 

O CFESS se articulou em várias frentes para a defesa do espaço profissional no 

INSS: promoveu reuniões para discutir alternativas e elaborar um documento a ser 
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apresentado à direção do INSS; acionou os CRESS para estabelecer ação conjunta com os 

setores de Serviço Social do INSS nos estados; impetrou ação na justiça para a defesa da 

manutenção do Serviço Social na estrutura do INSS; promoveu reuniões em todos os eventos 

nacionais do Conjunto CFESS-CRESS com o objetivo de articular a resistência dos(as) 

profissionais dessa instituição. Algumas conselheiras relatam a luta pela defesa do Serviço 

Social no INSS: 

(sic) E foi numa época incrível do INSS, que eu tinha participado de todo o processo 
que era da matriz teórico-metodológica, a nova. Então a gente já tinha essa visão 
também, que ajudou o próprio CFESS a tomar um posicionamento [...] quando o 
Serviço Social foi retirado do INSS na calada da noite com aquela famigerada ação 
de Fernando Henrique [...] aí foi uma luta feroz, também muito grande!  Passei 
vários dias em Brasília junto com a menina de Minas, junto com o pessoal do INSS 
pra manter contatos com, como é que se diz? Deputados, senadores, sabe? Aí, assim, 
foi uma coisa interessantíssima porque a gente verificou que nem senador, nem 
deputado entendia nada de INSS, entendeu? [...] e a cada passagem dessa era preciso 
explicar qual era o nosso trabalho. E quando eu terminava de explicar, aí chegou um 
e disse “Mas não pode acabar um trabalho desse? (Entrevistada 6). 

O CFESS se articulou continuamente com a Divisão de Serviço Social do INSS 

em nível nacional, visando, dentre outras questões: discutir/acompanhar os procedimentos 

adotados, no âmbito do INSS, em relação ao BPC, em especial o seu processo de revisão; 

construir estratégias conjuntas para a defesa do pleno exercício profissional e da preservação 

do Serviço Social na instituição previdenciária.

O debate sobre a existência do Serviço Social no INSS ocorreu, sobretudo, no 

período entre 1997 e 1999, destacando-se dois momentos: a publicação da Medida Provisória 

(MP) 1.729 em dezembro de 1998, cujo texto continha a extinção do Serviço Social na 

instituição e a publicação do Decreto 3081/99 em junho de 1999. Após a publicação da MP 

ocorreu uma intensa mobilização contrária à mesma, que envolveu mais de 200 organizações 

da sociedade, com destaque para: o CFESS, a ABEPSS, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Seguridade Social/ Central Única dos Trabalhadores, Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Federação das Associações de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, entre outras. 
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Com essas articulações e os contatos com mais de 80% dos parlamentares, conseguiu-se a 

supressão dos artigos referentes ao Serviço Social, o que se configurou como uma vitória 

parcial, pois a ameaça de extinção continuou com a publicação do Decreto 3081/99. Nesse 

momento foram mobilizadas mais de 1.800 organizações da sociedade civil, das quais mais 

de 900 enviaram defesas escritas pela permanência do Serviço Social no INSS a 

representantes do governo. Essa intensa mobilização fez com que, mais uma vez, o governo 

recuasse, através do Ministério da Previdência e Assistência Social, que publicou a MP 

1729/98, mantendo o Serviço Social como atividade no âmbito do INSS. Isso, no entanto, 

gerou a exclusão da Divisão, da Seção, dos Setores e das Unidades executivas de Serviço 

Social da estrutura organizacional da instituição, o que influenciou na qualidade dos serviços 

oferecidos aos usuários da Previdência Social (Silva, 1999). Uma das entrevistadas salienta a 

importância dessa articulação com o movimento social:  

(sic) Na mobilização em defesa do Serviço Social da previdência, pelo menos o 
Serviço Social permaneceu como atividade e hoje já se retoma um debate com o 
Ministério da Previdência pra se retomar a estrutura do serviço porque isso implicou 
em perda de acesso a direitos pelos trabalhadores e, nessa história, foram mais de 
900 moções, isso costurado com o movimento social a nível nacional, com a 
CONTAG, com os trabalhadores rurais, ou seja, o conjunto CFESS/CRESS hoje ele 
está organizado na luta social em defesa dos direitos no campo da seguridade, em 
alguns momentos isso fica mais amplo (Entrevistada 1). 

O CFESS participou ativamente de todo o processo, estabelecendo gestões junto à 

direção do INSS, ao Ministério da Previdência e Assistência Social e ao Ministério da 

Administração e Reforma do Estado, com vistas à admissão de assistentes sociais. A ameaça 

de extinção do Serviço Social do INSS levou diversos segmentos a se manifestarem 

contrários a essa possibilidade. 

Os danos que a medida causará à população levaram 13 Assembléias Legislativas, 
governadores e 1.700 entidades assistenciais de usuários e de trabalhadores a se 
manifestarem publicamente. No Congresso Nacional, diversos parlamentares se 
pronunciaram contrários à decisão de acabar com o Serviço Social do INSS [...] Caso 
o Serviço Social seja extinto, acarretará a extinção de cargos de assistentes sociais e 
muitos projetos serão inviabilizados, como o de Atenção ao Contribuinte Individual 
em 11 estados da federação, o de Atenção ao trabalhador rural, o de Participação na 
Implantação do Benefício de Prestação Continuada e a intervenção na 
Implementação da Política Nacional do Idoso (CFESS, 1999, p.17). 
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A permanência do Serviço Social no INSS permite a continuação da execução das 

seguintes atividades no âmbito da Previdência:  

a socialização das informações previdenciárias – pela qual procura-se tornar 
transparente para o usuário, e para a sociedade, a política previdenciária como um 
direito social do cidadão; o fortalecimento do coletivo – com o qual busca-se a 
organização de grupos de usuários para análise de situações concretas vivenciadas 
por eles na sua relação com a Previdência Social e a assessoria – um trabalho 
técnico, sistemático, pelo qual se instrumentaliza os movimentos sociais e os 
governos de estados e municípios, em matéria de política previdenciária (Silva, 
1999, p.19). 

As dirigentes entrevistadas levantam aspectos relevantes pertinentes à defesa do 

Serviço Social no INSS, como expressa o seguinte depoimento 

(sic) E não pode ficar sem Serviço Social no INSS! [...] Porque quem faz a passagem 
ou a mediação entre a instituição e os segurados, somos nós, entendeu? Então, o 
tratamento que ele recebe da parte do Serviço Social é realmente diferenciado. E 
assim, quem divulga, quem não deixa que o segurado não perca o seu benefício. 
Quem ensina o segurado: “Olha, você vai fazer isso. Você não pode pagar agora, 
então, você vai suspender agora pra não perder o seu direito. No mês tal, você volta a 
contribuir pra não perder o seu direito”. Só quem tem o conhecimento disso, parece 
que somos nós. Os outros funcionários não se preocupam com isso. Então, é muito 
perigoso para o usuário perder o Serviço Social (Entrevistada 6). 

Fica claro que a luta do CFESS pela permanência do Serviço Social no INSS não 

é uma luta corporativista que visa apenas à garantia de espaço ocupacional para os(as) 

assistentes sociais. Ela faz parte da trajetória do Conjunto CFESS/CRESS que segundo Braga 

(2004) vai além dos interesses corporativos e abriga lutas mais abrangentes, como a defesa 

das políticas públicas, assegurando o direito dos usuários(as). 

Essa luta é, prioritariamente, voltada para a defesa dos direitos dos(as) 

usuários(as) dos serviços previdenciários, pela manutenção de vários programas 

institucionais fundamentais para viabilizar a efetivação desses direitos. Em última instância é 

uma luta pela defesa da previdência social pública. Nessa direção analítica, Behring (2003, 

p.259) ressalta que o CFESS e os(as) assistentes sociais do INSS que desencandearam 

uma forte luta em torno da continuidade de programas que asseguravam a 
socialização de informações aos usuários da Previdência e desenvolviam trabalhos 
específicos voltados aos trabalhadores rurais, dentre outros, denunciaram que hoje se 
encontram à mercê da disposição das gerências para realizar um trabalho voltado 
para a cidadania. Mas a pressão é pela diminuição de custos, dentro de uma lógica 
fiscal, que tem uma repercussão institucional. O critério para aferir a eficiência não é 
o da cidadania. 
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As ações pela permanência do Serviço Social no INSS142, ao mesmo tempo em 

que defendem a continuidade de programas importantes para os usuários, se contrapõem à 

lógica neoliberal perversa de diminuição de custos para os gastos sociais. Como ressalta 

Behring, a luta é pela defesa da cidadania, compreendida como um princípio estratégico na 

construção de uma nova hegemonia, tal como sinaliza o Código de Ética Profissional.   

Fica patente que as lutas particulares à profissão, encaminhadas pelo CFESS, são 

desenvolvidas numa perspectiva de superação do corporativismo e da afirmação dos 

interesses coletivos.

142 Braga (2004, p.91) informa que, em 2003, a categoria profissional obteve uma vitória no processo de 
reintegração do Serviço Social na estrutura do INSS. Diz ela “Na previdência tivemos audiência com o atual 
governo e com o presidente do INSS, buscando concretizar efetivamente essa reestruturação. Realizamos um 
seminário, em Brasília, que buscou discutir a reforma na Previdência e as formas de viabilizar essa 
reestruturação. Foi convidado um grupo de assistentes sociais representando cada região do país que esteve 
trabalhando em Brasília, para definir as competências e atribuições do Serviço Social na Previdência e também 
a estrutura do Serviço Social. Certamente, nos próximos dias, teremos a publicação da nomeação da Assistente 
Social interina para a Divisão do Serviço Social e definição de suas atribuições e competências”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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“...Em nosso corpo a alegria escancara a alma, a poesia, e por um

instante, estanca o verso real, perverso e sacia a fome de utopia. 

Adeus tristeza: a vida é uma caixa chinesa

De onde brota a manhã.

Agora é recomeçar.

A utopia é urgente,

Entre flores e urânio

É permitido sonhar”.

(Afonso Romano de Sant’anna)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de organização de diferentes segmentos coletivos, na década de 1980 

no Brasil, revelou uma ampliação dos espaços de participação política. Além dos 

movimentos sociais e dos partidos políticos, outros sujeitos sociais ocuparam a cena política 

reivindicando direitos e assumindo um protagonismo na redemocratização política do país. 

Ao adentrar na década de 1990, observa-se, na sociedade brasileira, um refluxo da 

maioria dos movimentos sociais que, na década anterior, emergiram com significativa 

energia mobilizadora. Isto ocorre, sobretudo, devido a uma ação ofensiva do metabolismo do 

capital, através do projeto neoliberal, que se materializa em diversas dimensões da sociedade, 

com destaque para o "desmonte" do Estado para o enfrentamento da questão social, o 

agravamento da deterioração das condições de vida das classes trabalhadoras e a tentativa de 

destruição dos espaços coletivos.

A partir dessa década, notadamente com os governos Collor e Fernando Henrique, 

intensificou-se, no país, o receituário neoliberal, por meio das chamadas reformas estruturais, 

na realidade o desenvolvimento da contra-reforma no país. Ocorreu, nesse momento, um 

forte impulso às propostas de desregulamentação, flexibilização, privatização acelerada e 

desindustrialização; o que gerou, dentre outras questões, a intensificação do processo de 

desmontagem dos parcos direitos trabalhistas, fruto de décadas de lutas da classe 

trabalhadora e a conseqüente ampliação das dificuldades para a organização dessa classe. 

 Enquanto vários sujeitos coletivos assimilaram os preceitos capitalistas como 

válidos para a superação dos problemas sociais, diversos outros continuaram a lutar contra 

esse projeto hegemônico. Dentre os últimos, se inclui a categoria dos(as) assistentes sociais e 

suas entidades representativas.

Esta pesquisa analisou, portanto, a mediação da organização política para a 

construção do projeto profissional do Serviço Social brasileiro, através da ação política 
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implementada por uma dessas entidades representativas, o CFESS. O Conselho Federal, ao 

lado de outras entidades profissionais e movimentos sociais, imersos nesta conjuntura sócio-

política adversa, marcada pela hegemonia do capital financeiro e a implementação do projeto 

neoliberal, imprimiu uma dinâmica de debates coletivos e democráticos, destacando-se na 

luta pela defesa dos direitos sociais e humanos, na perspectiva de implementar uma crítica ao 

projeto neoliberal e lutar pela defesa das conquistas históricas da classe trabalhadora. 

Neste trabalho, a ação política foi analisada como uma mediação para construção 

de projetos coletivos, e, particularmente, projetos profissionais. Para o entendimento sobre a 

construção de projetos coletivos percorro uma trajetória analítica que permite considerar a 

capacidade de projetar dos indivíduos sociais, além de possibilitar a apreensão de como sua 

capacidade teleológica individual se transforma em projeto coletivo, considerando que a 

explicação do processo de construção dos projetos coletivos é polêmica e complexa. Isso 

porque é determinada por diversos fatores objetivos e subjetivos, destacando-se: a 

necessidade que gera a ação coletiva, a consciência que orienta a organização política e a 

vontade que mobiliza para a projeção/construção coletiva. É, portanto, a partir de múltiplas 

determinações que são gestados os diversos tipos de projetos coletivos, dentre eles os 

projetos profissionais. 

 Sobre o entendimento de organização política, adoto a perspectiva gramsciana 

que aborda a política numa perspectiva histórica em que os homens e as mulheres são os 

sujeitos que materializam as articulações nas esferas sociais. No seu pensamento, política e 

economia estão articuladas numa perspectiva de totalidade, tendo em vista que, para analisar 

a esfera das relações de poder, é necessário examinar as bases econômicas em que se 

desenvolve a ação política. Ganha relevância, também, nessa perspectiva, a questão da 

correlação de forças presentes na sociedade, produto da ação das classes sociais, e a 

necessidade de construir alianças que favoreçam o processo de disputa hegemônica para a 



305

construção de uma nova ordem societária. Vale destacar que as alianças são trabalhadas 

numa perspectiva de classe, em que o objetivo principal é obter a hegemonia da classe 

trabalhadora. No processo de construção da hegemonia os intelectuais atuam de maneira 

destacada, cumprindo a tarefa de organizar, dirigir e educar outros segmentos sociais na 

construção de um projeto político de classe. 

A partir de tais entendimentos, compreendo organização política como um 

processo histórico, humano, intencional e criador, capaz de possibilitar uma reflexão crítica 

sobre a realidade, que se concretiza em múltiplas esferas da vida cotidiana, em diversos 

níveis (econômico, ideológico, cultural, social) influindo nas esferas pública e privada. É a 

partir dessa concepção que procuro analisar a organização política dos assistentes sociais, 

inseridos no contexto de organização dos trabalhadores na conjuntura brasileira da década de 

1990.

Discuto a organização política profissional como espaço de construção de projetos 

coletivos, sejam eles profissionais ou societários, analisando a ação política profissional no 

contexto da organização dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as), na década de 1990. Esta 

organização vivenciou, nas últimas duas décadas, um processo bastante rico, que repercutiu 

no âmbito de suas entidades representativas: a ABEPSS, a ENESSO e o CFESS. Essa 

riqueza se expressa, por um lado, na direção política que essas entidades imprimiram ao 

debate profissional, coordenando, de forma democrática e participativa, a construção coletiva 

das propostas curriculares de 1982 e 1996 e dos códigos de ética de 1986 e 1993, ícones do 

projeto profissional de ruptura, e, por outro, na participação efetiva nas lutas em defesa dos 

direitos dos(as) trabalhadores brasileiros(as).

Particularmente, em relação ao CFESS, é importante ressaltar que a esfera dos 

Conselhos de fiscalização da profissão era caracterizada por um perfil conservador, 

corporativo e burocrático, tendo como princípio uma concepção de fiscalização policialesca e 
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punitiva. Esses Conselhos passaram, a partir da década de 1980, a abrigar profissionais 

oriundos do movimento sindical, o que redefiniu significativamente suas diretrizes, gerando a 

democratização das suas relações internas e sua articulação com as outras instâncias 

organizativas.

Na dinâmica da ação política do CFESS, na década de 1990, vários são os 

aspectos analisados neste trabalho. A partir destas análises, considero que a ação política do 

CFESS foi marcada, na década de 1990, por uma intensa e frenética dinâmica de atividades 

em múltiplas frentes de atuação, tendo-se pautado pela tentativa constante da construção 

cotidiana de uma práxis política democrática. Nesse contexto, as divergências se 

explicitavam nas discussões coletivas em um ambiente de respeito e de compromisso com os 

encaminhamentos das propostas aprovadas, mesmo que estas diferissem de algumas posturas 

individuais. A responsabilidade e a doação das dirigentes na construção de um projeto 

coletivo também é um aspecto que salta aos olhos na análise dos depoimentos coletados. 

Na análise da ação política do CFESS emergem os elementos fundamentais 

presentes na construção de projetos coletivos, tais como a necessidade, a consciência e a 

vontade. Isso se expressa, em particular, quando as militantes se referem às múltiplas 

necessidades que as levaram a se organizar; ao processo de construção das suas consciências 

políticas, gerada pela intensa atividade de militância política cotidiana na entidade e a 

vontade que as faz perseverar na busca de concretização dos seus sonhos, expressa no 

profundo compromisso e responsabilidade que têm com a realização da agenda política do 

Conjunto CFESS/CRESS.

Outro aspecto que merece destaque é o crescimento pessoal, profissional e 

político que os(as) conselheiros(as) experimentam durante a participação na entidade. Todas 

as entrevistadas são unânimes em afirmar que, durante o período em que militaram no 

CFESS, amadureceram nos âmbitos político e profissional, notadamente no que concerne ao 
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maior conhecimento da profissão e da ampliação da consciência coletiva sobre a necessidade 

da organização política profissional e social. Os fragmentos de suas falas a seguir ilustram 

essa questão: 

(sic) minha vida mudou depois que eu vim pro CFESS. O CFESS me aproximou da 
profissão, me estimulou à militância, me fez olhar também de uma forma mais 
politizada pra categoria, pra profissão e me fez ver que é possível construir uma 
profissão e que ela não é dada, isso eu aprendi nesse processo. A profissão não é 
dada, as coisas não são porque são, ela é construída, tem uma história (Entrevistada 
2)
 (sic) o que o conselho me trouxe foi um ganho político muito forte. Eu comecei a ter 
umas análises muito mais profundas, porque o pessoal, o grupo era bom, era 
constituído de elementos interessantíssimos do ponto de vista político; avançados 
politicamente, compromissados, que eu acho que é o mais importante, com a 
profissão, e com o país, com uma nova visão para o país, digamos assim, uma visão 
mesmo socialista. Eu acho que o CFESS foi uma aprendizagem de quatro anos de 
faculdade que eu tivesse vivido. Porque eu cresci lá. Eu comecei a ter umas análises 
que eu não tinha antes e também dei a minha contribuição (Entrevistada 6)  

Essas falas demonstram a importância da vivência coletiva profissional para a 

formação da consciência política na construção de projetos coletivos, profissionais e 

societários, e os rebatimentos da participação política nas dimensões individual e 

profissional. As entidades profissionais têm se constituído em espaços formadores de 

profissionais mais críticos e de sujeitos militantes. Essa consciência política, aliada à 

necessidade de continuar lutando pelos direitos das classes trabalhadoras e à vontade de 

construir uma outra sociabilidade, faz com que as dirigentes, após saírem das diretorias do 

CFESS, continuem participando de instâncias coletivas de participação, como partidos e 

movimentos sociais e também estejam trabalhando em esferas governamentais143.

      Nesse processo, verifica-se que a maioria das ex-conselheiras do CFESS 

entrevistadas participou da entidade por duas gestões consecutivas, o que sinaliza aspectos 

positivos e negativos. De positivo, ressalto o compromisso com o projeto profissional e o 

crescimento político e profissional que essa experiência significa, além da importância de 

143 Um exemplo disso são duas ex-dirigentes entrevistadas que atualmente trabalham no Ministério da 
Assistência Social do Governo Lula. Essa participação, neste espaço governamental, foi, inclusive, uma luta do 
CFESS para garantir a presença de companheiras comprometidas com o processo de construção da LOAS. A 
participação dessas pessoas, neste âmbito, tem, portanto, uma estreita ligação com a inserção que estas tiveram, 
quando eram conselheiras do CFESS, nos conselhos e fóruns de Assistência Social.
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permanecerem militantes que tenham mais experiência para prosseguirem o trabalho 

coletivo, juntamente com outros dirigentes que participam pela primeira vez. 

Enquanto aspecto negativo, nota-se a repetição de um reduzido grupo de pessoas 

que se revezam nas entidades da categoria e, por vezes, em outros movimentos sociais, o que 

sinaliza a necessidade da formação de um maior número de militantes na profissão.  Neste 

sentido, as entrevistadas citaram, dentre os limites para a ação política da entidade, o da 

sobrecarga de trabalho para um número restrito de dirigentes. Em relação aos limites 

ocasionados pelo restrito número de militantes na diretoria e a concomitante ampliação das 

demandas e atividades da entidade, essa é uma realidade presente em diversos espaços 

organizativos, posto que, com as constantes perdas de direitos e a deteriorização das 

condições de vida da classe trabalhadora, as lutas e demandas são sempre crescentes, na 

mesma proporção que as condições objetivas vão se deteriorando.  

Na análise da organização coletiva ainda pesa a enorme ofensiva ideológica e 

prática para destruir os espaços de organização dos trabalhadores, marca desta sociabilidade. 

Esta não é, portanto, uma realidade vivenciada apenas na organização política dos(as) 

assistentes sociais, ao contrário, está amplamente disseminada na maioria dos espaços 

organizativos da sociedade civil, expressando diversas dificuldades do agir político dos(as) 

trabalhadores(as) na sociabilidade do capital sob a hegemonia neoliberal. Este foi, portanto, 

um outro aspecto bastante apontado pelas dirigentes, a existência dos limites da conjuntura 

brasileira, na qual os rebatimentos do projeto neoliberal incidem sobre a vida dos(as) 

trabalhadores(as) e suas formas de organização. As modificações no mundo do trabalho 

influenciam as ações organizativas dos trabalhadores e, em particular, dos(as) assistentes 

sociais, que são parte integrante deste segmento. 

Outros limites foram assinalados pelas conselheiras para a materialização do 

projeto político da entidade, com destaque para: recursos financeiros limitados; função social 
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da entidade; limites legais e políticos. Em relação à questão financeira, percebo uma 

dificuldade dos(as) assistentes sociais em entender a anuidade como um dever144, e, também, 

em valorizar, muitas vezes pela despolitização e desinformação, a forma responsável e 

comprometida como esse dinheiro é investido nas lutas em defesa da profissão e dos direitos 

sociais. Em relação aos limites legais de um conselho, foi destacado que estes podem gerar 

limites políticos na atuação da entidade. Foi ressaltado, ainda, o preconceito de diversos 

segmentos sociais com os Conselhos por compreenderem que estes são espaços de defesa de 

interesses corporativos. Este preconceito não vem à toa, pois boa parte dos conselhos de 

fiscalização apresenta esse perfil, o que não é o caso do CFESS. Essa diferenciação da 

maioria dos outros conselhos gerou, em alguns momentos, um certo isolamento no 

encaminhamento de propostas e lutas conjuntas145.

Outro elemento detectado, na análise da ação política do CFESS, foi a limitada 

visibilidade na mídia, notadamente, através de posicionamentos regulares da entidade nos 

meios de comunicação escritos sobre temáticas relacionadas ao universo profissional. A 

restrita atuação nessa esfera pode denotar uma cultura profissional que ainda carrega traços 

de subalternidade intelectual, algo injustificado no atual estágio de maturidade da profissão 

no Brasil, além da não-abertura de canais, por boa parte da imprensa, para que se expresse as 

reflexões críticas aos projetos políticos dominantes. 

Esses limites, presentes no processo contraditório de construção da sua ação 

política, geraram algumas dificuldades inerentes ao fazer político coletivo, mas, de forma 

geral, não impediram que a entidade materializasse uma ampla agenda de propostas, que se 

traduziram em ações contrárias ao receituário neoliberal e em sintonia com os princípios 

fundamentais que norteiam o projeto profissional do Serviço Social.   

144 Dever este de todos(as) os(as) profissionais que tem sua profissão regulamentada e que possui, portanto, 
órgãos de fiscalização profissional.
145 O CFESS tomou algumas posições isoladas, em diversos momentos, tais como na discussão com a CNBB 
sobre a renúncia fiscal das escolas católicas ou nos debates com outros conselhos profissionais sobre o controle 
social da prestação de contas das entidades de fiscalização. 
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A contribuição da ação política do CFESS para a construção do novo projeto 

profissional e de um projeto societário pós-capitalista foi analisada a partir, especialmente, da 

mediação da sua intervenção em duas áreas prioritárias: a da ética e das políticas sociais.  

Na dimensão ética, ressalto a participação do CFESS na coordenação do processo 

de discussão para a aprovação do Código de Ética de 1993; a realização do projeto Ética em 

movimento; a participação na construção dos princípios éticos comuns aos trabalhadores 

sociais latino-americanos e a atuação crítica e propositiva da Comissão de Ética e Direitos 

Humanos do CFESS. 

O CFESS cumpriu um papel central na coordenação do debate ético do Serviço 

Social brasileiro, notadamente, na década de 1990, devido, principalmente, ser a entidade 

responsável pela direção do processo de elaboração do atual código de ética profissional, 

aprovado em 1993, momento ímpar de mobilização profissional em torno dessa dimensão na 

profissão no país. Esse debate coletivo foi decisivo para a ampliação dos debates e produções 

teóricas nesse campo. A aprovação do novo código de ética foi também um dos ícones da 

construção do projeto profissional de ruptura, tendo sistematizado os princípios que esse 

projeto defende. Esse momento de discussão repercutiu no âmbito da formação profissional, 

gerando variados debates em torno da discussão da ética na nova proposta curricular, 

aprovada em 1996.  

Todas essas iniciativas atestam o protagonismo do CFESS no amadurecimento do 

debate ético profissional, ocorrido na década de 1990, expresso, dentre outras questões: no 

aprofundamento do referencial marxista nesta área de conhecimento, o que gerou a superação 

de equívocos teóricos e normativos, presentes na década anterior; na ampliação das pesquisas 

e grupos de pesquisa neste âmbito; no desenvolvimento de atividades de capacitação ética 

para os(as) profissionais; na articulação com outros segmentos sociais na defesa dos Direitos 

Humanos.  
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Outra área prioritária de intervenção do CFESS, na década de 1990, foi a das 

políticas públicas. O seu protagonismo como co-participante nas discussões e definições 

sobre as políticas sociais, na perspectiva da defesa dos direitos dos(as) trabalhadores(as), 

desenvolveu-se em diversas áreas e frentes.  

No âmbito das políticas públicas, o CFESS interviu, prioritariamente, em quatro 

áreas: assistência social, saúde, previdência social e criança e adolescente. Em cada uma 

delas a sua contribuição foi significativa, embora que com intensidades diferenciadas.  

Na assistência social, os(as) assistentes sociais, sob a direção do CFESS, tiveram 

um papel central, reconhecido pelos vários segmentos que participaram das lutas em torno da 

aprovação da LOAS. Diversas pesquisas, com destaque para a de Raichelis (1998), já haviam 

atestado a participação imprescindível da profissão nesse processo; tendo os resultados dessa 

pesquisa, corroborado com as análises realizadas, ao demonstrar, particularmente, a atuação 

do CFESS enquanto entidade aglutinadora dessas lutas.

Nas outras esferas da Seguridade Social, o protagonismo da categoria não foi tão 

decisivo como na assistência social. Na saúde, conforme a pesquisa de Bravo (1996) já 

demonstrava, na década de 1980, a participação dos(as) assistentes sociais nas lutas do 

movimento pela reforma sanitária foi embrionária. Essa participação parece ter sido mais 

fortalecida na década de 1990, período no qual o CFESS defendeu a luta pela saúde pública 

em vários espaços, com destaque para: a luta pelo SUS como instrumento de defesa da saúde 

pública; a participação nos conselhos e fóruns de saúde; o posicionamento crítico e 

propositivo sobre programas como o PSF e o PACS; a articulação com outros conselhos 

profissionais da área da saúde, constituindo-se, portanto, em um interlocutor presente nessas 

arenas. Entretanto, por ser uma das maiores áreas empregadoras de assistentes sociais, em 
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quase todos os estados brasileiros146, a atuação poderia ser mais intensa e propositiva, através 

da participação mais significativa de uma maior quantidade de profissionais. 

Em relação à previdência social, o CFESS teve uma intervenção na defesa da 

previdência pública, posicionando-se contrariamente à aprovação das reformas da 

previdência propostas, principalmente, pelo governo FHC. Outra luta de destaque, nesta área, 

foi a intensa mobilização pela permanência do Serviço Social no INSS que não constituiu 

uma luta meramente corporativa, mas que visava, principalmente, defender direitos dos 

usuários dos serviços previdenciários.

A outra frente de luta na qual o CFESS se inseriu, no âmbito das políticas sociais, 

foi a relacionada à criança e ao adolescente. Merece destaque, a postura do CFESS na defesa 

do ECA e sua participação ativa no CONANDA, desde a sua primeira gestão em 1992.         

A partir da análise dessas políticas sociais, constatei que o CFESS tem se 

posicionado, nas suas várias atividades e lutas desenvolvidas, a partir de um claro 

posicionamento de crítica às concepções e ações implementadas, pelos governos 

representantes das classes dominantes brasileiras, nessa área. Isto se expressa, dentre outras 

questões, na articulação do CFESS às lutas do movimento organizado dos trabalhadores 

brasileiros, contra a Reforma da Previdência, pautando seu posicionamento na defesa da 

Previdência Social como política pública. Nessa perspectiva, o CFESS também tem se 

posicionado contrariamente ao projeto de Assistência Social defendido pelos representantes 

das classes dominantes brasileiras, uma vez que, marcou posição contra o Programa 

Comunidade Solidária, expoente da política social do governo FHC que, ao negar a LOAS 

como instância de intervenção no âmbito da assistência social, elaborou o referido programa 

na intenção de minar o tratamento da assistência como política pública. A postura de 

oposição ao projeto político-econômico das classes dominantes se expressou também no 

146 Este dado é comprovado em várias pesquisas sobre o mercado de trabalho dos assistentes sociais realizadas 
por diversos CRESS. 
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posicionamento do CFESS no âmbito do financiamento das políticas públicas, tendo 

acompanhado todos os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e buscado 

interferir, no âmbito parlamentar, na discussão sobre o orçamento da União, na tentativa de 

garantir recursos para a área. 

Nos posicionamentos críticos do CFESS em relação à concepção de política 

social defendida pelos representantes das classes dominantes fica subjacente uma 

compreensão de que as políticas sociais públicas se situam no processo de produção e 

reprodução das relações sociais capitalistas, no contexto da prática histórica das classes 

sociais. A luta desenvolvida pela entidade insere-se em um campo político de reforço à luta 

pela garantia de direitos que venha contribuir com a manutenção das condições objetivas e 

subjetivas de vida para as classes trabalhadoras, no intuito de possibilitar condições de 

ampliação do nível de vida material e de construção política dessas classes. 

Essa luta também se expressou na atuação do CFESS na construção de leis que 

expressam a defesa de princípios norteadores de uma Seguridade Social pública em que se 

destaca o seu protagonismo na construção coletiva e a aprovação da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, que se constituiu em um momento privilegiado de interlocução 

da profissão com a sociedade, estabelecendo-se, sobretudo, através da articulação com outras 

entidades, movimentos e com o reconhecimento da própria população. 

O CFESS também participou, embora em menor intensidade, da construção e 

defesa do SUS - Sistema Único de Saúde - como um mecanismo fundamental para se 

garantir a saúde pública, além da defesa do ECA, ao se posicionar contrariamente a todas as 

tentativas de não-cumprimento do conteúdo da lei que possam gerar perda de direitos às 

crianças e adolescentes. 

É importante salientar que a participação do CFESS na construção dessas 

legislações se insere numa perspectiva que articula a luta política à ampliação da garantia dos 
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direitos da população, considerando o aspecto jurídico-formal como instrumento de luta para 

a garantia desses direitos. As leis aqui ressaltadas, LOAS, SUS, ECA, são encaradas como 

instrumentos de luta para buscar garantir e ampliar os direitos relativos à assistência, saúde e 

crianças e adolescentes para os segmentos excluídos do acesso às condições materiais para 

viver dignamente.   

Na sua inserção no controle das políticas públicas, o CFESS participou dos 

conselhos de direitos, fóruns e conferências. Nessa esfera, investiu na mobilização e 

articulação de segmentos da sociedade civil para ampliar o movimento com vistas à 

composição dos conselhos de direito (CNAS, CNS, CONANDA), tendo uma atuação 

fundamental como representante do segmento dos(as) trabalhadores, desenvolvendo 

inúmeras atividades, com destaque para o intenso trabalho na mobilização da sociedade civil 

nos processos eleitorais para composição dos Conselhos; atuação na organização das 

Conferências Nacionais, com destaque, também, para a participação nas Conferências e 

Fóruns ligados às diversas políticas.

Ao analisar a intervenção do CFESS no âmbito do controle social, detecto um 

peso maior dado à participação nos conselhos de direitos. Sobre esses espaços é importante 

refletir sobre a importância de sua existência para a construção democrática, e analisar a 

perspectiva a partir da qual estão sendo ocupados pelos segmentos sociais ali presentes. 

Percebo que a experiência dos conselhos tem sido fundamental para a construção 

democrática dos segmentos identificados com um projeto de esquerda, que historicamente 

propôs experiências conselhistas. Esse projeto deve assumir como um dos componentes 

centrais à radicalização da democracia como estratégia de desenvolvimento de uma nova 

hegemonia. 

Em relação às lutas referentes à particularidade da atuação profissional no âmbito 

das políticas públicas, tais como a luta pela permanência do Serviço Social no INSS. Fica 
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claro que esta não é uma luta corporativista que visa apenas a garantia de espaço ocupacional 

para os(as) assistentes sociais, mas vai além dos interesses corporativos e abriga outras mais 

abrangentes, como a defesa das políticas públicas. Esta luta é, prioritariamente, voltada para 

a defesa dos direitos dos(as) usuários(as) dos serviços previdenciários, pela manutenção de 

vários programas institucionais fundamentais para viabilizar a efetivação desses direitos. Em 

última instância é uma luta pela defesa da previdência social pública 

Os investimentos do CFESS no debate e intervenção no âmbito das políticas 

sociais, da ética, bem como sua participação ativa em articulações com outros sujeitos 

coletivos em nível nacional e internacional, notadamente com os trabalhadores sociais, 

através da participação na Federação Internacional de Trabalhadores Sociais - FITS e no 

Comitê Mercosul, atestam a importância da sua ação política para o processo de 

materialização do projeto profissional do Serviço Social e para a luta pela democratização 

das relações sociais como mediação para a construção de um outro projeto societário. 

A contribuição da ação política do CFESS para a materialização do projeto 

profissional, na década de 1990, é demonstrada através de práticas concretas de defesa dos 

princípios ético-políticos, construídos coletivamente pela categoria. Dessa forma destaca-se a 

relevância desta entidade na democratização das relações políticas, tanto internas ao debate 

profissional, quanto contribuindo para a ampliação da participação de segmentos da 

sociedade civil comprometidos com a causa dos(as) trabalhadores(as), em espaços de 

democratização das decisões públicas, tais como os conselhos de direitos. À defesa da 

democracia política e econômica, alia-se à batalha pela garantia da cidadania como estratégia 

de luta das classes trabalhadoras para a defesa e ampliação dos direitos sociais e humanos, 

em um contexto de retração e perda das conquistas, historicamente garantidas através de 

muitas mobilizações desta classe.  
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Nesse sentido, observo que essas lutas apresentam-se como mediações 

estratégicas para a defesa de um projeto profissional vinculado à construção de um projeto de 

emancipação humana, na perspectiva de que a política e a economia formam uma unidade, na 

totalidade da vida social, e que o horizonte não é o da conquista da democracia formal, da 

cidadania e dos direitos por si mesmos, descolados da perspectiva da transformação social.     

Esse processo se gesta na contra-corrente da conjuntura de fortes traços de reação 

neoconservadora, conforme salienta Iamamoto (2004, p.102) 

[...] E hoje atesta um estágio de maturidade intelectual e sociopolítica dos assistentes 
sociais no país, expressa na organização da categoria profissional [...], na efetivação 
de experiências políticas renovadoras e na produção acadêmica acumulada. Nesse 
processo foi construído um novo projeto ético-político para o Serviço Social no 
embate com a cultura conservadora, que requer a permanente vigilância teórica, 
política e ética na luta para a sua consolidação, em um ambiente sociocultural com 
fortes registros de uma reação neoconservadora.

No ambiente adverso de hegemonia do projeto neoliberal, ganha relevância a 

articulação da ação política do CFESS com outras organizações sindicais, populares e de 

outras profissões para a construção de uma contra-hegemonia na perspectiva dos interesses 

de classe, tentando romper, assim, com uma perspectiva corporativista e de isolamento.  

Nesse sentido, o CFESS tem se articulado com diversos segmentos coletivos na 

luta pela democratização da sociedade brasileira, dentre os quais destacam-se: a CUT, 

parlamentares e partidos de esquerda, entidades de defesa das políticas públicas e dos direitos 

humanos e movimentos sociais de trabalhadores. Há, no entanto, o entendimento de que a 

desigualdade social e a acentuada perda de direitos têm determinações mais profundas que se 

ancoram no universo da sociabilidade capitalista. Dessa forma, essa entidade vem se 

posicionado claramente a favor da superação do capitalismo e da construção de um projeto 

de emancipação humana. 

É evidente que a elaboração de projetos societários não se constitui em 

competência profissional, devido às particularidades da sua inserção no contexto das relações 

e contradições sociais (Silva, 1995), entretanto, segmentos de uma categoria profissional 
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podem contribuir com essa construção através de uma organização política que reforce os 

interesses de determinadas classes e setores sociais, acumulando forças no difícil, complexo e 

contraditório processo de consolidação de um novo bloco histórico. 

A partir da compreensão de que o horizonte do projeto profissional do Serviço 

Social brasileiro está vinculado à construção de um projeto societário de superação da ordem 

capitalista, merece relevo, portanto, uma discussão sobre as polêmicas em torno da 

perspectiva de transformação social na contemporaneidade. Isto sinaliza a necessidade de 

atentar para as profundas mudanças econômicas, políticas e culturais ocorridas no mundo 

contemporâneo e a exigência de repensar a transformação social em meio a esse processo 

histórico.

Assim, a desafiadora questão de se construir processos revolucionários é colocada 

para as forças de esquerda, num contexto de mundialização do capital, de crise da perspectiva 

socialista realizada historicamente, exigindo um esforço gigantesco para a construção de 

novas alternativas que se distanciem do fetiche do fim da história, da impossibilidade eterna 

da superação do metabolismo do capital, negador da realização da liberdade, autonomia e 

realização das necessidades humanas. Essa é uma tarefa que não cabe, exclusivamente, a 

segmentos profissionais, mas na qual eles podem se inserir na perspectiva de contribuir com 

suas práticas e idéias nesse acúmulo histórico de construção de alternativas, numa conjuntura 

adversa a processos radicais de transformações societárias. 

 Acredito, e esse trabalho assim o demonstra, que os(as) assistentes sociais 

brasileiros, ou segmentos expressivos deles(as), contribuíram, ao longo das últimas décadas, 

e particularmente nos anos de 1990, para demonstrar que a capacidade de luta e organização 

dos segmentos dos(as) trabalhadores, apesar das inúmeras ofensivas destrutivas engendradas 

pelo capital, se mantêm atuantes na perspectiva de acumular forças para a construção de uma 

outra possibilidade histórica, apesar da cooptação de diversos outros setores de esquerda que 
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capitularam para a defesa de um modelo social-democrático como modelo possível dentro da 

ordem, o qual não rompe com a essência de exploração e dominação do sistema capitalista. 

A partir desta pesquisa, concluo que são os seguintes determinantes que 

contribuem para a particularidade da organização política dos(as) assistentes sociais 

brasileiros no contexto dos anos 1990: 

- Elementos estruturais de criação de novas identidades societárias no contexto de 

neoliberalismo tardio que o Brasil vivencia neste período, que se deparou com a 

redemocratização em vias de radicalização no país, e uma estrutura econômica mais sólida 

(Behring,2003).

  - Esses elementos estruturais geram implicações para as classes sociais, 

incidindo, de forma decisiva nas condições de vida, trabalho e organização da classe 

trabalhadora. A perda de direitos gera lutas variadas de segmentos da classe trabalhadora, 

constituindo, porém, um período de lutas políticas defensivas, que se expressa no refluxo do 

sindicalismo de massa (Antunes, 1999). 

- Ao passo em que espaços tradicionais de ação política dos(as) trabalhadores 

atuam com limitações advindas dos determinantes estruturais e conjunturais, outros espaços 

do fazer político se gestam e tecem, remando contra a maré neoliberal, práticas e identidades 

comprometidas com a afirmação de um projeto de emancipação humana.   

 - Os (as) assistentes sociais que, na década de 1980, já haviam construído a 

consciência política de pertencimento à classe trabalhadora (Lopes, 1999, Abreu, 2002) e 

sentido a necessidade de se inserir nas lutas do novo sindicalismo (Abramides e Cabral, 

1995), nos anos de 1990, aprofundam a atuação política das suas entidades representativas, 

iniciada na década anterior, e ampliam suas atividades e lutas em oposição ao projeto 

neoliberal, que é consolidado, no país, pelos dois governos de FHC.
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- Duas questões foram fundamentais para que este processo político se 

desenvolvesse no Serviço Social: o próprio objeto da profissão - o trato das expressões da 

questão social - e a aproximação madura com a teoria marxista, que expressam o processo de 

renovação profissional no Brasil, que a partir das fontes do Movimento de Reconceituação 

latino-americano, construiu uma trajetória singular de materialização de um projeto ético-

político vinculado a um projeto de emancipação humana.  

   - A vontade e a paixão dos sujeitos que construíram a ação política profissional 

também foram fatores subjetivos fundamentais. A vontade política dos sujeitos, conectada às 

condições objetivas existentes (Gramsci, 2000), impulsionaram a concretização desse projeto 

coletivo.

A conjunção desses elementos históricos, estruturais, conjunturais, sociais, 

políticos, profissionais, subjetivos e objetivos determinaram, portanto, a particularidade da 

organização política e do projeto ético político-profissional, construídos pelos assistentes 

sociais brasileiros, na década de 1990. 
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APÊNDICE

ROTEIRO DE ENTREVISTA

NOME:____________________________________________________________________

ANO/LOCAL DE TÉRMINO DA GRADUAÇÃO:_________________________________

LOCAL DE TRABALHO:_____________________________________________________

EM QUAIS GESTÕES DO CFESS PARTICIPOU:_________________________________

PARTICIPOU DE ALGUMA OUTRA ENTIDADE DA CATEGORIA DOS(AS) ASSISTENTES 

SOCIAIS?       (  ) SIM   (  ) NÃO  QUAL?_________________________

TEM SIMPATIA/FILIAÇÃO PARTIDÁRIA?  (  ) SIM   (  ) NÃO     QUAL?___________ 

PARTICIPA HOJE DE ALGUMA INSTÂNCIA COLETIVA?    (  ) SIM   (  ) NÃO     

QUAL?____________________________________________________________________

Estas questões devem ser respondidas tendo por referência a gestão do CFESS a qual cada uma 

participou.

1) O que diferencia, na sua opinião, a ação política do CFESS dos demais conselhos de profissão 

e das demais entidades da categoria dos(as) assistentes sociais? 

2) Na gestão que você participou, quais as principais estratégias de ação política foram 

desenvolvidas para garantir a materialização da agenda política do Conjunto CFESS-CRESS? 

3) Com que outros segmentos sociais o CFESS se articulou para materializar a agenda política do 

conjunto CFESS/CRESS e quais atividades empreendeu? 

4) Quais as principais iniciativas, atividades, dificuldades e avanços alcançados durante a gestão 

que você participou sobre a questão da ética? 

5) Quais os ganhos e entraves mais significativos obtidos na intervenção em torno das políticas 

públicas durante o período da gestão do CFESS da qual você participou?

6) Qual a contribuição que a gestão do CFESS da qual você fez parte deu para a materialização do 

projeto ético-político profissional? 

7) Como se processou a articulação do CFESS com as entidades nacionais internacionais de 

trabalhadores sociais? 

8)  Na sua opinião qual a importância da organização política para a materialização do projeto 

profissional do Serviço Social brasileiro? 

9) Você identifica a participação do Conjunto CFESS/CRESS em conquistas da vida política e 

social do país? Que conquistas foram estas? 

10) Como se processa, na sua opinião, a vinculação do projeto profissional do Serviço Social a um 

projeto de emancipação humana? 
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