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RESUMO 
 
 
 
Neste documento estão sistematizadas as investigações, os estudos e as análises 

realizadas sobre as expressões do projeto ético-político na atualidade da ação 

profissional do assistente social. A questão que suscitou tal objeto foi: a prática 

profissional do assistente social expressa ser informada pelo projeto ético-político ou 

uma análise mais apurada revela que esse direcionamento profissional tende a 

preponderar no campo da subjetividade, do “vir a ser” profissional? Cabe ressaltar 

que o projeto ético-político está aqui entendido como uma direção profissional 

(social) cujas dimensões teórico-metodológica e prático-política, são fundamentadas 

em princípios e valores emancipatórios. Na condição de direção, está para a 

construção e articulação de consensos, estratégias e ações profissionais. Momentos 

estes perspectivados na superação das relações sociais que negam a constituição 

de uma nova sociabilidade. Sua principal característica é o fato de ser um “DEVIR”. 

E, como tal, carecer de objetivação. Objetivação esta que não se efetiva 

impunemente, haja vista o caráter contraditório que confere à profissão, cuja 

realização se dá numa realidade plena de determinações sociais. O método de 

pesquisa que orientou a investigação foi o materialista histórico-dialético. Sua 

escolha se deve por se constituir como um meio de interpretação do mundo, 

lastreado pelas categorias da totalidade social e da essência dos fenômenos. Frente 

ao mesmo, importa ter claro que o objeto de pesquisa não é o projeto em si, mesmo 

porque, não há como se pesquisar um “DEVIR”, mas a presença efetiva do projeto 

na prática profissional. Os dados pesquisados evidenciam o quanto a materialização 

desse projeto é determinada pelos fatores causais (condições e meios) do contexto 

social no qual se realiza a ação profissional e do qual o assistente social faz parte. E 
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também o quanto é determinante devido à dimensão teleológica que possui. Que os 

assistentes sociais possuem informação sobre o projeto, sobretudo aqueles que 

concluíram a graduação dos anos 90 para cá. Mas a análise da relação assistente 

social/projeto faz ver que se tende a reproduzir o discurso crítico de forma 

insuficientemente alicerçada teórico-metodologicamente. Alicerce essencial ao agir 

consciente numa ou noutra direção. A constatação da realização superficial do 

momento teórico-metodológico na prática de profissionais que afirmam agir sob a 

orientação do projeto profissional crítico, certamente é reveladora do quanto esse 

projeto ainda se encontra em processo de consolidação. 

 

 

Palavras-chave: Serviço Social, prática profissional, projeto ético-político. 
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ABSTRACT 

 

 

This document systemitizes the inquiries, studies and analyses carried through on 

today’s expressions of the ethical-political project of the professional practices of 

social assistants. The ethical-political project is a composition of methodological 

theories and practical politics of a significant parcel of social assistants with specific 

principles and emancipation values. Its origin retraces the past 70 years, when the 

class tendency to keep the status quo was confronted, for the first time, and in such a 

way that its predominance could be contested. In other words: the fight for the 

democracy in Brazilian society also became part of social assistants' voices, creating 

the necessary environment for a more critical investigation. As all heterogeneous 

universes do, the class did not behave (and still doesn’t) in identical ways in this 

process. But, a significant portion of the class has included the presence of the 

socially engaged projects in the practices of the profession. While the popular pro-

democracy Brazilian movement was growing, and the social assistants were leaning 

towards new strategic directions, substantive transformations occurred in the late 

1980s and early 1990s, that took the capitalist system to a new stage. Since then, 

the socio-historical reality has been very troubled, and marked by the reduction of the 

average tax of profit and for the consequent conservative character of the 

modernization process. The result is the implantation of an alienating standard of 

accumulation of wealth, and the generation of deep transformations in the 

mechanisms of material production, of organization and of management of work. 

These results, beyond the social and economical effects, have affected, directly and 

indirectly, the realm of the culture, the ideological-politics and professionals practices. 
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This work brings to the center of discussion, exactly, the process of materialization of 

the new-critical professional project in this controversy reality. It raises questions and 

it presents reflections on the perspective to contribute with the consolidation of this 

process. What informs this effort of research is the notion that it is that between the 

project and the professional practice, it can be found a concrete reality in its multiple 

determinations and social contradictions. 

   

Keywords: social worker; professional practice; political-ethical project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

De imediato, interessa colocar alguns importantes registros. O primeiro deles 

é que o estudo ora apresentado pauta-se no reconhecimento de que não existem 

formulações desinteressadas, neutras. Daí a importância de reafirmar que o 

interesse que move esta análise, em que pese o caráter inicial que possui, é o de 

contribuir com a consolidação da vertente de “intenção de ruptura” do Serviço Social, 

cuja origem remonta ao final dos anos 60 do século passado, quando, sob a 

influência do movimento de reconceituação e do contexto sócio-político de então, 

uma parcela minoritária da profissão realiza as primeiras aproximações com o aporte 

teórico de Marx e inicia experiências práticas e políticas comprometidas com uma 

nova sociabilidade. Experiências estas que cresceram na década de 80 e cujo 

processo de consolidação tem sido bastante tensionado dos anos 90 até os dias de 

hoje por múltiplos fatores.  

O segundo é que, lastreado ao método de investigação marxiano, 

precisamente à recomendação de ater-se ao processo objetivo, à relação do sujeito 

com o objeto1 (TONET, 1997, p. 99), o ponto de partida desta pesquisa foi o do 

reconhecimento dos assistentes sociais como sujeitos reais, como reais também são 

suas ações profissionais e condições de vida, assim como que a relação do 

assistente social com o projeto ético-político é tanto a realização da própria 

profissão, quanto a da realidade social.  

                                                 
1 O autor ampara suas reflexões na ontologia marxiana. Recorrendo diretamente à Marx, conferir o 
texto “A Ideologia Alemã” (1987). 
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 O terceiro registro é referente à pergunta movente desta pesquisa, qual 

seja: a prática profissional dos assistentes sociais tende a apresentar expressões2 

concretas do projeto ético-político ou uma análise mais apurada do exercício 

profissional revela que esse direcionamento3 crítico prepondera no campo da 

idealização do “vir a ser” profissional?  

Cabe destacar que essa questão longe está de desconsiderar o esforço de 

superação do ethos profissional conservador, empreendido por um considerável 

número de assistentes sociais e pelas entidades representativas da profissão e, 

também, problematizado no valoroso acúmulo teórico-crítico originário do debate e 

da produção acadêmica das últimas décadas. A reconhecida atuação das entidades 

representativas dos assistentes sociais na vida do país, do último quartel do século 

passado até os dias atuais, em defesa dos interesses da classe proletária4, assim 

como as qualitativas contribuições de vários assistentes sociais ao pensamento 

social crítico, por meio de uma crescente produção teórica5, demonstram a 

                                                 
2 O termo expressão está aqui associado à objetivação dos valores e fundamentos teóricos, éticos e 
políticos que informam as escolhas, os posicionamentos e as ações dos assistentes sociais conforme 
o que preconiza o projeto ético-político. A identificação dessas expressões deve se dar em seus 
elementos de análise e crítica à realidade posta e, nela, à ação profissional. Crítica esta que vai além 
do economicismo, do determinismo histórico e do individualismo, devido ao fundamento prático-
universalizante que possui.  
3 Conforme Sales (2006, p.97), “Gramsci faz uma distinção clara e importante entre duas formas de 
exercício de poder: Domínio e Direção. O Domínio é uma imposição sem nenhuma preocupação com 
o consentimento de quem vai estar sob o poder da classe, nação, grupos ou indivíduos que estejam 
exercendo ou pretendendo exercer o poder. A Direção é a tentativa que fazem classes, categorias ou 
grupos para conseguir o consenso nas diferenças, tentando expressar os interesses comuns das 
diferentes categorias de uma mesma classe ou tentando difundir os próprios interesses para outras 
classes ou para toda a sociedade”. 
4 Recorrendo à Netto e Braz (2006, p.220 ), precisamente à nota de número 5 do capítulo 9 (intitulado 
Capitalismo Contemporâneo), quando os autores diferenciam o significado de proletariado e 
trabalhadores, é correto afirmar que a direção profissional crítica do Serviço Social está 
compromissada com a emancipação do proletariado e não apenas dos trabalhadores. Traduzindo 
bem a diferença entre classe proletária e classe trabalhadora, estes autores esclarecem que “... a 
classe proletária (ou proletariado) é constituída pelos operários urbanos e rurais e se insere no 
conjunto bem mais amplo dos trabalhadores assalariados (que não constitui, estritamente, uma 
classe); nesse sentido, rigorosamente, proletariado não é o mesmo que trabalhador – todo proletário 
é trabalhador, nem todo trabalhador é proletário. É por isso, aliás, que evitamos a expressão classe 
trabalhadora, ainda que autores clássicos a utilizem”.  
5 Até bem pouco tempo o Serviço Social recorria unicamente aos fundamentos de outras teorias 
sociais devido à insuficiência de elaborações teóricas próprias.   
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presença, na profissão, do inquestionável esforço de repensar o Serviço Social 6, a 

partir do movimento de crítica às relações sociais vigentes e à prática profissional 

subalterna e conservadora derivada dessas relações.  

 Contudo o que se deseja problematizar é que, frente às particularidades 

históricas do país7 e da profissão e o significado contraditório que o projeto ético-

político leva para o ambiente profissional, esse projeto tende a preponderar como 

uma idealização, em que pese o compromisso que muitos profissionais expressam 

ter com a objetivação de um “dever ser” que se opõe ao tradicionalismo profissional, 

em suas formas conservadora ou reatualizada.  

 O suposto é que tal tendência resulta, dentre outras determinações, da 

carência de problematização sobre as possibilidades e impossibilidades da prática 

profissional crítica, de uma insuficiente consideração da tensa relação dessa prática 

                                                 
6 Abreu (2004, p.44) entende o Serviço Social “como uma profissão de cunho educativo, inscrita, 
predominantemente, nos processos de organização/reorganização/afirmação da cultura dominante - 
subalternizante e mistificadora das relações sociais - contribuindo para o estabelecimento de 
mediações entre o padrão de satisfação das necessidades sociais, definido a partir dos interesses do 
capital, e o controle social sobre a classe trabalhadora”.   
Cardoso (1999), pensando com Netto e Guerra, também articula uma pertinente concepção sobre o 
Serviço Social, qual seja: trata-se de “uma profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, 
‘engendrada por uma necessidade social tipicamente capitalista: intervir nos conflitos oriundos dos 
antagonismos de interesses de classes (ou segmentos das classes) sociais fundamentais da ordem 
burguesa constituída’ (cf. NETTO, 1991). ‘Porque a gênese de seu processo de profissionalização 
vincula-se a essa ordem social, ela conforma para a profissão os espaços, as funções e os 
procedimentos de caráter eminentemente operativos, manipulatórios e de solução de problemas 
emergenciais – necessários ao ‘tratamento’ dos problemas (administração dos conflitos) resultantes 
daqueles antagonismos’ (cf. GUERRA, 1997, p.46)”. 
Partindo das reflexões empreendidas por esses e por outros autores, a síntese que expressa o 
significado do Serviço Social neste trabalho é que na sociedade burguesa o Serviço Social é uma 
mediação utilizada pelos grupos dominantes em defesa de seus interesses, frente aos antagonismos 
de classe e com vistas à hegemonia social do governo político. Sendo um fato, no contexto das 
complexas e rápidas transformações sociais e do próprio desenvolvimento da profissão nas últimas 
décadas, a constituição de uma nova vertente cultural pautada numa racionalidade comprometida 
com a emancipação humana.  
7 História de democracia restrita, de dependência dos países centrais, de liberalismo que une as 
marcas ideológicas do favor ao passado escravocrata, de supressão de conquistas sociais com vistas 
à satisfação do mercado, dentre outras expressões. 
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com as “injunções da alienação em condições determinadas”8, o que leva à 

idealização e a mistificação do projeto.  

O quarto comentário é que o fato de este estudo ter como núcleo central as 

expressões da vertente profissional crítica na prática dos assistentes sociais, não 

significa uma recorrência ao “funcionamento prático das coisas em detrimento à 

essência mesma dos fenômenos” (MAZZEO, 1999, p. 6). Pelo contrário, em 

consonância com o afirmado até então, o caminho analítico percorrido busca na 

materialidade objetiva (ou seja, no contexto histórico e nos objetivos das 

determinações sociais) a vinculação teoria-prática, que, conforme a conceituação 

Luckasiana, constitui o fundamento do ser e do pensar cotidianos, ou, de acordo 

com Heller, do conhecimento (MAZZEO,1999, p. 178).   

Com essa perspectiva, as categorias ontológicas e intelectivas que serviram 

como elemento guia da análise _ produção/reprodução social, emancipação política, 

emancipação humana, hegemonia, totalidade, cultura, foram apanhadas na reflexão 

sobre o objeto em estudo em sua relação com as determinações sociais. O caráter 

ontológico destas categorias reside no fato das mesmas contribuírem de forma 

histórica e concreta para a decodificação do objeto estudado, indo ao encontro da 

sua gênese por meio de sua apreensão enquanto objeto real e às suas 

determinações (em sua processualidade e complexidade). Já a dimensão reflexiva 

encontra-se justamente na possibilidade de visibilizar, reproduzir e decodificar esse 

objeto em meios conceituais (NETTO E BRAZ, 2006, p.54-55).   

 

 

                                                 
8 Conforme afirmou a professora Marilda Iamamoto, quando proferiu conferência sobre “Conjuntura 
Brasileira, Lutas Sociais e Desafios do Serviço Social”, no X Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Serviço Social/ENPESS, promovido pela ABEPSS em 2006, na cidade de Recife.  
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Como se vê, trata-se de um conjunto categorial pertencente à particularidade 

teórico-metodológica da tradição marxista9. A recorrência a tais categorias se deve 

ao fato de possibilitar, metodologicamente, uma melhor percepção da relação entre 

a totalidade10 das relações sociais e a singularidade da prática profissional do 

assistente social em sua condição de membro da classe trabalhadora e do lugar que 

a atividade desempenhada ocupa na divisão social e técnica do trabalho. O que  

quer dizer que elas possibilitam pensar o exercício profissional e sua direção social 

em relação aos projetos das classes.  

É bem isso. A escolha dessa perspectiva teórico-metodológica partiu do 

pressuposto de que as possibilidades e impossibilidades da prática profissional 

orientada pela direção social crítica devem ser buscadas na relação entre classes.  

Nesse sentido, o método11 de pesquisa escolhido possibilitou a articulação 

de informações levantadas junto aos profissionais do Serviço Social àquelas 

pesquisadas em fonte secundária. A intenção é de que a síntese final desse esforço 

contribua com o conhecimento dos desafios postos pela ordem burguesa ao agir 

profissional compromissado com uma outra sociabilidade.   

                                                 
9 Em Marx, teoria e método são intrínsecos e insuprimíveis da teoria social. Tal compreensão 
configura sua teoria social como ontológica, isto é, que vai à gênese do ser social, cuja apreensão do 
objeto se dá através da identificação do movimento das categorias do real.   
10A categoria totalidade permite compreender que o verdadeiro conhecimento não está, apenas, em 
um aspecto ou na aparência do fato, mas na relação dialética aparência/essência, na síntese do 
processo contraditório existente entre parte e todo. Esta categoria, por meio das mediações, expressa 
a vinculação entre a processualidade e o condicionamento recíproco da relação sujeito/objeto. 
Qualifica o movimento da negatividade como motor da contradição existente na forma de ser dos 
objetos - o fato é novo, é velho e é novo/velho. Sendo esse movimento do pensamento (o da 
contradição) fundamental ao conhecimento da realidade, uma vez que a negação da negação 
possibilita uma nova síntese. Como se vê, o conhecimento dialético da realidade é complexo e 
processual. Pressupõe a perspectiva da totalidade, da negatividade que move imanentemente as 
relações entre os elementos constitutivos do ser e a mediação, com seu poder de articular e 
dinamizar essas relações. (PONTES, 2002). 
11 No caso, o materialista histórico-dialético.  
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Importa ressaltar que a pesquisa e as observações que serviram de material 

empírico12 a este estudo foram realizadas junto aos assistentes sociais que atuam 

como supervisores de estágio curricular do curso de Serviço Social da Universidade 

Federal de Pernambuco. Esta escolha foi orientada pelo importante papel que esses 

profissionais desempenham no processo de formação de futuros assistentes sociais, 

assim como por realizarem suas atividades em diferentes áreas de trabalho e 

instituições.  

Enfim, a presente investigação foi conduzida pelas seguintes hipóteses de 

trabalho: a primeira é que, frente às reais dificuldades/tensões colocadas à prática 

profissional pela sociabilidade vigente, uma significativa parcela de assistentes 

sociais tende a manter o projeto ético-político no campo da subjetividade como um 

devir profissional. Fazendo uso das palavras de Netto13, é como se houvesse, na 

prospecção da profissão uma “fuga para o futuro”, devido aos problemas colocados 

pela realidade concreta à objetivação do telos profissional crítico.  

O pressuposto básico dessa hipótese é o da tendência de se hipertrofiar as 

possibilidades desse importante direcionamento profissional, devido a insuficiente 

consideração analítica dos desafios colocados ao proletariado na atualidade de crise 

do capital. A este pressuposto se articula uma outra suposição, qual seja: a 

necessidade de revisão das estratégias político-pedagógicas de discussão do 

projeto profissional crítico, no âmbito da academia e das entidades de representação 

política da profissão, com vistas a um processo de consolidação qualitativo do 

projeto ético-político no interior da profissão. O adjetivo qualitativo, aqui colocado, se 

refere à compreensão da diferença e da vinculação existente entre projeto 

                                                 
12 Os devidos esclarecimentos sobre a recorrência à empiria estão colocados no capítulo 1 desta 
dissertação, intitulado “O método de pesquisa e os sujeitos pesquisados”. 
13 Netto no texto intitulado ”Transformações societárias e Serviço Social – Notas para a análise 
prospectiva da profissão no Brasil”, publicado na Revista Serviço Social e Social, No. 50, em 1996. 
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profissional e projeto de classe, assim como à discussão de estratégias e táticas de 

materialização do projeto ético-político na ordem dada.  

A segunda hipótese é a de que existe uma tendência de homogeneização da 

apropriação do projeto ético-político pela corporação profissional, ou seja, uma 

tendência de insuficiente consideração da diversidade de entendimento sobre essa 

projeção profissional. No que se refere a esta hipótese, supõe-se que se dê pouca 

importância às mediações existentes entre a realidade concreta e o agir, isto é, à 

cultura plural e histórica de posicionamentos, divergências, discussões e confronto 

de idéias existentes no âmbito da profissão. O que preocupa é que, ao se colocar a 

direção estratégica do Serviço Social nesse confortável lugar, tende-se a incorrer no 

risco do autoritarismo ou do dogmatismo, em um discurso que, ao invés de contribuir 

com a legitimação e consolidação da vertente profissional crítica, pode ser bastante 

funcional à sua desqualificação política devido à inconsistência.   

Dessa feita, conhecer as expressões da direção profissional crítica na prática 

do assistente social supõe pensar a profissão a partir das dimensões objetivas e 

subjetivas 14 do trabalho do assistente social, ou, dizendo de outra forma, a partir do 

seu “modo de ser” e do seu “modo de pensar”. 

Objetivas: no sentido de considerar os determinantes sócio-históricos 
do exercício profissional em diferentes conjunturas. Subjetivas: no 
sentido de identificar a forma como o assistente social incorpora em 
sua consciência o significado de seu trabalho e a direção social que 
imprime ao seu fazer profissional (YASBECK, 1999, p. 90).  
 
 

Como se vê, são dimensões que conformam uma relação de 

complementaridade. O “modo de ser”, a objetividade da profissão, informa a 

inserção do assistente social na sociedade, sua relação com as classes sociais, com 

                                                 
14 Behring apud Behring (2004, p. 163) afirma que a “distinção entre objetividade e subjetividade é 
apenas didática, já que a história é impregnada e construída da interação dialética dessas duas 
dimensões”.   
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o Estado, a forma de enfrentamento da questão social15; o “modo de pensar”, a 

subjetividade, carrega em si os conteúdos teórico-metodológico e ético-político que 

confere fundamentação à ação profissional16. É da unidade contraditória destas 

dimensões que se constitui o caráter técnico-operativo e ético-político da profissão.  

A sistematização das análises realizadas está organizada nos cinco 

capítulos que compõem a estrutura desta dissertação. A metodologia de exposição 

utilizada buscou, de imediato, informar os fundamentos do método de investigação 

aplicado, caracterizar os sujeitos pesquisados, assim como apresentar a síntese 

analítica das principais informações coletadas. Cabe destacar que a colocação dos 

dados da pesquisa no primeiro capítulo não se deve à compreensão que o processo 

reflexivo começa na empiria.  

Na seqüência, aborda-se sobre o Serviço Social na trama das relações 

sociais. Ou seja, sobre a profissão como uma necessidade da ordem e sobre os 

rebatimentos da crise do capital no agir profissional. Encadeando essa reflexão, o 

capítulo subseqüente tematiza o surgimento da profissão enquanto fato histórico 

vinculado a uma tendência classista (a da burguesia), para em seguida abordar a 

constituição de suas principais vertentes ideo-políticas. É neste momento que estão 

ressaltados os valores e dimensões que sistematizam o ethos profissional crítico 

como projeto coletivo, assim como a atualidade de revitalização do conservadorismo 

na profissão. Os dois últimos capítulos trazem, respectivamente, a indicação e 

análise de algumas questões presentes no processo de transformação do projeto 

ético-político em história concreta e as conclusões deste esforço de pesquisa. 

 

                                                 
15 Questão Social está entendida, neste trabalho, como expressão das relações sociais provenientes 
da relação capital/trabalho.  
16 Conferir em Cardoso (1999) a interessante reflexão que a autora faz, no capítulo II, sobre o 
significado social da prática profissional e a dicotomia teoria/prática/política.  
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1 SOBRE O MÉTODO DE PESQUISA E OS SUJEITOS PESQUISADOS  

 

 

1.1 A (atrevida) escolha do método Materialista Histórico-Dialético17

 

Comumente, diante de um esforço de pesquisa acadêmica, sempre 

comparecem duas perguntas: qual o método de investigação utilizado no processo 

de conhecimento do objeto? O que levou à escolha desse método? 

 Conforme já afirmado anteriormente, o método de pesquisa que orientou 

esta investigação foi o dialético. É importante ressaltar que sua escolha não se deu 

como um ato espontâneo do pesquisador, mas como resultado da relação entre este 

sujeito e o objeto a ser investigado, haja vista que tanto um quanto outro 

demandavam um método que não descolasse o processo de conhecimento da 

realidade concreta, que não se limitasse à razão fenomênica18 ou a algum tipo de 

esquematismo empobrecedor. Foi desta relação convergente entre sujeito e objeto 

que as linhas da racionalidade marxiana se fizeram presentes na tecitura deste 

trabalho.  

                                                 
17 Sobre os fundamentos do método materialista histórico-dialético ler Marx (1976 e 1983) e Lefrebvre 
(1983).  
18 Tonet refletindo sobre a razão fenomênica, ressalta que “Kant, em seu trabalho de fundamentação 
do padrão científico-filosófico moderno, faz uma afirmação da maior importância. Diz ele que não 
podemos conhecer a ‘coisa em-si’. O que significa que não podemos ter acesso à essência das 
coisas; que só podemos saber o que as coisas são para nós, uma vez que o único meio de acesso a 
elas são os dados que os sentidos nos trazem. Ora,  o que as coisas são para nós? O resultado do 
que nós, munidos das formas da sensibilidade (espaço e tempo) e das categorias a priori 
(quantidade, qualidade, relação e modalidade) fazemos delas. Daí porque, concluí ele, que nós não 
podemos conhecer o número (essência), mas apenas o fenômeno (aparência)”. Continua Tonet, “com 
isso estava lançada a pedra fundamental da razão fenomênica. Uma vez que opera sobre os dados 
fornecidos pelos sentidos, classifica-os, organiza-os e extrai deles as regularidades (leis), resultando 
disto o objeto do conhecimento científico. Mas, esta razão terá que permanecer sempre ao nível do 
fenomênico, pois os únicos elementos do mundo que nos são acessíveis são os dados empíricos. 
Ora, estes são inumeráveis, mutáveis e extremamente diversificados. De fato, são apenas 
fragmentos. Eles mesmos não nos são oferecidos como uma totalidade articulada, mas como uma 
multiplicidade de dados dispersos”. (TONET, 2005, p.18), 
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Talvez seja uma ousadia afirmar tão enfaticamente a presença dessa 

racionalidade nesta pesquisa. Mas, com toda preocupação possível de não deturpar 

ou enviesar a estrutura do método dialético, foi a aproximação, ainda que de forma 

inicial, aos seus fundamentos que orientou os momentos da investigação e o da 

exposição ora realizada.  

O empenho em aplicá-lo se deve por possibilitar compreender os fenômenos 

estudados em suas particularidades internas e na relação destas com a totalidade 

social. Deve-se também ao fato do processo de conhecimento se movimentar da 

superfície à essência das coisas e, em um movimento contínuo, da substância à 

superfície, em busca de significação. Sobretudo, por se tratar de uma razão que, ao 

operar com as categorias da totalidade social e da essência dos fenômenos, 

constitui-se como um meio de interpretação do mundo, perspectivado na 

contribuição à superação de “tudo aquilo que é lamentável nas relações sociais, do 

que não emancipa o homem” (MARX, 1969).  

Por meio desse método é possível compreender que o ser social é 

complexo, dinâmico, contraditório e perpassado por antagonismo. Disso decorre a 

recomendação de que o trabalho intelectual seja realizado de forma crítica, sob pena 

de não se constituir num esforço que busca ultrapassar o mundo da aparência dos 

fenômenos e de reelaboração do real a partir das relações sociais que o constituem.  

   Como crítico (empedernido) das teorias que alienam o homem e da 

filosofia não comprometida com a superação da ordem burguesa, Marx criticou a 

produção de conhecimento cujas bases não é o concreto, o existente, o material. 

Sua crítica encontra sentido no entendimento de que não se pode teorizar sobre o 

que não existe, sobre o que não está em processo, uma vez que a teoria é a 

reelaboração da realidade. Reelaboração abstrata da sociedade concreta para 
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construir uma outra, na qual o homem seja reconhecido como sujeito dos processos 

sociais.  

Esse pensar criticamente o real foi um dos princípios que orientou o caminho 

metodológico percorrido nesta pesquisa. Princípio este traduzido na construção de 

processos de conhecimento que não dissociam teoria e método, mesmo porque a 

mútua implicação existente entre estes dois momentos leva à necessária 

compreensão de que um começa onde o outro também começa.  

Com esse sentido, a investigação ora exposta teve início na identificação 

das determinações e mediações presentes na histórica relação sociedade/profissão. 

Identificação esta que não significou um simples exercício de arrolamento de causas 

e efeitos, mas um processo de interpretação dos conflitos, contradições, 

antagonismos decorrentes dessa relação, como também das possibilidades e 

dificuldades de objetivação do projeto profissional crítico na ordem societária 

vigente.   

Na condição de filósofo, Marx mostrou indignação e denunciou tudo o que 

subordinava o homem por meio do não reconhecimento do mesmo como sujeito 

concreto e ativo, que age teleológica e objetivamente numa ambiência determinada. 

Afirmou que o homem não é uma abstração, conforme as análises filosóficas 

engendradas no campo religioso, espiritual, imaterial. Mediante esta perspectiva, os 

processos de reflexão empreendidos nesta dissertação partiram da consideração 

dos assistentes sociais como sujeitos concretos de uma totalidade19 histórica, assim 

                                                 
19 Aqui cabe recorrer à  Tonet (1997, p. 120-121) quando o autor cita brilhantemente Marx para 
afirmar que existe um grande equívoco metodológico “em tomar a esfera da política, que é parte, 
como fundamento da intelegibilidade dos fenômenos sociais. Ora, agir desse modo é pressupor que o 
ser social não é uma totalidade, não é um complexo de complexos cuja matriz é a economia. Deste 
modo, o sujeito pode, arbitrariamente, eleger qualquer parte do todo social como princípio de 
intelegibilidade como se este – o ser social – não tivesse uma lógica própria que devesse ser 
respeitada. A pretexto de defender a autonomia dos diversos momentos do ser social e de evitar o 
economicismo, a ciência burguesa suprimiu os nexos íntimos, essenciais entre esses momentos e, 
principalmente, eliminou a economia como raiz deste ser. Assim, as relações entre as diversas partes 
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como do esforço de decodificação daquilo que circunda a relação assistente 

social/projeto profissional crítico: a ambiência ideo-política; os fatos sociais e 

econômicos; os indicadores de conflitos e contradições; o ordenamento político-

jurídico com o qual trabalham os assistentes sociais etc. Tudo isto com vistas à 

apreensão do real a partir da conexão de tudo o que existe (na pesquisa nenhum 

fato deve ser isolado, sob pena de privação de sentido); do reconhecimento do 

movimento interno existente entre os fatos, assim como dos externos, isto é, do 

movimento essencial que reflete a conexão das coisas; da captação das 

contradições, das modificações qualitativas das coisas e da negação da negação 

(LEFEBVRE, 1983, p. 237-240). 

Como se vê, trata-se de uma racionalidade desafiante, porque pautada na 

construção do conhecimento para além da aparência dos fatos e por requerer a 

análise dos fenômenos de forma relacional. Não é à toa que sua principal 

característica é o fato de se constituir como um processo de investigação: dedutivo, 

analítico, realista, de fundamento materialista.  

De acordo com o próprio Marx, no Posfácil da 2a. Edição do Capital, seu 

“método dialético, por seu fundamento, difere do método Hegeliano, sendo a ele 

inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento, - que ele transforma 

em sujeito autônomo sob o nome de idéia, - é o criador do real, e o real é apenas 
                                                                                                                                                         
da totalidade social e a sua matriz se tornaram frouxas e arbitrárias, impedindo a sua correta 
compreensão”. Ainda de acordo com o Tonet, “para Marx, no entanto, esta limitação essencial não é 
gratuita e nem pode ser debitada ao sujeito individual. Ela é conatural ao ponto de vista de uma 
classe cujo horizonte também é necessariamente limitado. O intelecto político é a expressão teórica 
da perspectiva da classe burguesa. Por isso mesmo, o alcance possibilitado por ela não pode deixar 
de ter um caráter limitado. Admitir como decisiva a categoria da totalidade, o que implica – em sua 
concretude – em admitir o trabalho como raiz ontológica do ser social, teria como conseqüência a 
identificação da própria burguesia como responsável fundamental dos males sociais. Ora como diz 
Marx: ‘Mas nenhum ser vivo acredita que os defeitos de sua existência tenham a sua raiz no princípio 
da sua vida, na essência da vida, mas, ao contrário, em circunstâncias externas à sua vida...’ a 
conseqüência teórica deste fundamento metodológico equivocado é que a raiz dos males sociais é 
buscada em todos os lugares, menos onde ela efetivamente se encontra e que o remédio é sempre 
alguma medida de reforma e nunca de revolução”. Dessa decodificação de Tonet, depreende-se que 
a questão metodológica decisiva na relação sujeito/mundo não é o rigor lógico ou epistemológico, 
mas o ponto de vista de classe.   
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sua manifestação externa”. Complementando sua afirmação Marx coloca que “para 

mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do 

ser humano e por ele interpretado”. Interpretação esta, contudo, perpassada pela 

relação aparência/essência dos fenômenos.  

Frente ao reconhecimento dessa relação, importa ainda ressaltar que, nesta 

investigação, além do esforço de se buscar a substância analisada na realidade 

concreta, a abordagem metodológica também considerou as manifestações do 

projeto ético-político na realidade aparente da prática profissional (primeiras 

constatações, sensações, impressões que conformam o senso comum etc).  

Isto posto, e considerando que o interesse que move a elaboração desta 

dissertação é o de contribuir com a consolidação da vertente de “intenção de 

ruptura” do Serviço Social, a escolha do método de pesquisa não poderia ser outra. 

 

 

1.2 Os sujeitos pesquisados 

 

 

Para o alcance do objetivo deste trabalho fez-se necessário, além das 

pesquisas e estudos realizados em dissertações, teses, produção de autores e 

filósofos que integram a base dos fundamentos teórico-reflexivos da profissão, 

interagir diretamente com os assistentes sociais, com vistas a coletar alguns 

dados/informações.  

A pesquisa foi realizada junto aos profissionais que atuavam, em 2006, como 

supervisores de estágio curricular do curso de Serviço Social da Universidade 
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Federal de Pernambuco/UFPE. A amostra foi de 14 entrevistados, dentre 60 

supervisores, o que representa 23% do universo. 

O caráter desta amostragem foi o não probabilístico intencional que, de 

acordo com Marsiglia apud Mota et al,(2006, p. 391), pode ocorrer quando “se 

deseja, por exemplo, obter a opinião ou conhecer a situação de determinadas 

pessoas ou serviços, por sua especificidade e não representatividade do universo”. 

A escolha dos sujeitos pesquisados foi orientada pelo/a: a) papel que 

desempenham no processo de formação de futuros profissionais; b) relação 

existente entre a academia/entidades acolhedoras de estagiário; c) possibilidade de 

interagir com assistentes sociais que: atuam em diferentes áreas de trabalho e 

instituições; possuem diversificados tempos de formatura e de prática profissional. 

 Importa ressaltar que durante o processo de estruturação e realização da 

pesquisa de campo as seguintes questões se fizeram presente: a) a recorrência à 

empiria comprometeria a perspectiva de totalidade e da busca da essência dos 

fenômenos? Poder-se-ia generalizar, universalizar, o resultado da investigação?   

A reflexão sobre essas perguntas possibilitou chegar à conclusão de que o 

caráter complexo e multideterminado do objeto pesquisado requeria, sim, a 

aplicação de metodologias complementares de investigação. Entretanto, tendo em 

vista o método perseguido, o que não poderia ocorrer era que os dados empíricos 

demarcassem o ponto de partida e/ou o de chegada do conhecimento20. Uma vez 

que a natureza imediata desses dados não possibilita atingir o conhecimento da 

“coisa em si”, ou seja, a essência do fenômeno, devido à forma fragmentária que 

possui.  

                                                 
20 Essa compreensão está fundamentada em Tonet (2005, p. 20). 
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Nesse sentido, o recurso à empiria deveria necessariamente acontecer como 

mais um caminho a ser percorrido no processo de conhecimento do objeto, contudo, 

necessariamente, de forma associada à busca da essência do fenômeno.  

No que diz respeito à generalização dos resultados, caberia compreender 

que sua efetivação tanto não carece dos dados empíricos, quanto não pertence ao 

sujeito do conhecimento, haja vista que não se trata de uma construção mental. Ela 

é uma dimensão da própria realidade, uma vez que nela é que estão postos os 

momentos da singularidade, da particularidade e da universalidade. 

Frente ao exposto e objetivando ilustrar a relação aparência/essência dos 

fenômenos, cabe, à título de digressão, recorrer à Platão21, no diálogo Laquês citado 

em Chauí (1996, p.212-217), quando esse filósofo coloca seu mestre Sócrates 

conversando com alguns atenienses: 

 
São pais de família preocupados com a educação de seus filhos. Os 
gregos, como sabemos, valorizavam muito o jovem de corpo belo, 
educado pela ginástica e pela dança para tornar-se um guerreiro 
corajoso. A coragem era, assim, extremamente valorizada.   
Os pais com quem conversava Sócrates estão a caminho de uma 
aula de esgrima, num curso dado por um professor muito famoso. 
Indagam, então, se o aprendizado da esgrima será benéfico para 
seus filhos quando forem à guerra. Uns achavam que sim, outros 
dizem que não. Há, pois, duas opiniões contrárias ou contraditórias 
na conversa. Apelam para Sócrates dizendo-lhe: ‘Como você é um 
sábio, venha ajudar-nos em nossa polêmica e diga-nos se esgrima é 
ou não benéfica para formar a coragem de nossos filhos’. 
Sócrates intervém, afirmando: ‘Só poderei ajudá-los a decidir sobre o 
assunto se primeiro discutirmos uma outra coisa e não a esgrima’. ‘O 
que devemos discutir primeiro?’, indagam os pais. Responde 
Sócrates, ‘O que é a coragem, uma vez que vocês desejam filhos 
corajosos. Enquanto não soubermos o que é a essência da coragem 
não saberemos qual educação é benéfica para ela. Precisamos 
conhecer a idéia da coragem para saber, em nosso mundo, quando e 
como existem pessoas corajosas e atos corajosos. Para saber o que 

                                                 
21 Importa esclarecer que, por ser Platão um filósofo idealista, essa digressão não está aqui posta 
como uma concessão ao ecletismo profissional. Sua realização se deve ao fato desse clássico 
filósofo reconhecer, 400 anos antes de Cristo, a existência do mundo da essência e da aparência, 
assim como à forma didática como buscava explicitar sua compreensão. Contudo objetivando não 
transgredir o método de investigação adotado, importa destacar que a essência em Platão, em que 
pese ser determinada, não é histórica. Nele, a essência é o SER e a história é o NÃO-SER, em outras 
palavras, a essência é o Ser cuja substância não se altera pela história, pelos fenômenos. 
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são as coisas que percebemos, precisamos, primeiro, saber o que 
são as coisas em si mesmas, isto é, precisamos pensar suas idéias 
ou essências. 
Os pais se põem novamente a discutir. Cada um dá exemplos de 
atos que julgam corajosos. E, novamente, suas opiniões são 
contrárias. Diz Sócrates: ‘Vocês não me entenderam. Não lhes pedi 
para darem opiniões sobre atos corajosos. Eu lhes pedi que me 
dissessem o que é, em si mesma, a coragem. Qual a essência da 
coragem que nos permite dizer, diante de uma ação particular, que 
tal ação é ou não corajosa? Qual é o ser da coragem?(...). 
 
 

Pensando com Chauí (1996, p.212-217), nesse diálogo os interlocutores 

acreditam saber do que falam. Mas, Sócrates (que nos diálogos representa Platão), 

faz perceberem que de fato não sabem o que pensavam saber, apontando que 

possuem imagens e opiniões contraditórias sobre o assunto, por desconhecerem a 

essência daquilo que afirmam. Ou seja, possuem a aparência do assunto tratado, 

mas não a essência. Chauí (1996, p.215) explica que “o diálogo, isto é, a dialética ou 

filosofia, é o caminho que nos conduz das sensações, das percepções, das imagens 

e das opiniões à contemplação do ser real das coisas, à idéia verdadeira que existe 

em si mesma (...) no mundo inteligível”.  

Retornando à pesquisa, as informações fornecidas pelos assistentes sociais 

pesquisados foram levantadas via aplicação dos seguintes instrumentos de 

investigação: observação sistemática, externa e participante22, e aplicação de dois 

formulários23. O primeiro contendo questões fechadas sobre o assistente social e a 

instituição a qual estava vinculado. O segundo, com questões abertas referentes à 

apreensão do projeto ético-político; à relação entre assistente social e o usuário dos 

                                                 
22 De acordo com Marsiglia apud Mota et al, (2006, p. 391), no texto “Orientações Básicas para a 
Pesquisa”, “as observações podem ser assistemáticas quando são realizadas de modo ocasional e 
informalmente, mas deve transformar-se em observações sistemáticas (...). Pode ser externa (quando 
o pesquisador faz a observação de fora da situação), participante (quando o pesquisador se insere na 
situação ou no grupo investigado), individual ou em equipe”.  
23 Sobre a diferença entre questionário e formulário, Marsiglia (idem) coloca que “o questionário é um 
instrumento de pesquisa, constituído por uma série ordenada de perguntas referentes ao tema de 
pesquisa. (...) Quando o próprio pesquisador aplica pessoalmente o instrumento nos pesquisados, 
este é denominado de formulário”.   
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serviços prestados; à relação assistente social e instituição empregadora; ao 

instrumental teórico-prático ao qual se recorre no dia-a-dia do trabalho profissional.  

O processo de observação sistemática foi realizado durante um curso de 

extensão promovido para os supervisores de estágio curricular, em 2006, pela 

Coordenação do Curso de Serviço Social da UFPE, com o objetivo de contribuir com 

a atualização continuada desses supervisores. Na estrutura modular deste curso, a 

discussão sobre o projeto ético-político tanto foi realizada em momento específico, 

quanto como temática transversal aos módulos.  

De antemão, cabe atentar para o fato dos sujeitos pesquisados integrarem 

um grupo diferenciado de profissionais, haja vista que atuam como supervisores de 

estágio curricular. Contudo, nesta pesquisa, este fato não foi associado à 

expectativa que suas práticas revelassem maior (ou menor) organicidade ao projeto 

ético-político. O cuidado em não levantar expectativas dessa natureza teve por 

fundamento o reconhecimento do contraditório presente nas relações e práticas 

sociais.  

O material coletado, por meio das observações e da aplicação dos 

formulários, possibilitou o delineamento do perfil desses profissionais de forma 

articulada ao levantamento de informações sobre a prática dos mesmos.  

 

 

1.3 O lugar do qual falam os sujeitos da pesquisa  

 

 

Os assistentes sociais entrevistados trabalham em sete diferentes áreas de 

atuação, contudo os dados levantados apontam que 57% destes concentram-se nas 
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áreas da saúde e de assistência social. Tal ocorrência reproduz uma tendência 

histórica do mercado de trabalho, qual seja: a área da saúde e, mais recentemente, 

a da assistência social são as principais demandantes do trabalho do assistente 

social.   

Dentre os entrevistados, 78% trabalham em órgãos governamentais federal, 

estadual ou municipal. Este é outro dado que não causa surpresa, haja vista que 

desde a profissionalização do Serviço Social tem prevalecido a ocorrência de 

contratação por órgãos governamentais. Não obstante esta tendência, importa 

destacar a presença de um fenômeno relativamente recente: dentre os assistentes 

sociais que atuam em órgão governamental, 28% não possui situação estável, haja 

vista a contratação temporária realizada com ou sem a intermediação de empresas 

terceirizadas. Tal fato revela a precarização do trabalho em entidades consideradas, 

até pouco tempo, como referência de trabalho estável e protegido pela legislação 

trabalhista.  

Outra situação explicitada nesta amostragem foi a de não se identificar em 

assistentes sociais trabalhando em empresas privadas. Uma possível explicação 

para essa ocorrência é a redução de postos de trabalho para assistentes sociais nas 

empresas privadas. Possibilidade esta já em estudo por pesquisadores da profissão 

24, uma vez que se trata de um movimento contrário ao constatado nos anos 80 e 

início dos anos 90 do século passado, período de crescimento da contratação de 

assistentes sociais para atuar na gestão de programas, projetos e serviços sócio-

assistenciais, sobretudo na área de recursos humanos.   

Cabe pontuar como possíveis determinantes dessa tendência: a 

transferência de várias das atividades desenvolvidas por assistentes sociais que 
                                                 
24 Conferir a pesquisa realizada entre 2006-2007, por Selma Seixas (mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social da UFPE, sob a orientação da professora Dra. Alexandra Mustafá), que 
revela a queda vertiginosa do número de assistentes sociais trabalhando em empresas privadas. 
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trabalham em empresas privadas para entidades do “terceiro setor”, assim como a 

exigência de que esses profissionais sejam tão qualificados quanto polivalentes, isto 

é, possuidores de condições para a realização de funções que vão além da sua 

formação profissional. Fazendo uso de uma expressão vulgar: que seja “pau para 

toda obra”.  As principais questões daí decorrentes são: 

− a tendência de diminuição das contratações no âmbito das empresas privadas 

devido à transferência de responsabilidade para a sociedade civil; 

− o comprometimento da identidade profissional motivado por uma certa mistura de 

competência e atribuição entre diferentes áreas de conhecimento (psicólogos, 

assistentes sociais, pedagogos, administradores, advogados, sociólogos etc.), o 

que tem gerado uma espécie de “esquisofrenia” na intervenção profissional. Não é 

difícil encontrar nas empresas privadas (e nas públicas) assistentes sociais 

contratados como “técnico em recursos humanos”, “agente de recursos humanos”, 

“especialista em gestão de pessoas”, “especialista em gestão de serviços”, dentre 

outras denominações que concorrem e negam a constituição/fortalecimento da 

identidade profissional25. 

No que se refere ao tempo de formação profissional, 100% dos entrevistados 

concluíram o curso de Serviço Social de 1980 para cá. Destes, 85% se diplomaram, 

precisamente, entre 1995 e 2005. Tal informação faz ver que a corporação 

profissional já conta com toda uma geração de assistentes sociais formados à luz 

dos últimos Códigos de Ética Profissional (1986/1993) e Diretrizes Curriculares 

                                                 
25 Essa séria conseqüência das metamorfoses ocorridas na divisão sócio-técnica do trabalho tem 
levado a uma mistura de competências e atribuições de diferentes profissões, com vistas a satisfazer 
a necessidade de aumento de produtividade do capital. É o que Braz (2003; 19) entende como 
“necessidade de envolver o trabalhador em várias funções relativas ao processo de produção, de 
criar uma capacidade polivalente no trabalhador, que se convencionou chamar de 
multifuncionalidade”. Este fato merece destaque por comprometer a identidade profissional devido à 
demanda da pouca diferenciação de papéis, atitudes e habilidades entre as diferentes profissões que 
circundam a dinâmica das instituições do mercado de trabalho.  
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(1982/1996), instrumentos que carregam em seus termos, pela primeira vez na 

história da profissão, o compromisso com a perspectiva profissional crítica. 

Ainda sobre a formação profissional, dois outros indicadores foram 

trabalhados: um referente às unidades de ensino nas quais os sujeitos da pesquisa 

realizaram o curso de graduação e, outro, sobre a continuidade do processo de 

formação profissional. De acordo com as informações coletadas, precisamente 57% 

cursou Serviço Social em universidade privada, no caso, a UNICAP26, que se 

caracteriza por ser de natureza privada e de orientação confessional. No tocante à 

continuidade do processo de formação, 57% dos entrevistados assinalaram ter 

realizado algum curso de pós-graduação, prevalecendo os de especialização “latu 

sensu”, sobretudo na área da saúde.  

A interlocução com os assistentes sociais sobre a necessidade de 

atualização contínua possibilitou constatar que o insuficiente investimento em 

processos de capacitação (“stricto ou latu sensu”) longe está de ser caracterizado 

como um fenômeno isolado da totalidade concreta, uma vez que todos os 

profissionais entrevistados referiram a carência de condições objetivas para 

continuar estudando: existência de poucas condições financeiras para custeio de 

despesas com mensalidades, livros, passagens de ônibus etc; dificuldades de 

conciliação dos horários dos cursos com os do trabalho profissional, porque são 

poucas as entidades que liberam os trabalhadores para a participação em processos 

de atualização contínua; demandas de ordem pessoal (cuidados com os filhos, com 

a casa, com parentes idosos ou doentes).  

Merece destaque a escolha do objeto de estudo dos assistentes sociais que 

haviam realizado algum curso de pós-graduação, haja vista a vinculação desse 

                                                 
26 Universidade Católica de Pernambuco /UNICAP. 
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objeto à área de conhecimento na qual atuam. Ocorrência que sinaliza a procura 

pela especialização por área de trabalho. No entanto, o que mais chama atenção é a 

“queixa” referente ao perfil generalista da graduação profissional, perfil este que “não 

corresponde aos interesses práticos imediatos do dia-a-dia nas instituições” 27.                          

Importa demarcar que tal demanda contraria o pressuposto “da escola 

formativa” 28 presente nas Diretrizes Curriculares do curso de Serviço Social, o qual 

coloca que o processo de formação profissional não deve ocorrer numa perspectiva 

unidimensional (a do privilegiamento das necessidades colocadas pelo cotidiano), 

mas de estímulo à constituição de uma cultura profissional multidimensional, 

amparada numa abordagem de conteúdo que articula história, teoria e método.  

Essa “queixa” explica a presença da discussão sobre a formação de 

profissionais generalistas ou especialistas nas pautas de importantes espaços de 

discussão da corporação profissional, a exemplo do encontro CFESS/CRESS, 

realizado na cidade de Manaus, em 2005, e do XI Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais, realizado em Fortaleza, em 2004.    

Outro importante indicador analisado foi o que trata da participação em 

entidades de representação política, no âmbito da profissão ou não. As respostas 

revelam que 78% dos entrevistados afirmam o não envolvimento em 

espaços/entidades/movimentos de discussão e encaminhamento de luta política. 

Mesmo a participação em fóruns da sociedade civil ou em conselhos de formulação 

e controle de políticas públicas não apareceu nessa amostra.  

A reflexão sobre essa realidade requer que se tenha presente a marca do 

tempo no qual se vive, que é de aprofundamento da crise do capital e das perversas 

conseqüências sobre o trabalho; de crise ideológica e de práticas políticas pouco 

                                                 
27 Esse entendimento foi bastante comum entre os assistentes sociais entrevistados. 
28 Expressão cunhada por Gramsci. 
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mobilizadas em torno de valores e de projetos emancipatórios; de suspeição da 

política e de seus instrumentos no imaginário da população devido aos eventos 

vinculados à corrupção. Trata-se de uma conjuntura que difere dos anos 80 e início 

dos 90 na qual a “vertente de ruptura” com o Serviço Social tradicional se 

estabeleceu, tendo por ambiência o contexto de fim do regime militar e de 

mobilização em prol da elaboração da última Carta Constitucional. Conforme Nicolau 

(2006, p.93), “de hegemonia de uma perspectiva histórica e crítica na leitura da 

sociedade e da profissão nela inserida”.   

 

 

1.4 O projeto na prática    

 

 

Para que a pesquisa em fonte primária não se resumisse à representação29 

que os assistentes sociais fazem sobre suas práticas, foi procedida a articulação de 

seus discursos à análise das estratégias de ação, da fundamentação teórica 

adotada e dos instrumentais operativos aos quais recorrem no “tempo miúdo do 

trabalho profissional”30. O empenho na integração destas variáveis encontra sentido 

na necessidade de obtenção de informações que revelem, da forma mais 

aproximada possível, a relação prática profissional/projeto ético-político.  

Isto posto, cabe evidenciar a primeira observação realizada: todos os 

profissionais entrevistados possuíam informação sobre a projeção profissional 

                                                 
29 O conceito de representação aqui presente é o de “um ato do pensamento por meio do qual um 
sujeito se relaciona com um objeto. Este pode ser uma pessoa, uma coisa, um acontecimento 
material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma idéia, uma teoria etc; ele pode ser tanto real 
quanto imaginário ou mítico, mas ele é sempre necessário. Não existe representação sem objeto. As 
representações articulam-se no espaço simbólico (...)”. Conferir em Nicolau (2004, p.83) apud Jodelet 
(1989, p.37).    
30 Expressão cunhada pela professora Carmelita Yasbeck. 
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crítica. Alguns apresentando maior fundamentação teórico-metodológica e 

preocupação com a realização de experiências prático-políticas orientadas pelo 

mesmo, e, outros, revelando uma apropriação mais conceitual/legal. Mediante este 

fato, a relação do assistente social com o projeto tende ou à formalidade, devido ao 

entendimento da compulsoriedade de referenciar a prática pelo que está posto no 

Código de Ética e na Lei que regulamenta a profissão, ou a uma relação de caráter 

político-estratégico, mediante a compreensão de que os termos dessa normativa 

profissional carregam em si a condição de instrumentalidade que pode amparar o 

empreendimento de escolhas e atitudes ético-políticas direcionadas a uma nova 

ordem social. Sendo importante ressaltar que a pesquisa aponta a preponderância 

da apreensão formal. 

Compete ressalvar que o cumprimento da normativa profissional não está 

aqui secundado ao telos que a orienta. Mesmo porque é por meio do cumprimento 

das competências e atribuições legais que a profissão se particulariza e alcança 

legitimidade social. Entretanto a questão que se coloca é que tanto nas falas 

individuais, quanto nos processos de reflexão coletiva, a direção profissional crítica 

tende a aparecer, na maioria das vezes, como uma idealização do comportamento 

ético-político à qual o assistente social “molda” o seu agir profissional. Se, por um 

lado, tal compreensão pode ser reveladora de uma forma tradicional de 

compreender a ética, por outro, pode expressar a abdicação (consciente ou não) do 

lugar político de construtores desse ethos crítico.  

Cabe explicar que as perspectivas éticas tradicionais vêem na ética uma 

disciplina normativa, “cuja função fundamental seria a de indicar o comportamento 

melhor do ponto de vista da moral. Mas essa caracterização da ética como disciplina 

normativa pode levar - e, no passado, freqüentemente levou - a esquecer seu 
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caráter propriamente teórico” (VASQUEZ, 1984, p.10), a reduzir a compreensão 

ética a uma justificação ideológica dos atos morais realizados. O caráter teórico do 

qual se fala é muito mais que isso, uma vez que não é aquele que se ocupa em 

legislar o modo de ser individual ou comunitário. Mas o da função própria da teoria, 

que de acordo com Vásquez (1984, p.10) é a de “explicar, esclarecer ou investigar 

uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes”, com vistas à 

construção das formas de interagir com a mesma.  

O fato é que vários assistentes sociais terminam por resumir sua postura 

ético-política à petição de valores e princípios, como se essa petição bastasse para 

configurar sua organicidade à vertente profissional crítica. Bastaria se esses 

profissionais não tivessem que corresponder praticamente a tais valores e princípios. 

Que dar respostas concretas à sociedade e a si mesmos conforme a forma como 

explicam as relações sociais e o telos profissional que declaram. Ou seja, que 

assumir prático-politicamente o projeto profissional ao qual se declaram vinculados, 

como expressão da convergência de idéias e da consideração histórica desse 

projeto enquanto construção coletiva. 

Um outro aspecto que merece destaque é o pouco atrelamento da direção 

profissional crítica à base teórico-metodológica que a fundamenta. Constata-se 

mesmo um certo preconceito em associar as ações práticas a uma direção teórica. 

Tal dicotomia foi reiteradamente justificada por meio da afirmação de que “na prática 

a teoria é outra”. 

Esta é, certamente, a questão mais preocupante observada durante a 

interlocução com os assistentes sociais pesquisados, face às implicações que a 

ausência de clareza sobre as racionalidades que informam o agir profissional leva 

para o cotidiano desse mesmo agir.  
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Mediante esse fato, ficam as seguintes questões: o que os assistentes 

sociais estão entendendo por teoria? E por método? Conforme afirmado 

anteriormente, teoria é investigação e busca de explicação do que foi ou é o real. 

Explicação essa que gera um “conjunto de conhecimentos vinculados a projetos 

societários determinados, a visões de homem e de mundo, frente às quais o 

profissional assume posicionamentos, elabora respostas, toma partido” 

(SIMIONATTO, 2004, p.35), e o método é o caminho de pesquisa e de análise que 

se constitui em associação à teoria com vistas à apreensão e decodificação da 

realidade.  

Sobre a importância dos fundamentos teóricos na prática profissional, 

Simionatto (2004, p. 40), citando Ianni (1999), coloca que 

é a bagagem teórica que permite ultrapassar a perspectiva 
funcionalista de que ‘cada caso é um caso’, ou de que ‘na prática a 
teoria é outra’, possibilitando compreender as inúmeras 
determinações que tais situações engendram, ou seja, de que a 
sociedade está presente tanto nos indivíduos quanto nas classes 
sociais, na tessitura institucional, nas conformações locais, regionais, 
na nação, no mundo.  
 

Dando continuidade a esta reflexão, a autora complementa, com suas 

próprias palavras que 

é a reflexão teórica que nos permite passar da prática fetichizada, 
manipulatória e repetitiva para uma prática mais competente e mais 
ampla, decorrente da teoria que a ilumina e fundamenta. Teoria e 
prática são, portanto, dimensões inseparáveis (SIMIONATTO, 2004, 
p. 40). 
 
 

Um exemplo que confirma o insuficiente reconhecimento da teoria e da 

prática como momentos estritamente relacionados é a postura profissional eclética 

observada. Postura esta que pode ser constatada nas indicações que os 
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entrevistados fazem sobre as principais dificuldades que enfrentam na efetivação da 

ação profissional na perspectiva ético-política 31. São elas: 

 De ordem Institucional 

− Pouca disponibilização de tempo para realização da ação profissional. 

− Insuficiência de recursos financeiros, materiais, infra-estruturais e humanos. 

− Relações de poder verticalizadas. 

− Promoção de ações fragmentadas, seletivas. 

− Ausência de definição das atribuições do Serviço Social. 

− Insuficiência de articulação intersetorial.  

− Dificuldade de favorecer o protagonismo social e político dos usuários / ausência de 

canais de participação para os usuários. 

 Aportadas pelos usuários ao trabalho do assistente social 

− Falta de conhecimento dos usuários sobre a rede de atendimento sócio-assistencial 

o que leva à sobrecarga de trabalho a alguns serviços. 

− Insuficiente compreensão dos usuários sobre a realidade. 

− Compreensão de que os assistentes sociais têm muito poder no âmbito institucional. 

− Perspectiva individualista. 

− Ausência de conhecimento de seus direitos. 

− Descrédito nas mudanças. 

 Na relação assistente social/estagiário 

− Visão idealizada dos estagiários sobre a prática profissional. 

− Pouca disponibilidade de tempo para a vivência do estágio/carga-horária insuficiente. 

− Insuficiência de informação dos estagiários sobre as políticas sociais e os 

instrumentos de trabalho.  

                                                 
31 Importa ressaltar que: 1) tais indicações foram realizadas em um dos momentos de reflexão em 
grupo promovido durante o Curso de Atualização Profissional para Supervisores de Estágio 
Curricular, no qual os assistentes sociais foram instados a colocar as principais dificuldades 
enfrentadas na relação com as instituições nas quais trabalham, com os usuários dos serviços e com 
os estagiários; 2) as indicações referentes à relação estagiários / assistentes sociais não serão 
problematizadas neste trabalho, por fugirem do escopo do mesmo. 
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− Pouco intercâmbio entre campo de estágio/universidade.  

Como se pode observar, há indicações de diferentes naturezas. Desde as 

que resultam de formas mais elaboradas de reflexão sobre a histórica relação 

profissão-sociedade, até aquelas que advém da filosofia do “senso comum” 32. Como 

exemplo, cabe evidenciar a convivência da crítica à forma como as instituições, na 

sociedade capitalista, estão organizadas para acolher as demandas sócio-

assistenciais (insuficiência de recursos humanos, materiais, financeiros; relações de 

poder verticalizadas etc.) com a responsabilização dos usuários por vários 

problemas enfrentados no cotidiano profissional. Tal fato permite pontuar que: 

- se, por um lado, a maior parte dos profissionais entrevistados são precisos na 

indicação de que muito dos problemas presentes na prática profissional são 

originários da forma como a sociedade está organizada nas dimensões econômica e 

social; por outro, há uma insuficiente problematização dessas dimensões. O 

movimento tendencial é o de se responsabilizar, mecanicamente, o Estado e os 

governos por essas questões. A qualificação deste movimento como sendo de 

ordem mecânica encontra sentido no fato de pouco se constatar, em seus 

comentários, uma explicação fundamentada teoricamente sobre a relação 

estrutura/superestrutura, precisamente sobre as determinações e mediações 

presentes nessa relação.  

A essa questão soma-se a tendência de se atribuir ao Estado a resolução da 

questão social, como se as mediações realizadas pelo Estado capitalista estivessem 

                                                 
32 Staccone (1982, p. 18) coloca que o conceito de Senso Comum tem que ser bem explicitado, haja 
vista que é “lugar’ de equívocos e, não raramente, de generalizações acríticas, ingênuas e até 
demagógicas” (...). O mesmo autor também faz referência à análise que Gramsci realiza sobre o 
conceito de Senso Comum nas páginas dos cadernos dedicados à crítica da obra do escritor soviético 
N. Bukharin, intitulada “A Teoria do Materialismo Histórico”. Manual popular de sociologia marxista, 
editado em Moscou, em 1921.  Nela, Gramsci começa afirmando que: “A filosofia do senso comum é 
a filosofia dos não filósofos, isto é, a concepção do mundo absorvido acriticamente pelos vários 
ambientes sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio”. 
Como se vê, Gramsci chama atenção para a dinâmica do processo de formação da consciência do 
indivíduo histórico, consciência esta que é fruto de relações históricas concretas.  
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para o enfrentamento/resolução da problemática social. O fato é que a 

representação que esses assistentes sociais têm do Estado leva-os à compreensão 

de que os problemas gerados na dimensão econômica podem ser resolvidos, 

cindidamente, na dimensão política, no caso, por meio do reconhecimento dos 

direitos de cidadania. Neste caso, a luta pela efetivação dos direitos de cidadania, 

que deveria ser entendida como uma estratégia, se transforma em finalidade, ou 

seja, o reconhecimento de tais direitos ganha a siginificação de horizonte almejado. 

A presença desse entendimento é reveladora da insuficiente compreensão 

do papel do Estado na sociedade classista, haja vista a natureza essencialmente 

política das mediações realizada pelo mesmo. Por oportuno, e recorrendo à 

perspectiva gramsciana, cabe destacar a compreensão de Estado presente nesta 

dissertação, qual seja: a do momento da articulação da sociedade civil com a 

sociedade política destinado à criação de condições favoráveis à expansão máxima 

da racionalidade do grupo dominante.  

A constatação que fica é a de que a não apreensão do conceito de Estado 

presente no projeto ético-político gera dificuldades na relação prática com esse 

conceito e, conseqüentemente, revela ambigüidade na materialização desse projeto. 

No que se refere aos instrumentos legais aplicados no trabalho profissional, 

importa informar que os profissionais entrevistados fazem uso corrente do conjunto 

de leis e resoluções disponibilizadas pelo aparato jurídico-político da Carta 

Constitucional de 1988, especialmente ao relacionado ao Capítulo dos Direitos 

Sociais – Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Orgânica da 

Saúde, Lei Orgânica da Assistência Social etc. Assim como, buscam interlocução 

com as entidades de defesa de direitos e políticas públicas que possuem interface 

com o trabalho que realizam: Conselho Tutelar, Conselho de Defesa dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente, Conselho de assistência Social, Fórum do PREZEIS 33 

etc. Geralmente essa interlocução se materializa via contatos telefônicos, 

participação em reuniões, realização de encaminhamentos, promoção de trabalhos 

conjuntos, realização de eventos. Cabe destacar que nesse aparato de leis, 

resoluções e espaços de discussão e defesa de direitos sociais se encontram 

presentes, direta ou indiretamente, valores atinentes ao projeto ético-político da 

profissão.  

A análise das estratégias de intervenção, comumente mais utilizadas nos 

diferentes campos de atuação, aponta para a preponderância da articulação 

interinstitucional e para a busca do trabalho em equipe multiprofissional. Entretanto, 

importa destacar, na realização do trabalho em equipe multiprofissional ainda 

comparece um velho problema, qual seja: a cultura da proeminência que 

profissionais de determinadas categorias tentam impor sobre os assistentes sociais. 

De acordo com os entrevistados, tal fato é mais recorrente na relação entre 

assistentes sociais e médicos, engenheiros e advogados.  

O recurso à ação planejada coletivamente, à avaliação e à sistematização 

dos resultados foi observado em alguns locais de trabalho. A realização destes 

momentos é sempre colocada em relação à competência profissional. Todavia estes 

processos nem sempre são pensados como momentos de reflexão e crítica sobre as 

demandas (urgentes) colocadas pelas instituições aos profissionais, ou como 

espaços de busca coletiva de um melhor atendimento às necessidades dos 

usuários. Apenas duas das assistentes sociais entrevistadas relacionou estes 

processos como fonte de informações à produção de conhecimentos sobre a prática 

profissional.    
                                                 
33 O Fórum do PREZEIS é um espaço de discussão da sociedade civil no qual se discutem questões 
referentes à habitação, ao saneamento, à posse da terra nas Zonas Especiais de Interesse Social da 
cidade do Recife.  
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A análise desse conjunto de informação indica que existe, entre os 

assistentes socais entrevistados, diferentes apreensões do projeto ético-político. 

Dentre essas apreensões, chama atenção a que expressa a vinculação ao projeto 

profissional crítico como fruto de uma escolha individual, em outras palavras, não 

coletiva. Possivelmente esse é um dos fatos determinantes da pouca ênfase 

observada na instituição coletiva de estratégias e táticas de intervenção profissional 

na direção do projeto.  
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2 O SERVIÇO SOCIAL NA TRAMA DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A análise das expressões do projeto ético-político do Serviço Social na 

prática profissional dos seus agentes requer a reflexão sobre a trama social que cria 

a necessidade da profissão e condiciona seus efeitos.  

Para atender a essa requisição, o caminho analítico escolhido foi o de iniciar 

a reflexão pelo lugar que a profissão ocupa na repartição capitalista do trabalho e, 

na seqüência, refletir sobre a crise do capitalismo contemporâneo e seus 

rebatimentos na profissão. 

 

 

2.1 Serviço Social e reprodução social  

 

 

No limite da sociedade de classes e das contradições da sociabilidade dela 

decorrente, o Serviço Social está medularmente34 vinculado ao mundo da 

reprodução social35, isto é, “ao processo de produção na sua continuidade” 

(IAMAMOTO E CARVALHO, 2005:46).  

                                                 
34 A expressão “medular ou medularmente” é freqüentemente encontrada nos textos do professor 
José Paulo Netto. 
35 Yasbeck 1999:89, em texto escrito para o Programa de Capacitação Continuada para Assistentes 
Sociais, realizado conjuntamente pelo CFESS- ABEPSS-CEAD-UNB, afirma que “um conceito 
fundamental para a compreensão da profissão na sociedade capitalista é o conceito de reprodução 
social que, na tradição marxista, refere-se ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações 
sociais nesta sociedade. Nesta perspectiva, a reprodução das relações sociais é entendida como a 
reprodução da totalidade da vida social o que engloba não apenas a reprodução da vida material e do 
modo de produção, mas também a reprodução espiritual da sociedade e das formas de consciência 
social através das quais o homem se posiciona na vida social. Dessa forma, a reprodução das 
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  Dissertando sobre esses processos, Iamamoto e Carvalho (2005, p. 46) 

destacam que 

a reprodução é a continuidade do processo social de produção, 
porém, uma continuidade que não se reduz à mera repetição, é uma 
continuidade no decorrer da qual o processo se renova, se cria e 
recria de modo peculiar. As condições de produção são, portanto, as 
de reprodução social, (...) desta forma a reprodução torna-se 
simplesmente um meio de reproduzir o capital, de produzir mais-valia 
(...). 

 

Esse entendimento ajuda a compreender que a estruturação da sociedade 

não é estática, mas dinâmica, configurando um movimento de atualização constante 

das relações sociais. Movimento este que resulta das contradições de classe, ou de 

seus limites (cf. DIAS, 1996, p. 12). Daí o fato do processo de reprodução das 

relações sociais não ser mera reprodução do instituído, mas também de “criação de 

novas necessidades, de novas forças produtivas sociais do trabalho” (IAMAMOTO & 

CARVALHO, 2005, p.46), de aumento das disparidades sociais e produção de novas 

relações entre os homens na luta pelo poder e pela hegemonia de projeto societário.  

Dessas relações sociais e dos limites colocados pelas mesmas, o Serviço 

Social se constituiu enquanto atividade36 na divisão social e técnica do trabalho 37. 

No entanto, na dinâmica do modo de produção capitalista, sua criação não diz 

respeito diretamente à estrutura econômica da sociedade, mas à superestrutura, isto 

é, à esfera das instituições e ideologias (das instâncias jurídico-políticas e das idéias 

                                                                                                                                                         
relações sociais é a reprodução de determinado modo de vida, do cotidiano, de valores, de práticas 
culturais e políticas e do modo como se produzem as idéias nessa sociedade. Idéias que se 
expressam em práticas sociais, políticas, culturais e padrões de comportamento e que acabam por 
permear toda a trama das relações da sociedade”.   
36 O fazer profissional do assistente social está aqui compreendido como uma atividade que faz parte 
de um determinado processo de trabalho. De acordo com Nicolau (2004, p. 86) “A inserção dessa 
atividade, em um processo de trabalho, é feita segundo sua caracterização como forma particular de 
serviço que se concretiza em espaços institucionais, visando à reprodução das relações sociais”. 
37 O fenômeno da divisão social e técnica das ocupações na forma como o conhecemos hoje tem 
suas raízes na consolidação dos processos produtivos advindos com a Revolução Industrial, que 
possibilitou o desenvolvimento da capacidade produtiva da sociedade e a geração do máximo de 
excedente (mais-valia), através da valorização do capital. Por meio dela, surgem as especializações 
das atividades. 
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que conformam a consciência social). Precisamente, aos processos de reprodução 

da apropriação privada da força produtiva38 e de alienação do trabalho.  

Cabe chamar atenção para o fato de que mesmo o Serviço Social não 

intervindo diretamente na esfera da produção, sua ação está organicamente 

relacionada à base material da sociedade, uma vez que é exatamente dessa base 

que decorrem o modo de viver e de trabalhar dos indivíduos com os quais os 

assistentes sociais se relacionam. Note-se, de acordo com Nicolau (2004, p.87), que 

o momento dominante e determinante do fazer profissional do 
assistente social, no contexto das relações capitalistas de trabalho, 
não se dá frente às exigências da transformação da natureza, em 
sua forma primária_representada por coisas materiais, mas sim 
frente às da transformação do homem, no nível da consciência 
social. Incide, portanto na maneira de ver, pensar, agir dos 
indivíduos, com os quais trabalha na sua cotidianidade.  

 

Complementando, Nicolau também ressalta 

que não obstante ser o campo político-ideológico o espaço por 
excelência do trabalho do assistente social, é a base material que, no 
processo histórico de produção, dialeticamente determina o próprio 
ato de instituir os produtos e definir teleologia. É a partir dele que se 
definem intencionalidades e prévias ideações, ou seja, a natureza 
objetiva e subjetiva constituída e representada pela problemática 
daqueles indivíduos para os quais são dirigidas as ações. (NICOLAU 
2004, p.87). 

 
Contrariando a função social da profissão no processo de reprodução social 

capitalista e expressando a presença de diferentes posições teóricas e ideo-políticas 

no interior da corporação profissional, uma vertente significativa de assistentes 

sociais brasileiros (advinda sobretudo do campo acadêmico) vem construindo, dos 

anos 80 para cá, uma perspectiva profissional e social crítica, por meio do 

                                                 
38 A compreensão de força produtiva aqui adotada está expressa em Braz e Netto (2006, p.58) 
quando sintetizam que força produtiva é o conjunto dos elementos do processo de produção, ou seja, 
dos meios de trabalho, dos objetos de trabalho, da força de trabalho.  
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aprofundamento de perguntas e da realização de escolhas que escapam ao 

determinismo da gênese da profissão, caracterizado pela ênfase no praticismo39.  

 Como não poderia deixar de ser, a construção dessa vertente não se deve 

apenas à vontade dos assistentes sociais. Relaciona-se também à conjuntura de 

grande alteração societária na qual se originou: período de exaustão do padrão de 

acumulação capitalista (rígido)40 e de alteração de seu modo de regulação 

sociopolítica, somado às intensas transformações políticas derivadas do fracasso da 

ditadura militar instaurada em 1964 _ reabertura política, movimento “Diretas Já”, 

discussão e pactuação de uma nova Carta Constitucional para o país, luta em 

defesa e pela ampliação das conquistas civilizatórias.  

É justamente isto. Como a profissão não é um fato isolado, mas histórico, 

as transformações societárias (...) ao metamorfosear a produção e a 
reprodução da sociedade atingem diretamente a divisão sociotécnica 
do trabalho, envolvendo modificações em todos os níveis 
(parâmetros de conhecimento, modalidades de formação e de 
práticas, sistemas institucional-organizacionais etc.). (NETTO, 1996, 
p. 88). 

 
Particularmente, a ambiência dos anos 80 carrega uma singularidade que 

contribui para explicar a projeção profissional crítica em estudo, qual seja, a 

atualização das formas de defesa do capital (nacional e internacional), pela classe 

dominante e, na contra-corrente, a atmosfera ídeo-política de luta pela conservação 

e ampliação dos direitos políticos e sociais, na qual diferentes segmentos da 

população aspiravam a novas possibilidades de vida.  

                                                 
39 Conforme Martinelli (1993, p. 127), nesse período “o fetiche da prática, fortemente impregnado na 
estrutura da sociedade, se apossou dos assistentes sociais, insulflando-lhes um sentido de urgência 
e uma prontidão para a ação que roubavam qualquer possibilidade de reflexão e de crítica. Sempre 
prontos para oferecer respostas urgentes às questões prementes, desde cedo os assistentes sociais 
foram imprimindo à profissão a marca do agir imediato, da ação espontânea, alienada e alienante”. 
40 A nota 49, situada à página 48 desta dissertação, traz mais informação sobre a alteração do padrão 
de acumulação capitalista rígido para o flexível, processos estes que marcaram profundamente as 
décadas de 80 e 90, período no qual o projeto profissional crítico do Serviço Social ganhou 
expressão. 
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Trata-se de um período que, conforme coloca Netto (1996, p.103), 

talvez como em nenhum outro momento menos recuado da nossa 
história, segmentos burgueses revelaram-se pretendentes não só à 
dominação, mas à direção da sociedade brasileira. Todavia, dois 
condicionantes limitavam essa pretensão: de um lado, a própria 
natureza da nossa burguesia, associada e servil ao capitalismo 
estrangeiro e, sobretudo, a sua notável rapacidade, responsável por 
uma estreiteza e mesquinhez de classe quase insuperável; de outro, 
a força das aspirações democráticas de amplos setores populares 
(com a ponta do proletariado à frente), liberadas após vinte anos de 
opressão e repressão.    

 
É nessa quadra história que uma vanguarda politizada e progressista da 

categoria profissional reafirma a intenção de ruptura com o conservadorismo do 

Serviço Social, em continuidade aos esforços empreendidos desde o final dos anos 

7041. Intenção esta que se choca com a hegemonia política que o grande capital se 

esforçava para manter. A partir de então, no âmbito das principais entidades de 

representação política da corporação profissional42 e nos espaços acadêmicos, 

observa-se a presença de compromissos43 totalmente distintos dos hegemonizados 

até bem pouco tempo, que contribuíram com a formulação de uma nova direção 

estratégica no Serviço Social. Compromissos estes explicitados conforme Netto 

(1996, p. 116/117) 

no Código de Ética Profissional em vigência desde março de 1993: 
direção que, pondo como valor central a liberdade, fundada numa 
ontologia do ser social assentada no trabalho, toma como princípios 
fundamentais a democracia e o pluralismo e, posicionando-se em 
favor da equidade e da justiça social, opta “por um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e 
gênero” (CFES, 1993, p.11). 

                                                 
41 Os principais marcos históricos desse processo são as Diretrizes Curriculares propostas pela 
Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social/ ABESS, em 1978, que resultaram nas Diretrizes 
de 1982 e de 2000; o Congresso da Virada, realizado no Rio de Janeiro em 1979; o importante 
Código de Ética Profissional de 1986 e sua reformulação datada de 1993.  
42 Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social/ABEPSS e Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social/ENESSO. 
43 A presença desses compromissos também deve ser atribuída à herança herdada do melhor do 
Movimento de Reconceituação, atinente ao final dos anos 60.  
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Mas, há que se considerar que a profissão é um complexo teórico-prático-

político-cultural em movimento do qual/no qual se originam e convivem diferentes 

tendências e orientações. E que, após quase três décadas, faz-se necessário refletir 

sobre como está a consolidação da direção estratégica44, uma vez que esta reflexão 

está diretamente associada às perspectivas imediatas do desenvolvimento da 

profissão. Assim como que a profissão não é um fato dado e acabado e, muito 

menos, um bloco homogêneo, porque perpassada por enorme diversidade, tensões 

e confrontos internos, dos quais resultam tanto as manifestações concretas de 

superação do conservadorismo profissional, quanto as de atualização desse mesmo 

conservadorismo. 

 

 

2.2 Crise do capitalismo contemporâneo e os rebatimentos na profissão  

 

 

São muitas as determinações objetivas, geradas no/pelo descompasso entre 

o processo de desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção no 

capitalismo monopolista 45 contemporâneo, a incidir sobre a formação social da vida 

                                                 
44 Faz-se importante esclarecer que o entendimento de consolidação aqui colocado não é o da 
eliminação das diferenças ideo-políticas e culturais no interior da profissão, mesmo porque se trata de 
um processo de disputa por hegemonia, pela direção social da profissão. Logo, a referência é à 
consolidação de uma direção social. 
45 Sobre o capitalismo monopolista cabe referir que “a presença das grandes corporações, operando 
diretamente ou por meio de filiais no cenário da vida brasileira, contribuiu, até a Segunda Guerra, 
para dinamizar a economia competitiva dependente, ao mesmo tempo em que concorreu para a 
expansão monopolista das economias centrais, através de excedente acumulado em suas operações 
no nosso país. É a partir da década de 50 que a economia brasileira se incorpora a esse padrão de 
desenvolvimento, como um de seus pólos dinâmicos na periferia dos núcleos hegemônicos centrais. 
Tal integração adquire novo alento com os governos militares, quando o capital monopolista passa a 
contar não apenas com o espaço econômico que conseguiria abrir na economia, mas com o respaldo 
de uma política econômica capaz de articular a ação governamental com os interesses dos grandes 
empresários. É nessa transição do capitalismo competitivo para o padrão monopolista de 
acumulação, possibilitada pelo grau de avanço relativo da economia do país, capaz de absorver as 
práticas industriais, financeiras e de consumo requeridas pela concentração e centralização do 
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e, como não poderia deixar de ser, sobre o agir profissional. Este fato pode ser 

verificado na concretude da realidade de crise na qual se vive e se trabalha, crise 

estrutural do modo de produção, cujos rebatimentos, para além dos efeitos de ordem 

econômica e social, atingem, articuladamente, a esfera ideo-subjetiva, ou seja, a 

cultura, as práticas ideológicas, políticas, profissionais.  

A agudização dessa crise está relacionada a fatores históricos derivados das 

inflexões do movimento do capital ocorridas desde os anos 30 do século passado 

até os dias de hoje46. Na esteira do enfrentamento dessas inflexões, novas 

instituições estatais e instrumentos de controle47 foram criados com vistas muito 

mais a garantir a coesão social e despolitizar os movimentos e entidades de 

representação política da população (preponderantemente dos trabalhadores) que 

reagiam à questão social, do que para dar respostas às demandas por melhores 

condições de vida e trabalho à população.   

                                                                                                                                                         
capital, que se verifica o que Fernandes qualifica de ‘crise e consolidação do poder burguês’, 
estreitamente articulada às condições impostas pelo ‘imperialismo total’ “(IAMAMOTO, 2002, p. 77). 
46 Netto e Braz (2006, p. 156-159) afirmam que “a história, real e concreta, do desenvolvimento do 
capitalismo, a partir da consolidação do comando da produção pelo capital, é a história de uma 
sucessão de crises econômicas – de 1825 até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, as fases de 
prosperidade econômica foram catorze vezes acompanhadas por crises; a última explodiu em 
1937/1938, mas foi interrompida pela guerra. Em pouco mais de um século, como se constata, a 
dinâmica capitalista revelou-se profundamente instável com períodos de expansão e crescimento da 
produção sendo bruscamente cortados por depressões (...) Que essas crises podem ser precipitadas 
por um incidente econômico e político qualquer (a falência de uma grande empresa, um escândalo 
financeiro, a falta repentina de matéria prima essencial, a queda de um governo). Bruscamente as 
operações comerciais se reduzem de forma dramática, as mercadorias não se vendem, a produção é 
enormemente diminuída ou até paralisada, preços e salários caem, empresas entram em quebra, o 
desemprego se generaliza e as camadas trabalhadoras padecem a pauperização absoluta “. 
47 Como exemplos: a instituição do salário mínimo, em 1940; a Consolidação das Leis do 
Trabalho/CLT, em 1943, que inspirada na Carta Del Lavoro do regime fascista italiano, passa a 
regular as relações de compra e venda da força de trabalho. O Ministério do Trabalho; a Lei Orgânica 
da Previdência, em 1960; a integração dos acidentes de trabalho aos seguros sociais, em 1967; a 
Reforma do Ensino Superior, em 1968; a criação do Sistema Nacional de Saúde e do Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social, ambos em 1975; Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural, em 1975; a Nova Constituição Federal, em 1988; o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, 
em 1990; e, durante os anos 90, a publicação das Leis Orgânicas da Saúde, da Assistência Social, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc. Sobre as Relações Estado-Sociedade e as formas de 
Regulação Social, vale conferir o texto elaborado por Ademir Alves da Silva, publicado pelo Programa 
de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais, promovido de forma conjunta pelo CFESS-
CEAD-ABEPSS-UNB, em 1999. 
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Mais recentemente, nos anos 70, no marco do esgotamento do ciclo de 

expansão econômica do pós-guerra, liderado pelo capital industrial e pela regulação 

fordista Keynesiana, bem como das determinações da primeira recessão 

generalizada da economia capitalista internacional (1974/1975) que levou o capital a 

empreender dinâmicos e contraditórios processos com vistas à recuperação do 

padrão de acumulação, tem início a atual crise do capital, associada à reação 

política conservadora representada pelo tão conhecido neoliberalismo, que rompe 

com o “pacto de classes” expresso no Welfare State (NETTO, 1996, p. 90)48.  

O resultado desse “giro profundo na dinâmica comandada pelo capital” 

(NETTO,1996, p.90), foi a implantação de um mais-que-perverso e alienante padrão 

de acumulação, qualificado de acumulação flexível49, que tem gerado uma enorme 

transformação nos mecanismos de produção material e de organização, consumo e 

gestão do trabalho.  

Nessa conjuntura, não há mais lugar para as relações de trabalho vigentes 

até então. “Sindicatos, partidos e movimentos sociais são considerados, agora, não 

apenas desnecessários e intoleráveis, mas fundamentalmente obstáculos irracionais 

ao desenvolvimento das novas formas econômicas” (DIAS, 1997, p. 110). Se antes 

os direitos sociais e o bem estar social eram considerados elementos necessários à 

sobrevivência do capitalismo, na nova ordem liberal eles passam a ser claramente 

subversivos ao capital, porque sinônimo de sobrevalorização do trabalho. 

                                                 
48 Sobre esse assunto ver o interessante texto de Behring, intitulado Política Social: notas sobre o 
presente e o futuro, em Boschetti 2004: 161-180.  
49 Sobre os padrões de acumulação rígido e flexível, cabe indicar as reflexões de Netto (1996, p. 90-
105) quando o autor recorre à ‘fecunda matriz analítica” de Harvey e de outros autores para discorrer 
sobre a complexa processualidade da exaustão do padrão capitalista monopolista rígido durante os 
anos 70 e de seu modo de regulação sociopolítica, designado como Fordista-Keynesiano. Nesse 
mesmo texto, Netto faz também alusão ao regime de acumulação flexível e seu conseqüente modo 
de regulação social, uma vez que implica na constituição de novas formas de preservação e 
reprodução do capitalismo monopolista na contemporaneidade (caracterizado por Mandel, em 1976, 
como capitalismo tardio). 
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O Estado que sempre foi um instrumento de construção das 
condições de desenvolvimento máximo da classe capitalista é, agora, 
apontado como responsável por todas as crises. As mediações que o 
Estado fizera, normalmente a serviço do capitalismo, são 
apresentadas, abstrata e mistificadamente, como tendências 
estatizantes que cerceiam a liberdade dos indivíduos (DIAS, 1997, 
p.110). 
 

 Trata-se do momento da secundarização do papel do Estado, momento este 

qualificado, ideologicamente, de “Estado Mínimo” (do neoliberalismo). 

Desde então, adquire primazia um conjunto de idéias e ações voltado à 

reorganização dos mercados, da busca incansável do aumento das taxas de lucro 

via aporte de novas e impressionantes tecnologias50, do privilegiamento da esfera 

privada ao âmbito público, do questionamento da centralidade do trabalho, da 

subsunção total do trabalhador ao capital. Expressões dos novos e dos velhos 

interesses do liberalismo. 

A sociedade brasileira não passa impunemente por todos esses processos. 

O Brasil tem participado dessas inflexões, tendo por particularidade a sua formação 

socioeconômica e a condição de país periférico e subalterno às relações do grande 

capital. O resultado desta participação tem sido a radicalização da questão social, 

por meio do aumento do desemprego e da regressão das conquistas trabalhistas, do 

crescimento da pobreza, da sujeição dos direitos sociais e humanos à lógica do 

mercado, do assustador aumento da violência nas áreas urbanas e rurais do país. 

Nos últimos tempos, atos bárbaros grassam impiedosamente pelo território nacional, 

classificados por alguns analistas como atos de guerrilha: queima de ônibus com 

pessoas dentro, seqüestros, “toque de recolher”, decretado por presidiários, na 

cidade de São Paulo. Ao abordar a natureza dessa pesada crise, Guerra (2004) 

refere-se a “uma crise global com múltiplas dimensões, que afeta as formas de 
                                                 
50 De fato, desde os anos 50, constata-se um rápido processo de substituição da eletromecânica pela 
eletrônica e de informatização dos processos de autonomização. Conforme Netto (1996, p.92), esta 
revolução tecnológica tem implicado numa grande economia de trabalho vivo, assim como no 
crescimento da força de trabalho excedente.    
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produção/valorização do capital e reprodução/regulação social dos sistemas 

vigentes (...)”51.  

No que se refere aos impactos desses processos na reprodução social da 

vida, dimensão a qual o Serviço Social está diretamente vinculado, a perspectiva 

com a qual se trabalha é a de que o resultado gerado pela crise de acumulação do 

capital é muito mais devastador em países com a configuração societária do Brasil, 

no qual nunca existiu um sistema de proteção social, a exemplo do Welfare State 

dos países europeus, que nos países desenvolvidos. Haja vista que, na realidade 

brasileira, em que pese a garantia dos direitos sociais na letra da lei, a efetividade 

desses direitos é residual. A problemática social é tão grande que, mesmo que se 

queira, não há gasto social em excesso. Assim sendo, a exaustão do regime de 

acumulação rígido e a incorporação da programática da “flexibilização” na 

particularidade brasileira têm se processado de forma a conservar os padrões 

anteriores de exploração e a gerar novas implicações, devido a seus resultados 

perversos. 

Nessa perspectiva e num esforço de síntese das determinações sociais que 

têm incidido diretamente sobre o exercício profissional dos assistentes sociais, pode-

se destacar o/a: 

− processo de complexificação pelo qual vem passando a questão social 52, 

expressão da relação capital-trabalho e terreno (de disputa de projetos) no qual 

atua o assistente social; 

− redução da ação do Estado na atenção à questão social e priorização de 

programas assistenciais a exemplo do bolsa-família; 

                                                 
51 Essa citação de Guerra (2006) se encontra num texto não paginado publicado no Boletín Eletronico 
Surá, Escuela de Trabajo Social – Universidad de Costa Rica. 
52 Neste trabalho, a expressão “questão social” está entendida como o resultado / a expressão das 
relações entre capital e trabalho, ou seja, entre os que detêm os meios de produção e a dominação 
política e os que detêm a força de trabalho.   
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− crise que prepondera nas instituições onde atuam os assistentes sociais, as 

quais, desde a década de 80, vêm passando por fortes tensionamentos no que se 

refere à natureza, funcionalidade, capacidade de dar respostas e, em alguns 

casos, à própria existência; 

− tensão entre autonomia profissional e condição assalariada; 

− exigência, cada vez maior, de qualificação colocada aos profissionais e, ao 

mesmo tempo, de capacidade para operar múltiplas atividades. Em outras 

palavras, a exigência que o assistente social esteja cada vez mais polivalente e 

menos especializado, capaz de adequar-se rapidamente à diversidade de funções 

demandadas pela sociedade do capital53. 

Como se vê, o Serviço Social como profissão que se desenvolve sob a 

regência do capital (LESSA 2000) não está isento das causalidades e dos efeitos 

das determinações naturais à ordem capitalista. Determinações que, ao 

perpassarem as relações sociais, colocam novas necessidades a serem socialmente 

respondidas, imprimindo novos significados ao trabalho profissional.  

É nesse ambiente histórico que surge a nova forma de conceber e praticar o 

Serviço Social, orientada pelo ponto de vista teórico-metodológico da teoria social 

crítica, com o singular significado de renovação de uma profissão na contramão das 

postulações desumanizante do capital.  

 

 

 

 

 

                                                 
53 Conferir essa discussão nas reflexões que Netto e Braz (2006, p.217) fazem sobre as novas 
exigências colocadas à força de trabalho pela reestruturação produtiva. 
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3 A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL E A CONSTITUIÇÃO DAS 
PRINCIPAIS VERTENTES PROFISSIONAIS   

         

 

No Serviço Social brasileiro, o conservadorismo é histórico. Poderia-se até 

dizer que esse viés conservador é onto-genético, haja vista que a própria gênese da 

profissão encontra-se associada à necessidade da ordem burguesa de preservar 

seus interesses e de regular sua relação com o trabalho. De fato, apenas 

recentemente a profissão se confrontou com circunstâncias nas quais a 

preponderância desse conservadorismo tem sido questionada.  

É na conjuntura do primeiro pós-guerra, marcada pelo amadurecimento dos 

processos de produção capitalista nos centros urbanos industriais e da questão 

social, na qual se localiza o que se costuma chamar de protoformas do Serviço 

Social. Entretanto o aparecimento da profissão propriamente dita, enquanto 

atividade profissional assalariada e legitimamente reconhecida dentro da divisão 

social do trabalho, exclusivamente se efetivará em meados dos anos 30 

(IAMAMOTO & CARVALHO, 2005, p. 140), sob forte influência de uma Igreja 

Católica desejosa de rearticular sua ascendência junto ao Estado. Neste período, a 

Igreja vivia um processo de reordenamento de suas estratégias doutrinárias junto ao 

movimento laico, do qual originaram-se obras e atividades de caráter social, com a 

participação de “trabalhadoras sociais”54.  Trata-se da “reação católica”55 à perda da 

hegemonia ideológica para o pensamento protestante e laico em âmbito mundial, 
                                                 
54 A participação da mulher nessas ações era entendida como natural, frente à vocação “para as 
tarefas educativas e caridosas, essa intervenção assumia, aos olhos dessas ativistas, a consciência 
do posto que cabe à mulher na preservação da ordem moral e social e o dever de tornarem-se aptas 
para agir de acordo com suas convicções e suas responsabilidades” (IAMAMOTO & CARVALHO, 
2005, p. 171-172). 
55 A “reação católica” conforma os processos de reformulação da atividade político-religiosa 
empreendida pela Igreja, com vistas a reaver sua antiga preponderância sobre o pensamento 
filosófico e intelectual junto ao Estado e à sociedade civil. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2005). 
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assim como à ameaça comunista. Este fato em muito contribuiu para apressar o 

surgimento do Serviço Social.  

No que tange às determinações dos processos econômicos sobre a 

formação da profissão cabe destacar a influência da crise do comércio internacional 

de 1929, que gerou (não apenas no Brasil) profundas transformações na 

estruturação do capitalismo, a exemplo da reorganização das esferas estatal e 

econômica e da mudança do tratamento dado à questão social. Período fortemente 

assinalado pela passagem da forma de acumulação capitalista realizada via agro-

exportação para o da burguesia industrial, que traz a acentuação da questão social e 

a requisição de um novo tratamento para essa problemática, que passa a ser 

enfrentada não mais como “caso de polícia” ou como resultado de “diferenças 

naturais e inevitáveis” ao desenvolvimento da sociedade, mas no campo da luta 

entre capital e trabalho56.  

A necessidade de controlar e administrar os conflitos sociais da época leva o 

Estado a discutir a questão social de forma político-institucional e a intervir 

diretamente através de legislação social e trabalhista (sindical), assim como de 

ações normativas e assistenciais. Tal fato caracteriza um duplo movimento: de um 

lado, a resposta da burguesia às pressões/reivindicações exercidas pela classe 

trabalhadora 57 e, de outro, sua consolidação como burguesia industrial.  

                                                 
56 A história das precárias condições de vida e trabalho, no início do século passado, revela a forma 
como o capital se relacionava com os operários: insalubridade das habitações (e dos bairros) nos 
quais moravam; ausência de condições satisfatórias de higiene e segurança nos locais de trabalho; 
baixos salários; jornadas extenuantes; ausência de férias e descanso semanal remunerado etc 
(IAMAMOTO & CARVALHO, 2005, p.129).  
57 Esse é um momento de forte articulação entre os trabalhadores, articulação esta traduzida em 
pressões, greves, manifestações sobre o governo em busca de atenção aos problemas sociais. De 
luta por melhores salários, por uma legislação de proteção ao trabalho, enfim, por melhores 
condições de vida. Trata-se de um período de forte influência do anarco-sindicalismo, advinda dos 
imigrantes europeus. 
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É no marco desse processo histórico que o Serviço Social nasce como uma 

forma de resposta às reivindicações da classe trabalhadora, mas principalmente 

como uma das configurações de controle social da conflituosa relação 

capital/trabalho. Cabe ressaltar, contudo, que esta compreensão contraria a 

perspectiva, ainda presente no seio da profissão, de que o Serviço Social somente 

alcança o status de profissão quando atribui um embasamento técnico-científico às 

atividades de ajuda e filantropia. Argumento encontrado no discurso dos precursores 

do Serviço Social e até na produção de autores do Movimento de Reconceituação. 

Esta perspectiva pode ser qualificada como evolucionista, haja vista que 

desconsidera o movimento das contradições e a ação dos sujeitos dentro e fora do 

âmbito profissional.   

Discorrendo sobre o surgimento da profissão Iamamoto e Carvalho (2005, p. 

127) afirmam que: 

a implantação do Serviço Social no Brasil (...) não se baseará, no 
entanto, em medidas coercitivas emanadas do Estado. Surge da 
iniciativa particular de grupos e frações de classe, que se 
manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja Católica. Possui 
em seu início uma base social bem delimitada e fontes de 
recrutamento e formação de agentes sociais informados por uma 
ideologia igualmente determinada. A especificidade maior que 
reveste o Serviço Social desde sua implantação não está, no 
entanto, nas características que mais evidentemente o marcam. 
Historicamente, se localiza na demanda social que legitima o 
empreendimento. Se as Leis Sociais são, em última instância, 
resultantes da pressão do proletariado pelo reconhecimento de sua 
cidadania social, o Serviço Social se origina de uma demanda 
diametralmente oposta. Sua legitimação diz respeito apenas a 
grupos e frações restritos das classes dominantes em sua origem e, 
logo em seguida, ao conjunto das classes dominantes. Sua 
especificidade maior está, pois, na ausência quase total de uma 
demanda a partir das classes e grupos a que se destina 
prioritariamente. Caracterizar-se-á, assim, como uma imposição.  

 

É bem isso, o Serviço Social surge intimamente vinculado às demandas de 

legitimação da classe dominante e aos interesses conservadores da Igreja Católica. 

No que se refere a esta última, como um dos resultados de sua estratégia de 
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qualificar tecnicamente e modernizar as ações sociais dos leigos. Não de todo o 

laicato, mas especialmente da parcela feminina de seu apostolado, vinculada 

predominantemente a frações dos setores abastados da sociedade. Essa 

profissionalização, que tinha o conservadorismo moral como a base de sua doutrina 

social, se dá com vistas à dinamização de sua ação ideo-social junto às classes 

subalternas, particularmente junto à família dos operários (IAMAMOTO, 2005, p.83).  

Desses fatos depreende-se que a preocupação da Igreja de qualificar a ação 

doutrinária dos leigos estava diretamente associada à necessidade de recuperar 

espaço e poder político perdidos desde o advento da laicização do Estado, 

estabelecido pela primeira Constituição Republicana do país, em 1891. Assim como, 

após o final da República Velha e de sua reconciliação com o Estado, ao interesse 

de constituir-se como uma terceira via58 intermediadora do consenso político e do 

progresso da sociedade. Cabe destacar que o caráter apostolar do discurso e das 

práticas sociais que empreendia na perspectiva de “humanização” do capitalismo se 

revestia de uma neutralidade funcional ao obscurecimento do conteúdo de classe 

que possuía.  

Na ambiência de 1932, surge o que se considera a primeira revelação do 

Serviço Social no Brasil, qual seja: o Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo 

(CEAS), criado com a participação de jovens paulistas “formadas nos 

estabelecimentos religiosos de ensino, representativa expressão feminina das 

famílias que compõem as diversas frações das classes dominantes e setores 

abastados aliados” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2005, p.168-169). A criação desse 

Centro contou com o apoio da hierarquia da Igreja que visava especializar a atuação 

                                                 
58 Em que pese a igreja criticar os excessos do capitalismo e se colocar contrária ao liberalismo, ela 
não respalda as experiências socialistas. Daí a sua intenção de se colocar como “terceira via”, 
propondo a “humanização” do modelo capitalista sem, contudo, romper com ele. Ou seja, nem 
capitalismo, nem socialismo, mas sim ao “humanismo cristão” que, sob uma roupagem de 
neutralidade, intermedia o consenso político e o progresso da sociedade. (CARDOSO, 1999). 
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de trabalhadoras sociais por meio da fundamentação de suas ações em seus 

preceitos sociais doutrinários e no estudo e conhecimento aprofundado dos 

problemas sociais. 

Nessa mesma conjuntura, o Estado passa a necessitar do Serviço Social 

para implementação de serviços e políticas sociais, como uma estratégia de classe 

voltada à legitimação ideológica do poder instituído e à mediação da reprodução da 

força de trabalho. Assim, em 1936, não apenas como resultado das ações do 

Movimento Católico Laico, mas também das demandas do Estado, o CEAS funda a 

primeira Escola de Serviço Social do país, em São Paulo. A partir de então, o 

Serviço Social se profissionaliza sob forte influência da Igreja na formação e na 

prática profissional e começa a atuar com a identidade que lhe é conferida. 

Na origem da Escola de Serviço Social, o Estado não possui relação com a 

formação profissional. Esta era uma competência assumida integralmente pela Igreja 

cuja doutrina tinha grande inspiração Neo-Tomista59.  

Uma observação importante é que, nesse momento, ainda não existia um 

referencial teórico-metodológico claramente definido e assumido pelos profissionais, 

mas sim uma orientação que enfatizava a dimensão operativa da prática profissional 

para a resolução de problemas individuais e a adequação dos indivíduos a realidade 

social. A ausência desse referencial levou a Igreja recorrer à teoria positivista que 

terminou por ser incorporada num processo que a professora Marilda Iamamoto 

chama de “arranjo teórico-doutrinário“ e que o professor José Paulo Netto define 

como sincretismo.  
                                                 
59 As diretrizes básicas do Neo-Tomismo estão relacionadas à busca da perfectibilidade e da 
dignidade da pessoa humana. Para tanto, o Neo-Tomismo defende “um modelo cristão de sociedade, 
que se consubstancia nas condições históricas da ordem burguesa, tendo em vista torná-la mais 
‘justa e fraterna’, cuja concretização passa por um trabalho de evangelização das massas, como 
exigência para o desenvolvimento, na vida social, do senso de liberdade e fraternidade. Sob esse 
ponto de vista a questão social traduz-se como deterioração dos valores morais, colocando-se a 
necessidade de recuperá-los mediante uma ação humanizadora dessas relações” (ABREU, 2004, p. 
51/52). 
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Importa, aqui, fazer uma digressão sobre a incorporação do positivismo pela 

Igreja, posto que o mesmo parece ser conflitante com a doutrina humanista-cristã, 

haja vista o ponto de vista Comteano postular que a humanidade superaria a etapa 

teológica e a metafísica para viver o estado positivo. Para evidenciar esta questão, 

cabe recorrer à Chauí (1996), quando a autora, discorrendo sobre o humano como 

objeto de investigação, trata do positivismo e à Cardoso (1996) por explicar a 

afinidade da Igreja com o positivismo.  

Conforme Chauí, (1996, p. 272) 

embora as ciências humanas sejam recentes, a percepção de que os 
seres humanos são diferentes das coisas naturais é antiga. Sob esse 
ponto de vista, podemos dizer que, do século XV ao início do século 
XX, a investigação do humano realizou-se de três maneiras 
diferentes: período do humanismo (...), período do positivismo (...), 
período do historicismo (...). 
 
 

No que se refere ao período do positivismo, a autora ressalta que o mesmo 

teve início 

no século XIX com Augusto Comte, para quem a humanidade 
atravessa três etapas progressivas, indo da superstição religiosa à 
metafísica e à teologia, para chegar, finalmente, à ciência positiva, 
ponto final do progresso humano. Comte enfatiza a idéia do homem 
como um ser social e propõe o estudo científico da sociedade: assim 
como há uma física da Natureza, deve haver uma física do social, a 
sociologia, que deve estudar os fatos humanos usando 
procedimentos, métodos e técnicas empregados pelas ciências da 
Natureza. A concepção positivista não termina no século XIX com 
Comte, mas será uma das correntes mais poderosas e influentes nas 
ciências humanas em todo o século XX. 
  

Cardoso (1999), citando Giolo (1997), fala sobre a conflitante relação 

Igreja/positivismo  
é certo que o catolicismo jamais quis conversa com o positivismo 
enquanto sistema de explicitação total do mundo e das coisas. A 
perspectiva de que a humanidade ultrapassaria fatalmente a fase 
teológica e a fase metafísica para viver a plenitude do estado positivo 
indignava a Igreja. Apesar disso, no campo da economia, da política, 
da sociologia os católicos mantinham muitas afinidades com os 
positivistas. No entender de Evaldo Amaro Vieira, a Igreja foi buscar 
no positivismo os instrumentos teóricos necessários para interpretar 
a estrutura e as relações sociais (...) Necessitando beber na fonte do 
positivismo, a Igreja operou um grande esforço para ‘cristianizá-lo’, o 
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que significa incorporar os elementos que favorecem o 
aggiornamento da Igreja (permitindo-lhe dialogar com o mundo 
moderno, sobretudo, com a ciência) e negar resolutamente tudo que 
pudesse comprometer os dogmas de fé de sua doutrina. 
 
 

Como se vê, a gênese da profissão é inexoravelmente conservadora, uma 

vez que se vincula à expansão da produção e das relações sociais capitalistas e ao 

tratamento moral conservador60 da questão social, dado pelo Estado capitalista e 

pela Igreja Católica em defesa da ordem burguesa. 

Contudo essa compreensão não se faz aqui acompanhada da inferência 

silogística que, em sendo o Serviço Social originalmente conservador, o seu 

desenvolvimento não comporta a presença de um outro “modo de ser”, haja vista 

que, se assim fosse, o objeto desta investigação (as expressões da direção 

profissional crítica na prática do assistente social) perderia seu sentido frente à 

anulação da possibilidade da profissão carregar em si distintas orientações. Esse 

fato negaria a perspectiva dialética da contradição, expressa na “intenção de 

ruptura”.  

  Há que se ter claro que as profissões, ao serem perpassadas por 

interesses de classes, tendem a reproduzir as contradições intrínsecas a esses 

interesses, o que possibilita, em condições históricas dadas, face às lutas cotidianas, 

a criação de diferentes valores e finalidades profissionais.  

 

 

 
                                                 
60 “Por isso mesmo é que se chama moral conservadora. Trata-se de conservar a tradição, mesmo 
que ela já não tenha a ver com as novas relações e necessidades sociais. No contexto da sociedade 
capitalista, a moral conservadora se opõe tanto ao liberalismo como ao socialismo; ao defender a 
hierarquia, a ordem e a tradição, ela propõe uma reforma social do capitalismo de modo a moralizar 
os costumes. Campo propício à reprodução do moralismo e do preconceito, apóia-se na negação da 
razão crítica para afirmar a atitude de fé em face de dogmas tradicionais e combater as conquistas 
culturais postas pela sociedade burguesa”. Fragmento do livro Ética e Sociedade, escrito por Lúcia 
Barroco em 2000, página 34, para o curso intitulado Ética em Movimento promovido pelo CFESS. 
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Nessa direção Iamamoto e Carvalho (2005, p.94) afirmam que,   

o processo de reprodução das relações sociais é, também, o 
processo de reprodução das contradições fundamentais que as 
conformam, estas se recriam e se expressam na totalidade das 
manifestações do cotidiano da vida em sociedade. A instituição do 
Serviço Social sendo ela polarizada por interesses de classes 
contrapostas, participa, também, do processo social, reproduzindo e 
reforçando as contradições básicas que conformam a sociedade do 
capital, ao mesmo tempo e pelas mesmas atividades em que é 
mobilizada para reforçar as condições de dominação, como dois 
pólos inseparáveis de uma mesma unidade. É a existência e a 
compreensão desse movimento contraditório que, inclusive, abre a 
possibilidade para o assistente social colocar-se a serviço de um 
projeto de classe alternativo (...). Embora constituída para servir aos 
interesses do capital, a profissão não reproduz, monoliticamente, 
necessidades que lhe são exclusivas: participa, também, ao lado de 
outras instituições sociais, das respostas às necessidades legítimas 
de sobrevivência da classe trabalhadora, em face de suas condições 
de vida, dadas historicamente.(grifos dos autores). 

  

Como se constata, a direção profissional crítica é fruto das contradições 

concretas existentes no interior da profissão. Sendo também interessante ressaltar 

que se trata de um fenômeno datado que remonta ao final dos anos 70 do século 

passado, sobretudo às décadas de 80 e 90.  

A gênese dessa discussão, contudo, tem uma história menos breve. Pode 

ser localizada precisamente na segunda metade dos anos 60, uma vez que foi 

naqueles anos que se viabilizou a primeira condição para a construção deste 

projeto, através da recusa e crítica ao conservadorismo profissional, evidenciadas 

principalmente por meio das discussões sobre o “desenvolvimentismo”61 e de suas 

repercussões na América Latina de acordo com Netto citado em Mota at al. (2006, 

                                                 
61 Maria Inês Souza Bravo e Maurílio Castro Matos afirmam que “A modernização conservadora 
implantada no país exigiu a renovação do Serviço Social, face às novas estratégias de controle e 
repressão da classe trabalhadora efetivadas pelo Estado e pelo grande capital, bem como para o 
atendimento das novas demandas submetidas à racionalidade burocrática. O principal veículo 
responsável pela elaboração teórica no período de 1965 e 1975 foi o Centro Brasileiro de 
Cooperação e Intercâmbio em Serviço Social (CBCISS). Este difundiu a ‘perspectiva modernizadora’ 
no sentido de adequar a profissão às exigências postas pelos processos sociopolíticos emergentes 
no pós-64 (Netto, 1996). Esta perspectiva teve como núcleo central a tematização do Serviço Social 
como integrador no processo de desenvolvimento, com aportes extraídos do estrutural funcionalismo 
norte-americano, sem questionar a ordem sociopolítica e, sim, com a preocupação de inserir a 
profissão numa moldura teórica e metodológica” (apud  MOTA et al., 2006, p.201), 
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p.148). Sobre o mesmo assunto Bravo e Matos apud Mota (2006, p.201) referem 

que 

a profissão, do seu desenvolvimento até os anos 60, não teve 
polêmicas de relevo que ameaçassem o bloco hegemônico 
conservador que dominou tanto a produção do conhecimento como 
as entidades organizativas e o trabalho profissional. Alguns 
assistentes sociais com posições progressistas questionavam a 
direção do Serviço Social, mas não tiveram condições de alterá-la. 
Nos anos 60, esta situação começou a se modificar, surgindo um 
debate na profissão, questionando o seu conservadorismo. 
 
 

Conhecida a partir do IX Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – 

CBAS62 como Projeto Ético-Político e fruto das sucessivas construções profissionais, 

essa vertente tem como baliza inicial o Movimento de Reconceituação63 Profissional 

que, recorrendo a uma expressão utilizada pelo Professor José Paulo Netto, fez 

“estremecer” o Serviço Social na América Latina. Tal “estremecimento” se deve ao 

fato de até a constituição desse movimento o desenvolvimento da profissão não ter 

contado com controvérsias relevantes que comprometessem a hegemonia do 

conservadorismo no trabalho profissional. 

Sobre a Reconceituação, Nicolau (2004, p.103) ressalta que é digno de nota 

sua importância como  

marco inicial e decisivo para um novo repensar do Serviço Social 
latino-americano, particularmente no Brasil; a partir dele 
desencadeou-se um processo de revisão crítica do Serviço Social 
em todo o continente. Se hoje tem-se um debate intelectual e plural 
com as fontes clássicas e contemporâneas do  pensamento social na 
modernidade, direcionando a consolidação de um projeto ético-
político-profissional, deve-se ao Movimento de Reconceituação 
iniciado a partir de 1965, com a participação de cinco países da 
América Latina. No Brasil, na conjuntura dos anos 1960 e 70, em 
virtude das condições sociopolíticas de repressão e autoritarismo, só 
foi permitido ao Serviço Social modernizar as técnicas e estratégias 
de intervenção, sob a orientação conservadora. A partir dos anos 
1980 foi possível trabalhar e repensar a proposta de ruptura com o 

                                                 
62 O IX CBAS aconteceu entre os dias 20 a 24 de Julho de 1998, na cidade de Goiânia e teve como 
tema central “Trabalho e Projeto Ético-Político Profissional”.   
63 O Movimento de Reconceituação está aqui entendido como um movimento não monolítico, haja 
vista as diferentes tendências presentes em seu interior, a exemplo da tendência desenvolvimentista 
e a da crítica radical.  
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tradicionalismo, a integração social e o confessionalismo, e começar 
a busca de caminhos para a superação do caráter paliativo, 
burocratizado e fragmentado do fazer profissional, questionando a 
consideração do indivíduo e da sociedade abstraídos das relações 
sociais. Foi precisamente esse movimento que determinou o 
Processo de Renovação do Serviço Social no Brasil, sobretudo na 
sua direção de intenção de ruptura, a qual possibilitou a interlocução 
com o marxismo, primeiro sem Marx, depois assumindo um resgate 
de inspiração marxista voltado para a interpretação da sociedade e 
da profissão, numa perspectiva de totalidade social. 

 

Como se vê, o Movimento de Reconceituação foi um marco imprescindível 

na construção da crítica ao conservadorismo profissional. Contudo a “intenção de 

ruptura” com a vertente tradicional nasce sob influência de múltiplos e intrincados  

fatores processados entre as transformações societárias e a complexa 

particularidade da profissão (suas dimensões teórica, prática,  política, cultural).  

Sobre essas causalidades, cabe destacar que essa crítica desabrocha na 

década de 60, período final da redemocratização conquistada com o término da 

ditadura Vargas, solo matrizador da forte aliança do capital nacional com o capital 

internacional, intermediado pelo desenvolvimentismo juscelinista. Tempo, também, 

de florescimento de lutas, greves e movimentos sociais por melhores condições de 

vida, no qual não podem deixar de ser citados as Liga s Camponesas, o Movimento 

de Educação de Base/MEB, os Círculos Populares de Cultura/CPCs, ligados à União 

Nacional dos Estudantes/UNE (GOHN, 1999, p. 48-49). De tomada de poder pelos 

militares em 1964, pondo fim aos marcantes processos de mobilização e 

organização popular. De cassação dos direitos sóciopolíticos dos cidadãos e de 

violação de direitos humanos, em sintonia com outros regimes militares nascentes 

na América Latina. De respostas regressivas à crise do padrão societário 

fordista/Keynesiano que, em meados da década de 70, irromperam em termos 

mundiais com a incapacidade do grande capital de conter o acirramento de suas 
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próprias contradições e com a quebra do compromisso com o Estado de Bem-Estar 

Social (ABREU, 2004, p. 44). 

Precisamente sobre a tomada de poder pelos militares em 1964, cabe 

destacar que o processo político vivido pelo país com o advento do golpe militar de 

1964 impactou fortemente o Serviço Social brasileiro que, pela primeira vez em sua 

história, começava a revelar a presença, em seu interior, de diferentes projetos 

profissionais e a adesão a diferentes projetos sociais, em outras palavras: distinções 

nas dimensões teórico-metodológicas e ético-políticas de projetos profissionais 

(CARDOSO,1999).  

Cardoso (1999) ressalta que 

 
é um momento de total violação dos direitos civis e políticos dos 
indivíduos (o que vai contra a concepção de liberdade liberal, mas 
justificada pela necessidade de defesa da sociedade ao ‘ataque 
comunista’, em nome do ‘bem comum’). As universidades (em 
especial as católicas) apresentam-se como fortes centros de 
resistência ao golpe de Abril de 1964, e as chamadas Ciências 
Sociais iniciam seu processo de aproximação com a Teoria Social de 
Marx (via outros autores que não o próprio Marx), por conta da 
recente revolução ocorrida em 1959 em Cuba e que pretendia se 
expandir para toda a América Latina. 
 

Face ao controle e repressão da classe trabalhadora efetivadas pelo Estado 

e pelo grande capital, assim como às exigências de atendimento às novas 

demandas colocadas à profissão pela racionalidade burocrática, pode-se afirmar que 

se instalaram dois movimentos no âmbito do Serviço Social: um de reatualização do 

conservadorismo que não rompe com as idéias humanista-cristãs e, outro, de 

ruptura com o viés tradicionalista. Os desdobramentos destes movimentos podem 

ser sintetizados da seguinte forma: no que se refere à reatualização do 

conservadorismo, articulam-se as tendências “modernizadoras” e “fenomenológica”, 
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e no que concerne ao rompimento com o tradicionalismo, “a intenção de ruptura” 64. 

Dentro do espírito da vertente de reatualização, encontram-se os seminários de 

Araxá e Teresópolis (em 1967 e 1970, respectivamente), que apontam os primeiros 

esforços de sistematização da prática profissional, sem, contudo, apontar um 

posicionamento político, o que aduz a um posicionamento político explícito de não 

intervenção nos fatos sociais e políticos que assolavam o país. 

No que se refere à presença do padrão fordista/Keynesiano que regulava as 

relações de trabalho à época, é interessante destacar que sua principal ferramenta, 

o Welfare State, era um importante instrumento capitalista de acumulação e de 

regulação econômica e política instituído após a Segunda Grande Guerra, no qual a 

recorrência ao fundo público era o pressuposto de garantia de acolhimento das 

demandas do capital, por meio, fundamentalmente, de investimentos na ciência e na 

tecnologia, no subsídio de juros para os setores de ponta, no financiamento da 

agricultura e do mercado de capitais, assim como das demandas da reprodução da 

força de trabalho, através de diferenciados sistemas de seguridade social (ABREU, 

2004, p.49). Por meio dessa concepção de Estado, as ações governamentais eram 

uma forma da própria burguesia dar respostas às reivindicações do proletariado, na 

perspectiva da minimização e administração dos conflitos, e da consolidação de seu 

status de burguesia industrial. O Welfare State foi a expressão de um 

 

pacto entre classes sob a égide do grande capital, solo em que se 
estrutura um novo consenso entre classes, em que pesem as 
variações verificadas no plano interno de cada país, resultantes de 
distintas posturas em relação aos gastos públicos, da organização 
dos sistemas de bem-estar social e do grau de desenvolvimento do 
Estado, nos diversos domínios do mundo capitalista” (ABREU, 2004, 
p.48). 

 

                                                 
64 Ver a prospecção que o professor José Paulo Netto faz dessas tendências às páginas 73 e 74 
desta dissertação.  
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Nesse sentido, nunca é demais enfatizar a compreensão de que na 

particularidade brasileira não se erigiu um padrão de proteção social, a exemplo dos 

países centrais, uma vez que aqui a cobertura social sempre foi residual. Tal fato 

revela o caráter perverso da orientação de redução de gastos com as políticas 

sociais, preconizada pelos países imperiais e pelas agências multilaterais que 

lastreiam o novo liberalismo na contemporaneidade. Abreu (2004, p. 47) citando 

Oliveira, afirma que, nos países periféricos, tem-se um mero simulacro do sistema 

de Welfare, que pode ser traduzido como “Estado de mal-estar” social. 

Sobre a quebra do pacto de classes expresso no Welfare State, Netto (1996, 

p. 90-91), pensando com Mandel e Harvey, afirma que essa quebra foi deflagrada 

“com a primeira recessão generalizada da economia capitalista internacional desde a 

Segunda Guerra Mundial” (...). E, que, para responder a esta nova circunstância “o 

capital monopolista se empenha, estrategicamente, numa complicada série de 

reajustes e reconversões que, deflagrando novas tensões e colisões, constrói a 

contextualidade em que surgem (e/ou se desenvolvem) autênticas transformações 

societárias”, a exemplo da transição do regime de acumulação rígido para o de 

acumulação flexível, e das inflexões decorrentes não apenas no plano econômico 

objetivo (devido à acentuação da acumulação), mas na dinâmica da vida social, 

cultural, política. No que se refere à cultura, pense-se na invocação a uma cultura 

globalizada, nos fundamentalismos, no pragmatismo das relações interpessoais etc; 

no tocante à política, observe-se a alteração da relação Estado/sociedade civil, a 

crise vivenciada pelo movimento sindical, a quebra de vínculos corporativos, a 

despolitização das lutas; no âmbito social, constate-se a agudização da questão 

social; a alteração da ação reguladora do Estado e estabelecimento de novas 

prioridades no que se refere às suas funções; a minimização do Estado para o 
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proletariado e, mais recentemente, o fenômeno de sua reassistencialização, somada 

a sua maximização para o capital (cf. NETTO, 1996, p. 97-99).  

É na década de 80 que a construção da vertente profissional crítica é 

retomada, em consonância com os marcos da inserção de amplos segmentos da 

população (inclusive de burgueses descontentes) na luta política pela  

democratização  do país. De acordo com Netto (2006, p. 149) 

 

a mobilização dos trabalhadores urbanos, com o renascimento 
combativo da sua organização sindical; a tomada de consciência dos 
trabalhadores rurais e a revitalização das suas entidades 
representativas; o ingresso, também na cena política, de movimentos 
de cunho popular (por exemplo, associações de moradores) e 
democrático (estudantes, mulheres, ”minorias” etc); a dinâmica da 
vida cultural, com a reativação do protagonismo de setores 
intelectuais; a reafirmação de uma opção democrática por segmentos 
da Igreja Católica e a consolidação do papel progressista 
desempenhado por instituições como a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) _ tudo isso pôs na agenda da sociedade brasileira a 
exigência de profundas transformações políticas e sociais. 
 
 

Refletindo sobre a vertente profissional crítica na passagem dos anos 80 

para os 90 do século passado, Netto (2006, p. 154) também afirma que foram 

nessas décadas 

que o projeto ético-político do Serviço Social no Brasil se configurou 
em sua estrutura básica _ e, qualificando-a como básica, queremos 
assinalar o seu caráter aberto: mantendo seus eixos fundamentais, 
ela é suficientemente flexível para, sem se descaracterizar, 
incorporar novas questões, assimilar problemáticas diversas, 
enfrentar novos desafios”, como os colocados pelas tensões 
advindas com os rumos neoliberais da sociedade e pela nova reação 
conservadora observada no seio da profissão, nesta primeira década 
dos anos 2000.  
 

Trata-se de um período portador da discussão de uma nova orientação 

social e formativa para a profissão que resultou na elaboração dos emblemáticos 

Códigos de Ética Profissional de 1986 e 1993, e na construção de importantes 
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parâmetros para a elaboração das Diretrizes Curriculares para a área de Serviço 

Social65.   

Tais parâmetros estão declarados nos pressupostos, princípios, diretrizes e 

lógica curricular contidos na Proposta Nacional de Revisão do Currículo Mínimo para 

o Curso de Serviço Social - documento emblemático elaborado pela ABESS (hoje 

ABEPSS) e aprovado em 1996. A importância de se fazer referência a esse 

documento reside nos seguintes fatos: 1) trata-se de um documento considerado 

como uma referência histórica no âmbito da formação em Serviço Social, pela 

direção político-pedagógica que apresenta e, também, pelo caráter ampliado de sua 

elaboração, conferido na realização e na síntese de um amplo debate e pela 

avaliação das dificuldades e tensões observadas no delineamento de uma formação 

qualificada e eficiente para os assistentes sociais; 2) no texto das Diretrizes 

Curriculares, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e homologado, em 

2001, pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC), foram alterados 

importantes aportes contidos na referida proposta. Tal fato resultou numa forte 

descaracterização no que concerne à direção social e à base dos conhecimentos e 

habilidades considerados fundamentais ao desempenho profissional do assistente 

social66. 

Sobre o Código de 86 e sobre o processo de consolidação do projeto ético-

político, Braz (2002) realiza as seguintes afirmações 

                                                 
65 Códigos de Ética Profissional de 1986 e de sua revisão em 1993, capitaneado pelo CFESS com a 
participação direta da ABESS e da ENESSO. Sendo importante ressaltar que o Código de 86 é 
considerado a expressão máxima da virada histórica promovida pelas vanguardas profissionais; 
discussão de parâmetros para Diretrizes Curriculares encaminhada pela ABESS com apoio dos 
demais organismos da profissão, entre 1993 e 1995, com vistas à revisão do currículo mínimo vigente 
desde 1982.  
66 Sobre essas alterações cabe consultar o texto “Projeto Profissional, Espaços Ocupacionais e 
Trabalho do Assistente Social na Atualidade”, no documento intitulado “Atribuições Privativas do/a 
Assistente Social _ Em Questão”, material produzido pelo CFESS, em 2002, com vistas a subsidiar a 
discussão sobre as atribuições privativas dos profissionais do Serviço Social. 



68 
 

tratou-se da primeira tentativa de tradução não só legítima como 
legal (através do órgão de fiscalização profissional, o CFAS - 
Conselho Federal de Assistentes Sociais, hoje CFESS) da inversão 
ético-política do Serviço Social brasileiro, amarrando seus 
compromissos aos das classes trabalhadoras. É bem verdade que 
soava mais como uma carta de princípios e de compromissos ídeo-
políticos do que um código de ética que, por si só, exige certo teor 
prático-normativo. Mas, por outro lado, ao demarcar seus 
compromissos, mais que explicitamente, não deixava dúvidas de 
‘qual lado’ estávamos. Nesta mesma década, aferem-se também 
avanços em torno do projeto no que tange à produção teórica que dá 
saltos significativos tanto quantitativamente quanto qualitativamente, 
trazendo temas fundamentais ao processo de renovação tais como a 
questão da metodologia, as políticas sociais e os movimentos 
sociais.  

 

No entanto, em que pese a luta pela democracia na sociedade brasileira ter 

ecoado no Serviço Social, esse eco não chegou de forma similar a todos os 

assistentes sociais, mediante a heterogeneidade ideo-política do universo 

profissional. Contudo Netto apud Mota et al. (2006, p. 150) destaca que as 

vanguardas profissionais 

na efervescência democrática, mobilizaram-se ativamente na 
contestação política _ desde o III Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais (1979, conhecido como ‘Congresso da Virada’), 
os segmentos mais dinâmicos do corpo profissional vincularam-se ao 
movimento dos trabalhadores e, rompendo com a dominância do 
conservadorismo, conseguiram instaurar na profissão o pluralismo 
político, que acabou por redimensionar amplamente não só a 
organização profissional (dando vida nova, por exemplo, a entidades 
como a ABESS – depois renomeada ABEPSS – e, posteriormente, 
ao CFESS) como, sobretudo, conseguiram inserí-la, de modo inédito, 
no marco do movimento dos trabalhadores brasileiros, como ficou 
constatado nas análises de Abramides e Cabral (1995).   

 

Outro fator determinante do repensar da profissão foi a implementação dos 

cursos de pós-graduação strictu sensu em Serviço Social, no final dos anos 70 e 

início da década de 80, que, por meio do uso da pesquisa e da investigação, 

demarcou o processo de construção de conhecimento sobre a profissão, iluminado 

por uma leitura de sociedade, de indivíduo e dos próprios espaços profissionais e 
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sociais articulada com um contexto mais amplo da sociedade67. A importância das 

sistematizações e construções de saberes realizadas desde então tem sido tanta 

que esse período ficou conhecido como o da afirmação da maioridade acadêmica 

profissional.  

Os fatores acima elencados, matrizados nas condições históricas criadas 

pelos antagonismos de classe, formaram, pela primeira vez, no interior do Serviço 

Social, as condições para a constituição de uma vertente profissional crítica, com 

fundamentação teórica e metodológica. 

 

 

3.1 Valores e dimensões que sistematizam o ethos profissional crítico como 

projeto coletivo  

 

 

A reflexão sobre as dimensões que informam e formam o ethos profissional 

crítico deve começar pelo valor central que fundamenta esse “modo de ser”: a 

liberdade. Liberdade esta compreendida como capacidade humana de construção 

de alternativas (conseqüentemente, de valores e possibilidades) e de escolha (aqui 

entendida como ato político) entre as alternativas criadas, a partir de necessidades68 

e interesses sociais.  

Refletindo sobre esse valor histórico, Barroco (2000, p.54) explica que  

 

                                                 
67 O crescimento gradativo da produção literária da profissão integra seu conjunto de bens simbólicos. 
São bens simbólicos: o Código de Ética Profissional, a Lei 8662/93 que regulamenta a profissão, a 
produção teórica acumulada. 
68 “A necessidade é uma categoria social e histórica indispensável à compreensão da existência 
humana. As necessidades são (re)criadas incessantemente, fazendo parte da história de constituição 
do homem como ser social e do movimento da própria realidade” (BARROCO, 2000, p. 43).  
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a valoração das coisas e das ações só se torna possibilidade 
concreta na medida em que forem criadas alternativas de escolha. 
Essa capacidade de criar valor, alternativas e escolhas é o núcleo 
fundante da liberdade que só existe para e pelo homem, ou seja, ela 
é uma capacidade humana e é a partir dessa capacidade que se 
torna possível a ação ética. 
  

Dessa compreensão de Barroco se pode deduzir que a liberdade enquanto 

capacidade humana é o alicerce da ética69, isto é, da reflexão e construção racional 

do modo de ser, pautado em escolhas de valores e ações compromissadas com um 

mundo cada vez mais humano, mais livre.  

Cabe ponderar, contudo, que a liberdade não deve ser entendida como um 

valor absoluto, mas relativo frente às determinações do real que possibilitam ou não 

sua existência. Daí, a relevância de entender a liberdade numa perspectiva dialética: 

os homens são livres e não são livres, haja vista que a realização da liberdade 

depende de diferentes fatores históricos.  

Essa compreensão evita que se remeta tão importante valor para o campo 

da abstração, ou seja, transformar a liberdade em valor abstrato mediante a 

possibilidade concreta de, muitas vezes, não se poder realizar a autonomia 

profissional e se perceber distante o horizonte da emancipação humana e da plena 

expansão dos indivíduos sociais, fato e percepção tão presentes na realidade 

profissional dos assistentes sociais. O sentido de autonomia aqui colocado é o 

inerente ao agir ético, o que significa a auto colocação de regras de conduta para 

satisfação de suas necessidades (individuais e coletivas).  

                                                 
69 “O termo ética, em sua origem etimológica, deriva do grego ethos, traduzido por modo de ser ou 
modo de vida (...). Os conceitos guardam significados históricos mais abrangentes, relativos à vida 
prática e à sua compreensão; para os filósofos gregos que vivem a experiência da pólis, por exemplo, 
ethos remete ao logos (razão) e ao domínio humano sobre a natureza. Desse modo, o ethos pertence 
a um modo de ser que é específico do homem; só o homem, regido pela razão, pode romper o 
domínio da natureza para instituir um mundo de liberdade (...). A ética é aqui tratada como uma 
reflexão histórica, crítica, radical, de totalidade, que tem por natureza apreender o significado e os 
fundamentos da moral (enquanto dimensão da vida social regida por normas, deveres, princípios e 
valores referidos ao que socialmente é considerado bom ou mau), indagando sobre a relação entre 
moral e liberdade, valor ético fundamental”. (BARROCO, 2000, p.20-22).  
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 É certo que à satisfação das necessidades sociais não basta apenas a 

racionalidade. A esta deve se integrar uma ação que terá em si uma 

intencionalidade, uma teleologia, que é apoiada em componentes teóricos, políticos 

e ideológicos necessariamente associados à “disposição para interpretar e decifrar 

os vetores do campo presente como possibilidades objetivas, isto é, como abertura 

de novas direções e de novos sentimentos a partir do que está dado” (CHAUÍ, 1996, 

p. 363). No caso, a liberdade para alcançar a plenitude de seu significado não pode 

negar a dimensão teleológica que possui, em outras palavras, a expressão da 

condição de ser livre para a realização de algo, de uma finalidade, de um projeto.   

Marx, segundo Cardoso (1999) 

 

ao tratar do trabalho humano, mostra como a atividade do homem é 
atividade que se desenvolve de acordo com finalidades que, à sua 
vez, só existem através do homem como produto de sua consciência 
- ainda que seja uma certa consciência da finalidade - e como 
liberdade de escolha entre alternativas - ainda que seja uma certa 
liberdade de escolha entre determinadas alternativas. Mediante o 
processo de trabalho, pode objetivar-se no mundo como ser capaz 
de formular escolhas e como tal é potencialmente livre e criativo. 
Dispondo de capacidade teleológica, projetiva, consciente, o ser 
social se põe capaz de liberdade. 
 

Partindo dessa perspectiva, o telos profissional se efetiva por meio das 

práticas conscientes dos sujeitos (no caso do sujeito coletivo que é a corporação 

profissional) e do conteúdo decorrente da tomada de posição e das dimensões que 

informam as escolhas e posicionamentos, quais sejam: a da produção de 

conhecimentos em seu interior; a político-organizativa e a jurídico-política ou prático-

normativa da profissão.  

É importante ressaltar que essas dimensões dão conta de um agir 

profissional estabelecido a partir da unidade entre a teoria, a ação e a política, com 
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vistas ao alcance das finalidades projetadas e ao estabelecimento de estratégias e 

táticas de construção e avaliação dos caminhos a serem trilhados. 

 Na teoria, encontram-se os saberes, as interpretações e explicações sobre 

a sociedade e as possibilidades de sua alteração, é o concreto pensado. A prática é 

a realidade em construção, o concreto em movimento. A política é o espaço da 

intencionalidade, da teleologia, dos componentes ideológicos. Por meio dela, o viés 

político do projeto profissional fica explicitamente anunciado:  

 

ele se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na 
perspectiva da universalização do acesso a bens e serviços relativos 
às políticas e programas sociais; a ampliação e a consolidação da 
cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, 
políticos e sociais das classes trabalhadoras. Correspondentemente, 
o projeto se declara radicalmente democrático_considerada a 
democratização como socialização da participação política e 
socialização da riqueza socialmente produzida (NETTO apud MOTA, 
et al, 2006, p. 155). 
 

As condições subjetivas presentes nesses processos são a racionalidade, a 

consciência e a vontade dos profissionais, que, por sua vez, estão vinculadas a 

determinados projetos de sociedade, a determinadas formas de compreensão da 

profissão e à práxis. Já as condições objetivas são as determinações societárias 

históricas (econômicas, políticas, culturais) incidentes sobre a prática profissional, 

que não podem ser desconsideradas, na medida em que expressam as relações 

sociais na sociedade capitalista. Somam-se a essas condições o contexto 

institucional e suas relações de poder. O fato é que a unidade entre estas condições 

é contraditória, o que, na maioria das vezes, impossibilita uma identidade imediata 

entre o projeto profissional (as finalidades) e o que decorre de sua concretização. O 

que pode gerar “uma defasagem entre as intenções expressas no discurso que 

ratifica este fazer e o exercício desse mesmo discurso” (IAMAMOTO,2002, p.89). 
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Sobre as dimensões que sistematizam as ações profissionais como projeto 

coletivo, Braz (2002) realiza a seguinte exposição:  

 
a) Dimensão da produção de conhecimentos em seu interior: “É a 
esfera de sistematização das modalidades práticas da profissão, 
onde se apresentam os processos reflexivos do fazer profissional e 
especulativos e prospectivos em relação a ele. Esta dimensão 
investigativa da profissão tem como parâmetro a afinidade com as 
tendências teórico-críticas do pensamento social. Dessa forma, não 
cabem no projeto ético-político contemporâneo posturas teóricas 
conservadoras, presas que estão aos pressupostos filosóficos cujo 
horizonte é a manutenção da ordem “. 
b) Dimensão político-organizativa da profissão:” Aqui se assentam 
tanto os fóruns de deliberação quanto as entidades representativas 
da profissão. Fundamentalmente, o conjunto CFESS/CRESS 
(Conselho Federal e Regionais de Serviço Social) a ABEPSS 
(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e as 
demais associações político-profissionais, além do movimento 
estudantil representado pelo conjunto de CA’s e DA’s (Centros e 
Diretórios Acadêmicos das escolas de Serviço Social) e pela 
ENESSO (Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social). É 
através dos fóruns consultivos e deliberativos destas entidades 
representativas que são tecidos os traços gerais do projeto, quando 
são reafirmados (ou não) determinados compromissos e princípios. 
Assim, subentende-se que o projeto ético-político (como uma 
projeção) pressupõe, em si mesmo, um espaço democrático, aberto, 
em construção e em permanente tensão e conflito. Esta constatação 
indica a coexistência de diferentes concepções do pensamento 
crítico, ou seja, o pluralismo de idéias no seu interior”.  
 c) Dimensão jurídico-política ou prático normativa da profissão: 
“Temos aqui o aparato jurídico-político e institucional da profissão 
que envolve um conjunto de leis e resoluções, documentos e textos 
políticos consagrados no seio profissional. Há nessa dimensão duas 
esferas diferenciadas, porém articuladas, são elas: um aparato 
político-jurídico de caráter estritamente profissional; e um aparato 
jurídico-político de caráter mais abrangente. No primeiro caso, temos 
determinados componentes construídos e legitimados pela categoria 
tais como: o atual Código de Ética Profissional, a Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e as novas Diretrizes 
Curriculares recentemente aprovadas pelo MEC. No segundo, temos 
o conjunto de leis advindas do capítulo da Ordem Social da 
Constituição Federal de 1988 que, embora não exclusivo da 
categoria, foi fruto de lutas que envolveram os assistentes sociais e, 
por outro lado, faz parte do cotidiano profissional de tal forma que 
pode funcionar como instrumento viabilizador de direitos através das 
políticas sociais que executamos e/ou planejamos. Vale ressaltar que 
neste conjunto de leis e resoluções atinentes à profissão e ao seu 
projeto ético-político encontram-se realizados, direta ou 
indiretamente, valores que contornam o projeto.  
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A complexa e necessária articulação dessas dimensões é um fator 

imperativo para a hegemonia do projeto profissional crítico, haja vista que reúnem o 

que se entende por “modo de pensar” e “modo de ser” da profissão, por serem 

portadoras de mecanismos políticos, instrumentos legais e referenciais teóricos que 

colocam à prática profissional exigências compulsórias, como a graduação 

acadêmica, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e em 

conformidade com padrões curriculares minimamente determinados;  inscrição na 

respectiva organização profissional (CRESS) e indicações consensuadas sobre o 

ethos profissional, frente as condições objetivas e subjetivas que incidem sobre o 

“modo de ser”. É a relação entre essas exigências compulsórias e os consensos 

mínimos estabelecidos sobre a profissão que confere um perfil peculiar à prática 

profissional no quadro geral das profissões. 

 
 
 
3.2 Atualidade de revitalização do conservadorismo 

 

 

Não são poucas e irrelevantes as menções encontradas em livros e artigos 

acadêmicos do Serviço Social sobre a revitalização do conservadorismo no âmbito 

da profissão, menções estas amparadas no fato que os tempos são de hegemonia 

do projeto burguês nas relações sociais e de influência das concepções e 

proposições pós-modernas na profissão.  

Á título de exemplificação, há dez anos, o Professor José Paulo Netto (1996, 

p. 126-127), já prospectava a tendência de uma maior diferenciação e acirramento 

da disputa de projetos na cultura profissional. Prospecção esta que neste início de 
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século tem ganhado materialidade com relativa rapidez, haja vista que no Serviço 

Social não se observa uma simples dualidade entre o tradicionalismo que remete à 

sua gênese e a perspectiva de ruptura desse tradicionalismo, consubstanciada na 

direção profissional crítica.  

De acordo com uma expressão utilizada por Netto (1996, p.105), a 

atualidade do Serviço Social não corresponde a uma “oswaldiana antropofagia”, já 

que o tradicionalismo profissional além de se perpetuar, através do fenômeno de sua 

própria refuncionalização, passou a conviver com novas vertentes profissionais. 

Dizendo de outra forma, o que se tem constatado não é o velho Serviço Social 

dando cabo das novas expressões profissionais, mas sua permanência e 

atualização por meio de algumas das novas vertentes em presença na profissão.  

Por oportuno, seguem, na íntegra, as prospecções de Netto (1996, p. 

126-127) 

penso que se podem projetar as seguintes linhas de 
desenvolvimento:  
1. manter-se-á a continuidade da vertente que se iniciou com a 
intenção de ruptura (NETTO, 1994, p.247 e ss), com influência da 
tradição marxista e no marco da direção social estatégica explicitada 
na abertura dos anos noventa; muito do futuro desta vertente está 
hipotecado ao tratamento que vier a dar às demandas do mercado 
de trabalho; 
2. registrar-se-á um novo alento de uma vertente de cariz 
tecnocrático, herdeira daquela que foi a “perspectiva modernizadora” 
dos anos sessenta e setenta (NETTO, 1994, p. 164 e ss), mas 
renovada pela ofensiva neoliberal e reciclada por outras teorias 
sistêmico-organizacionais (...); 
3. ter-se-á a persistência, com uma influência cuja expressão não 
deverá crescer significativamente, da vertente do conservadorismo 
tradicional, que recorreu, nos anos setenta e oitenta, à 
fenomenologia (o que chamei de “reatualização do 
conservadorismo”. NETTO, 1994p. 201 e ss);  
4. verificar-se-á o desenvolvimento de uma vertente 
neoconservadora, inspirada fortemente na epistemologia pós-
moderna, afinada com as tendências da moda das chamadas 
ciências sociais e tendo seu gume crítico apontado para a revisão 
dos substratos das conquistas anticonservadoras dos anos oitenta; 
muito provavelmente, essa vertente promoverá, por um lado, uma 
reentronização das práticas tradicionais, oferecendo-lhes um 
discurso legitimador de natureza “cultural” e, por outro, estimulará 
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respaldando o apelo à “sociedade civil” e a “cidadania”, ações focais 
no marco de petições “solidárias” e de “parcerias” a todos os níveis; 
5. assistir-se-á ao florescimento de vertentes aparentemente 
radicais, abertamente desqualificadoras da teorização sistemática e 
da pesquisa rigorosa (...); 
Parece claro que essas linhas não são excludentes; podem-se 
antever cruzamentos e alianças, complementaridades e apoios (...). 
Mas não penso que seus resultados e implicações sejam 
indiferentes, uma vez que contribuirão em larga medida para conferir 
ao Serviço Social, no Brasil, na alvorada do século XXI, faces e 
visibilidades distintas _ e o problema para mim decisivo reside em 
saber se os traços mais salientes da face de maior visibilidade serão 
dominantemente funcionais ou disruptivos em relação à ordem tardo 
burguesa periférica”. 

 

 A realização dessa prospecção coloca a urgência da avaliação das 

estratégias e táticas que vêm sendo implementadas com vistas à consolidação do 

projeto ético-político, uma vez que ao se diferenciarem as vertentes teóricas e ideo-

políticas que atuam na profissão se alteram as práticas a elas vinculadas. Sendo 

importante ressaltar que a requisição dessa avaliação não está apenas colocada ao 

momento da formação profissional, mas também ao da formação continuada frente 

às pressões impostas aos assistentes sociais pelo mercado de trabalho (NETTO, 

1996, p.125-126).    

De fato, vive-se um tempo de novas respostas do campo conservador à crise 

do capital, no qual o pensamento pós-moderno se caracteriza como uma delas.  

Sobre a constituição desse pensamento cabe ressaltar que a partir da 

segunda metade do século XX alguns teóricos passaram a considerar o exaurimento 

do programa da Modernidade e a afirmar a anacronização dos padrões de análise e 

das categorias teóricas a ele associado, assim como a indicar a necessidade de se 

encontrar novos referenciais para as ações sociopolíticas (NETTO, 1996), o que tem 

levado à constituição de um neo-conservadorismo teórico que Santos (2005, p. 31) 

citando Jameson (1996) afirma corresponder “à lógica cultural do capitalismo tardio”.  
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A perspectiva teórico-metodológica presente nessa lógica está pautada no 

compromisso com a realidade imediata, no abandono (realizado por alguns ou no 

repúdio afirmado por outros) às categorias da totalidade e da essência70.  

A decodificação dessa perspectiva ajuda a desnudar o desafio que o 

desenvolvimento da profissão coloca nas mãos dos que militam em prol da vertente 

profissional crítica, qual seja: a necessidade de expansão dos princípios ontológicos-

sociais que referenciam a busca da essência dos fenômenos e a concepção 

universalista da história, associada ao ponto de vista que a teleologia não é um 

atributo da história, mas dos homens que, como sujeitos teleológicos, podem, sim, 

colocar-se à tarefa de apreender as leis que governam a base natural e social nas 

quais estão inseridos e intervir, dentro do que é possível historicamente, para 

modificá-las e torná-las mais aptas à satisfação de necessidades mais genéricas.  

Como se sabe, o projeto ético-político supera as reivindicações de uma ética 

individual ou corporativa, porque atrelado às lutas mais gerais do proletariado. Trata-

se mesmo de uma projeção antagônica à função social da profissão numa ordem 

societária que se movimenta por moinhos de relações sociais contraditórias e 

tendenciais. Relações estas possibilitadas e/ou inviabilizadas pela ação 

consciente/inconsciente dos homens que reescrevem sem cessar as estruturas 

materiais de produção e reprodução da vida.   

Num esforço de síntese, a revisão das estratégias de luta contra o 

conservadorismo profissional deve considerar: 

                                                 
70 Sobre o assunto conferir em Tonet (2005, p. 11-50) suas reflexões sobre a Modernidade, Pós-
modernidade e Razão, nas quais faz ver que o pensamento pós-moderno longe está de ser algo 
homogêneo (Na mesma direção, cabe recomendar também o texto de Sousa (2005, p. 51-81). Nele, 
a autora defende a tese da não existência de uma única posição teórica pós-moderna. Como 
exemplo, cita a diferença de entendimentos presente entre Boaventura de Souza Santos, Jean-
François Lyotard e Michel Mafessoli.  
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- a relativa autonomia do assistente social frente a esse conservadorismo, que é 

dinâmico e mediado por interesses complexos de ordem socioeconômica, política, 

cultural e ideológica; 

- as resistências realizadas com base no senso comum, produzidas e reproduzidas 

na cotidianidade do trabalho profissional (STACCONE, 1982, p.18); 

- a unidade contraditória existente entre as determinações subjetivas (do “modo de 

pensar”) com a objetividade (do “modo de ser”) em circunstância social e objetiva 

dada. Ressalte-se que as sínteses que se originam da relação entre o ser e o 

pensar não são homogêneas devido às diferentes formas de conceber a profissão; 

- que a presença da projeção profissional crítica no Serviço Social não significa a 

superação da consciência empobrecida pelo “estranhamento” em todos os que se 

dizem vinculados à mesma. Pelo contrário, na atualidade do liberalismo71, tempo 

de reforço da imagem do indivíduo como “um ser a-social” 72, mais do que nunca 

a construção de uma consciência crítica não dá saltos. Até mesmo porque são 

muitas as determinações que influenciam nesse processo, a exemplo da 

socialização primária que tende a reproduzir as configurações éticas dominantes 

e a conflitar com as escolhas e compromissos ético-políticos da vida, em especial 

da vida profissional73 .  

Seguindo essa linha de pensamento, importa, por fim, ponderar que: 
                                                 
71 Sobre o liberalismo cabe recorrer a Vásquez (2001, p.257/258) quando afirma que “ Seguindo a 
saudável distinção entre o que uma ideologia diz ser e o que efetivamente é, sublinhemos de saída 
que o liberalismo se tem a si mesmo pela ideologia da liberdade. Esta é a idéia básica que move em 
suas origens a burguesia revolucionária do século XVIII (...). Este valor supremo - o de liberdade - é  
entendido pelo liberalismo como liberdade do indivíduo, e o faz repousar em dois pressupostos: o 
primeiro é o da natureza egoísta, competitiva e agressiva, comum a todos os indivíduos do gênero 
humano. E o segundo é o da propriedade privada como condição, marco ou instituição indispensável 
para que ocorra efetivamente a liberdade do indivíduo. Não há, não pode haver, liberdade individual 
sem propriedade privada. Não se trata de um princípio entre outros, mas do princípio básico ou pedra 
angular da ideologia liberal, seja na sua forma clássica (de Locke a Adam Smith), seja na forma atual, 
neoliberal (de uma Hayek)”.   
72 Conforme afirma Celso Frederico na contra-capa do livro Ética e Serviço Social, escrito por Maria 
Lúcia Silva Barroco e publicado pela Cortez Editora, em 2001.  
73 Esta discussão encontra-se em Barroco (2001, p. 68), no item que trata sobre “A natureza da ética 
profissional”. 
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- nos processos de enfrentamento da ordem estabelecida, a vontade dos agentes 

profissionais não pode ser concebida numa perspectiva quixotesca 74. Isto é, sem 

o liame que a vincula à trama objetiva das relações sociais de classe e às 

contradições que a engendram. O fio terra dessa vontade política deve ser a 

compreensão da prática como ação determinante e determinada. Nas palavras 

de Iamamoto,  

determinada pelas circunstâncias sociais e objetivas, que irão dar à 
profissão, em determinada sociedade, em determinada conjuntura 
(...) uma direção social que ultrapassa a vontade dos seus agentes. 
Ao mesmo tempo, porém, essa determinada sociedade, conjuntura, 
realidade (...) é construída também por esses agentes profissionais, 
que possuem um referencial teórico-metodológico, numa perspectiva 
ideológica, na direção que imprimem a esta prática” (IAMAMOTO in 
CARDOSO, 1996); 
 

- o trabalho de consolidação da direção profissional crítica requer a desconstrução 

de três questões de ordem subjetiva, são elas:  

   a idéia do homem como sujeito a-político, de sua desvalorização como ser que 

pensa e projeta idealmente o que pretende transformar, como sujeito que confere 

direção às suas ações e constrói estratégias e táticas para o alcance de seus 

objetivos (BARROCO, 2001, p. 49); 

  a perspectiva focalista, unidimensional e segmentada dos processos de análise, 

decodificação e intervenção na realidade. Da negação da realidade como uma 

totalidade de relações sociais complexas, conjunturais e indissociáveis; 

                                                 
74 A referência à personagem de Cervantes não está aqui posta como uma crítica às utopias de Dom 
Quixote. Mesmo porque, concordando com as reflexões de Vásquez (2001, p. 314-348), é justamente 
a utopia do engenhoso fidalgo que move seu conjunto de ações ou aventuras. O que se deseja 
afirmar é que a vontade dos agentes profissionais deve ser posta em relação à realidade concreta. 
Caso contrário, fica a sensação romântica que basta a vontade (individual) para se construir o futuro, 
para acelerar a transformação da vida em sociedade.  Nesta perspectiva, e ainda sobre a obra de 
Cervantes, cabe destacar a indagação realizada por Heine, que era um poeta romântico amigo de 
Marx, sobre qual o significado da loucura de Dom Quixote. A resposta à sua pergunta foi: “Querer 
introduzir demasiado rápido o futuro no presente’. Trata-se, na verdade, da pergunta de um romântico 
que se sente desgostoso na sociedade prosaica do seu tempo e ao qual preocupa - tal como a seu 
amigo, o revolucionário Marx - o futuro que há de substituir o presente” (VÁSQUEZ , 2001, p.315).  
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   a idéia de que resta a resignação e o aperfeiçoamento do existente, uma vez que 

superar o capitalismo é uma tarefa impossível. 

Pensando com Tonet (1997, p. 17), quando o autor faz algumas reflexões sobre 

as perspectivas do mundo atual, cabe afirmar que essas idéias (do homem como 

sujeito a-político, do focalismo das ações e da resignação ao capitalismo) pertencem 

à fina flor de uma intelectualidade que nega a possibilidade de um projeto de 

sociedade revolucionário. Vale transcrever aqui a argumentação do autor: 

 

(...) Quanto à limitação da razão. Tomando a razão reificada como 
parâmetro da racionalidade, afirma-se que ela é incapaz de 
apreender o mundo na sua integralidade até a sua raiz, limitando-
se a apanhar determinadas parcelas ou determinado nível da 
realidade. Quando não se afirma simplesmente que o mundo é 
relativo ao sujeito. 
Quanto à morte do sujeito. A idéia que os homens podem intervir 
conscientemente para dirigir o seu processo social de autoedificação 
é declarada ultrapassada. A história não mais é do que o movimento 
de estruturas, ora econômicas, ora lingüísticas, ora do inconsciente, 
sobre cuja lógica a ação humana não tem nenhum poder decisivo. 
Como decorrência, se não dá para apanhar o mundo como 
totalidade pela sua raiz e se não é possível intervir para reordená-lo 
também pela raiz, sobram, para além do desespero ou da pura 
acomodação, apenas duas alternativas: ou forçar a mão pelo 
entesamento da vontade, que se atira a uma tarefa que a razão não 
sustenta, ou resignar-se a aperfeiçoar o existente, uma vez que 
superá-lo é impossível. 
Esta última é certamente a alternativa mais difundida. Não por 
acaso! Já que não é factível a superação do capital e do Estado, 
resta democratizá-los. A participação de todos os cidadãos, no 
interior do ordenamento político democraticamente estabelecido, é o 
caminho através do qual serão eliminadas as desigualdades sociais 
e será criado um mundo de paz e de fraternidade. 
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4 PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL - ALGUMAS QUESTÕES PARA 

REFLETIR 

 

 

Neste capítulo, estão sistematizadas algumas questões defrontadas e 

refletidas durante os processos de apreensão crítica do objeto estudado. Questões 

reveladoras da unidade contraditória existente entre o modo de pensar e o de 

realizar o projeto ético-político.  

Importa registrar que tais questões não estão aqui problematizadas à luz de 

uma análise “moralista” da realidade investigada. Donde a compreensão de não 

julgar apenas os fatos ou as tendências observadas atinentes ao ethos tradicional, 

mas também refletir sobre questões que apontam algumas formas equivocadas de 

apreensão da direção profissional crítica que acabam por negar ou comprometer 

praticamente as idéias que lhe conferem fundamento. 

 

 

4.1 Fetichização da autonomia profissional   

 

 Talvez como resultado da ênfase dada à dimensão política da prática 

profissional, uma das constatações resultantes deste estudo foi a tendência (de 

alguns) de inferir uma total autonomia à essa prática nos processos de 

enfrentamento das questões colocadas pela “alienada sociabilidade contemporânea” 

(LESSA, 2000, p.35).  
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Dizendo de outra maneira, a sensação que se tem é que, muitas vezes, se 

atribui aos assistentes sociais a capacidade mágica de transformar automaticamente 

o telos profissional crítico em realidade, como se a tarefa de responder praticamente 

aos princípios e valores aos quais estão vinculados se realizasse de forma 

desassociada das determinações objetivas e subjetivas que a perpassam.  

Essa polêmica encontra lugar no equívoco de se imputar ao coletivo 

profissional a condição de sujeito político-redentor, como se se pudesse 

“responsabilizar uma profissão pela construção de uma hegemonia capaz de 

articular as forças de toda uma sociedade” (RAMOS, 2002, p. 91). Na realidade, o 

que esta tendência realiza é a inapropriada redução dos projetos de classe para o 

momento dos projetos coletivos.  

Possivelmente essa tendência se deve, dentre outros motivos, à 

incompreensão conceitual das distintas dimensões/peculiaridades existentes entre 

os projetos coletivos (como os profissionais) e os de classe (como os societários), o 

que tem levado à fetichização do primeiro. 

Tematizando sobre a relação projeto societário / projeto profissional, Netto 

(1999, p, 93) coloca que os projetos societários situam-se historicamente no 

contexto da luta de classe pela hegemonia, com vistas à transformação ou 

reafirmação de determinada sociabilidade. Já, os profissionais, vinculam-se a algum 

dos projetos societários em presença na superestrurura, por meio da 

disponibilização do conhecimento teórico-prático acumulado e da direção ético-

política assumida. Nos termos do autor “(...) 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”. 
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 Já 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 (NETTO, 1999, p. 93). 

 

Essas diferenças fundamentais por si só já explicam a inapropriação de se 

confundir as especificidades desses dois tipos de projetos, por mais que os mesmos 

se relacionem. O que se deve ter claro é que o projeto profissional crítico do Serviço 

Social declara a vinculação com um projeto societário e que é esta particularidade 

que o faz ser qualificado como uma direção social, no caso uma direção 

compromissada em contribuir com o enfrentamento da ordem burguesa.   

 

4.2 O horizonte societário da prática profissional  

 

A discussão sobre a consolidação da vertente profissional crítica do Serviço 

Social carrega em si outra questão que merece um cuidadoso destaque: a 

necessidade de se ter mais clareza sobre as diferenças existentes entre o projeto 

societário voltado à ampliação do patamar civilizatório e o que expressa uma 

perspectiva humano-emancipatória. A questão propriamente dita é: possuem os 

assistentes sociais a clareza do horizonte societário que sua prática informa - se o 

da emancipação política75 ou o da emancipação humana? Esta questão encontra 

                                                 
75 VÁSQUEZ (2001, p.38) em seu texto sobre A Questão do Poder em Marx, ressalta que a política 
tem para Marx “um caráter negativo, como esfera da alienação do homem real e, portanto, oposta à 
emancipação humana. O ‘político’, em expressões como ‘homem político’, ‘Estado político’, 
‘emancipação política’, tem justamente essa característica ou, pelo menos, um alcance limitado...”. 
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sentido na dimensão sincrética 76 da profissão, ou seja, na convivência de distintas 

orientações teórico-metodológicas e prático-política em seu interior, fato que 

potencializa o risco de uma compreensão equivocada, confusa ou mesmo 

oportunista desses distintos patamares de sociabilidade.  

De fato, este é um assunto que demanda cuidado, haja vista que não se 

trata de desconsiderar a emancipação política ou de considerá-la como algo irreal, 

eliminando o que define o homem como cidadão (cf. TONET, 1997, p.134-135), mas 

de apreendê-la como uma forma de liberdade essencialmente limitada por não 

considerar o ser social como totalidade.  

Na emancipação política, os males sociais são tratados como 

particularidades, o que leva ao não enfrentamento da causa geradora dos 

problemas. Exemplificando, Tonet (1997, p. 132) reflete que 

a inclusão dos trabalhadores na comunidade política não ataca os 
problemas fundamentais deles, pois eles podem ser cidadãos sem 
deixarem de ser trabalhadores (assalariados), mas não podem ser 
plenamente livres sem deixarem de ser trabalhadores (assalariados). 

 

   

A preocupação com essa questão ganha ainda mais relevância quando 

analisados os princípios profissionais contidos no Código de Ética de 1993, os quais 

orientam a prática profissional à luta em prol da plena cidadania dos indivíduos, da 

democracia, dos direitos civis, momentos da emancipação política. Fato que revela, 

para alguns, uma tensão e, para outros, uma contradição frente ao compromisso do 

Serviço Social, também presente nesse mesmo Código, com a emancipação 

humana.  

                                                 
76 Sobre exercício prático-profissional sincrético do Serviço Social Netto (1992, p,88) ressalta que “o 
sincretismo parece ser o fio condutor da afirmação e do desenvolvimento do Serviço Social como 
profissão, seu núcleo organizativo e sua norma de atuação. Expressa-se em todas as manifestações 
da prática profissional e revela-se em todas as intervenções do agente profissional como tal...“. 
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Ramos (2002, p. 91) qualifica tal dualidade como uma tensão e não como 

uma incoerência,  

tensão própria daqueles que, vivendo do trabalho em uma 
sociabilidade, não se satisfazem com o que tem 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.  

 

Sem pretensão de polemizar com esse entendimento (e de passar a idéia de 

negação da importância desse Código na história da profissão), cabe assinalar a 

compreensão de que não se trata de uma simples dualidade ou de uma mera 

tensão, mas de uma ambigüidade ou mesmo de uma contradição, uma vez que seus 

valores e princípios apontam, tanto para o compromisso com a emancipação política 

quanto para com a emancipação humana, sem explicitar que, no caso, a política 

deve ser compreendida como um dos mecanismos/uma das estratégias por meio da 

qual os trabalhadores preparam o terreno para superar o que os aprisionam 

(TONET, 1997, p.136).   

A contradição presente nessa dualidade reside no fato da plena cidadania 

dos indivíduos, da democracia e dos direitos civis serem, antes de qualquer outra 

coisa, necessárias ao capitalismo, haja vista que o controle do proletariado sobre as 

mesmas cessa precisamente onde começa o poder do capital.  

Destacando o pensamento de Tonet (1997, p.38), considerar 

a democracia como espaço onde se podem resolver os problemas 
fundamentais da sociedade é esquecer as suas limitações 
essenciais, é atribuir-lhe um poder que ela não tem. Basta ver que, 
se por impossível, ela ameaçasse o ordenamento social posto pelo 
capital, seria imediatamente suprimida. 
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Complementando seu pensamento, Tonet ressalta que, com tal 

compreensão, ele não intenta depreciar os aspectos positivos da democracia, nem 

prefere que se suprimam as liberdades civis,  

de maneira alguma, mesmo porque essa é uma falsa colocação (...). 
Não se trata, pois, de estabelecer um falso dilema entre democracia 
e ditadura, mas sim entre emancipação política e emancipação 
humana (...) Ora, como Marx já deixou claro em A Questão Judaica, 
‘não há dúvida que a emancipação política representa um grande 
progresso’, mas ‘ela se caracteriza como a derradeira etapa da 
emancipação humana dentro do contexto do mundo atual’, ou seja, 
dentro do contexto do mundo regido pelo capital (TONET, 1997, p. 
134/135). 

 
Perspectivado por esses entendimentos de Marx, Tonet (1997, p. 39) 

também enfatiza que  

em determinados momentos, em determinadas situações concretas, 
a luta pela democracia, pelos direitos civis, pode ser um passo 
importante na transformação da sociedade. Mas aí é preciso ver, em 
cada caso, como esta luta pela democracia pode se articular 
efetivamente com a emancipação da humanidade. 

 
Frente ao exposto, a questão presente nos princípios profissionais que 

rezam no Código de Ética refere-se justamente a indiferenciação desses momentos, 

ou seja, a não evidenciação da inexistência de uma hierarquização entre a 

ampliação do campo civilizatório e a perspectiva da emancipação humana.  

A questão central diz respeito à necessidade de não se mistificar a relação 

entre o político e o social, de se ter claro que, em que pese o fato da emancipação 

política contribuir com a melhoria da qualidade de vida na ordem do capital, não se 

pode esperar dela mais que isso. 

 Essa questão ganha mais sentido se considerado o fato do Código de 1993 

possuir, em conjunto com as novas Diretrizes Curriculares de 1996, um significado 

emblemático na constituição do viés crítico do Serviço Social. Este Código, 
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expressando o repensar da profissão, apresenta uma característica que o diferencia 

politicamente das codificações anteriores77, qual seja, a de superar o caráter 

meramente deontológico que esse tipo de instrumental possui, por meio da 

associação de uma dimensão teleológica à normativa ética da prática profissional. E 

o mais importante é que essa perspectiva teleológica traz em si o compromisso com 

a emancipação humana. Daí a necessidade estratégica de seus princípios não 

darem lugar a ambigüidades, a imprecisões, sobre a alma que deve preponderar na 

ação profissional, se “a alma política ou a alma social, para usar os termos de Marx” 

(cf. TONET, 1997, p.39). 

Uma possível explicação para a presença dessa contradição nos termos do 

Código de 1993, pode ser encontrada ao articulá-la ao momento histórico no qual o 

Código foi elaborado, uma vez que, assim como os Códigos de Ética anteriores 78, o 

código de 1993 é um instrumento datado e, como tal, traz em si elementos 

sociopolíticos conjunturais. Nesta perspectiva, cabe considerar: 

- o momento socioeconômico e político no qual foi formulado. Conjuntura de pós-

ditadura militar e de repactuação constitucional, atravessada pelos ventos 

neoliberais que começavam a soprar na realidade brasileira e a desmontar vários 

direitos sociais garantidos na Carta Constitucional de 88. Trata-se de uma conjuntura 

marcada pela necessidade de reafirmação e de luta pela defesa e ampliação de 

conquistas sociais e políticas. Daí a necessidade de reafirmação textual da defesa 

da democracia política e social e da cidadania; 

- o espírito revisionista com o qual foi formulado. De fato, sua formulação buscou 

superar o que Barroco chama de “concepção ética mecanicista” presente no Código 

                                                 
77  Exceto o de 1986. 
78 O Código de Ética Profissional de 1993 foi o quinto Código elaborado para a profissão, os 
anteriores são de: 1947, 1965, 1975, 1986.  
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de 1986, devido à insuficiência de esclarecimento das dimensões ética e 

profissional (cf. BARROCO, 2001; NETTO apud MOTA at al 2006). Este insuficiente 

aclaramento sobre essas dimensões, no Código de 86, se deve à reduzida 

acumulação, à época, sobre a ética no terreno da profissão. Recorrendo aos termos 

da própria autora, o Código de 86 

expressa uma concepção ética mecanicista; ao derivar, 
imediatamente, a moral da produção econômica e dos interesses de 
classe, não apreende as mediações, peculiaridades e dinâmicas da 
ética. Ao vincular, mecanicamente, o compromisso profissional com a 
classe trabalhadora, sem estabelecer a mediação dos valores 
próprios à ética, reproduz uma visão tão abstrata quanto a que 
pretende negar (...). Na medida em que o compromisso e as classes 
não são tratados em suas mediações em face da ética profissional, o 
Código não expressa uma apreensão da especificidade da ética; em 
vez de se comprometer com valores, se compromete com uma 
classe, o que é o mesmo que afirmar que tal classe é, a priori, 
detentora dos valores positivos, o que configura uma visão idealista e 
desvinculada da questão da alienação (BARROCO, 2001, p.176-
177). 

              

 

4.3 Homogeneização da apreensão e vinculação ao projeto ético-político 

  

 

Uma outra questão que está a exigir uma maior reflexão é a tendência de se 

homogeneizar a apreensão do projeto ético-político pelos assistentes, num 

movimento que expressa a desconsideração da mediação da realidade e da 

pluralidade histórica de posicionamentos, divergências, discussões e confronto de 

idéias existentes no interior da profissão. Uma avaliação preliminar dessa tendência 

aponta para um possível entendimento da hegemonia do projeto ético-político como 

sinônimo de homogeneidade nos processos de compreensão, interiorização e 

expansão desse direcionamento profissional.  
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A identificação dessa tendência remete à necessidade da recuperação do 

significado do projeto ético-político como uma ideologia e, como tal, da lógica de sua 

expansão na corporação profissional.  

Pensando com Staccone (1982, p.17-18), a afirmação e a consolidação de 

uma ideologia é um processo orientado pela hegemonia. Os grupos dominantes  

difundem sua concepção de mundo através de uma estrutura ideológica que se 

impõe por aparecer racional e lógica. Só que esta difusão não ocorre de maneira 

homogênea, mas, sim, diferenciada, devido aos diferentes modos de elaboração e 

de graus de compreensão e acolhimento da ideologia pelos grupos sociais79. 

É bem esse o caminho reflexivo que se faz necessário realizar. O projeto 

ético-político é historicamente hegemônico no âmbito das entidades representativas 

da profissão. Tais entidades têm se empenhado em difundi-lo, mas a assimilação do 

mesmo não se dá de modo homogêneo no interior da corporação profissional, haja 

vista que requer o embate e a ruptura política entre idéias e culturas, gestadas ao 

longo do desenvolvimento da profissão.  

Há que se considerar que toda constituição de uma nova racionalidade é 

objetivamente um movimento histórico e não linear, influenciado pela realidade. É 

também um processo de desconstrução de velhas ideologias e culturas, de 

construção e internalização de novas. Processo este cuja natureza complexa e 

dialética pode levar a diferentes compreensões sobre o projeto. O desafio está 

justamente em articular consensualmente essas compreensões, criando o que 

Gramsci chama de “unidade ideológica”. Nestes tempos de “homogeneidade liberal”, 

                                                 
79 Essa reflexão de Staccone está amparada em Gramsci, que afirma a existência de graus 
diferenciados de elaboração e explicitação de uma ideologia. Precisamente três graus: o mais alto, o 
da filosofia; o intermediário, o da religião e senso comum; e, o mais baixo, o do folclore.  
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80 mais do que nunca se faz necessário considerar a influência das determinações 

do real sob a constituição e a consolidação de uma nova forma de ver e de se 

relacionar com esse mesmo real. 

A relação do novo telos profissional com a prática81 do assistente social deve 

ser considerada no movimento complexo que medeia a condição desse profissional 

como indivíduo que trabalha na reprodução de sua própria subsistência, enquanto 

membro da classe explorada, e na reprodução das relações sociais mais genéricas 

que o fazem membro dessa mesma classe. Tal singularidade encerra duas questões 

centrais dialeticamente articuladas: ao atuar na reprodução do capital, os 

profissionais do Serviço Social, para além de terem seu trabalho alienado, participam 

da recriação das próprias condições de alienação às quais estão submetidos. Mas, 

se por um lado isso é um fato, por outro, essas mesmas condições abrem, no âmbito 

da consciência, a possibilidade de serem reelaboradas, determinando novas formas 

de relacionamento desses profissionais com sua cotidianidade. Em outras palavras,  

 

a reprodução da vida cotidiana, realizada dentro da lógica do capital 
e objetivada pelo trabalho, acaba possibilitando o surgimento de 
condições objetivas para a superação da própria consciência 
cotidiana...estabelecendo um jogo dialético de perguntas e respostas 
que exige do indivíduo social respostas sobre a forma de práxis, 
criando um novo círculo feito de mediações autocriadas, que 
permitem alterar também a dinâmica e a estrutura imediata das 
respostas (MAZZEO, 1999, p.6). 

 

                                                 
80 Conforme expressão utilizada por Dias (1996, p.73). 
81 Esta relação não se resume à mera destruição do telos anterior. Dias (1996, p.18) afirma que “O 
trabalho é duplo: a desconstrução do discurso anterior e a construção do discurso novo. Quando 
falamos em discurso, estamos pensando no conjunto de práticas que ele viabiliza ou impossibilita e 
não apenas na sua forma teórica. Discurso que deverá enfrentar o conjunto das questões colocadas 
pela velha ordem e pelos seus discursos. Isso se traduz, no plano da individualidade, por uma ruptura 
com o processo de socialização anterior e pela construção de uma nova socialização que tende a por 
em questão, desigual e contraditoriamente, o conjunto da personalidade”. 
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É dessa possibilidade que exsurge, no âmbito da profissão, uma nova 

perspectiva, uma nova ideologia, a interferir na cena da relação profissão/sociedade, 

submetida a toda sorte de possibilidades e dificuldades reais de objetivação. Aliás, 

na ambiência de crise estrutural do capital, muito mais de dificuldades que de 

possibilidades.  

Dias (1996, p.73) pontua que uma importante requisição para que uma nova 

hegemonia seja estabelecida é que, para além da consideração das determinações 

do real, ela seja vivida como interioridade e não como uma imposição, uma 

externalidade colocada aos sujeitos. A coletivização de uma identidade político-

social deve ser compreendida 

como produto de uma elaboração de vontade e pensamento coletivo 
atingido pelo esforço individual concreto, e não por um processo fatal 
estranho aos indivíduos: portanto, obrigação da disciplina interior e 
não apenas daquela externa e mecânica (DIAS, 1996, p.38).  

 

Frente ao exposto, o cuidado com a lógica de expansão do projeto ético-

político em todo o corpo profissional deve estar sempre presente nos grupos 

compromissados 82 com a consolidação deste direcionamento, ou seja, nos sujeitos 

que dão a “direção intelectual e moral” a esse projeto, haja vista que, na atual 

temporalidade do Serviço Social, o engendramento de uma nova cultura profissional, 

no caso a de orientação crítica, concorre tanto com os processos de reatualização 

do conservadorismo, quanto com os entendimentos arbitrários sobre o mesmo.  

 

 

 

                                                 
82 No processo de constituição da nova orientação profissional, é inegável o envolvimento orgânico 
das três entidades de referência da profissão, quais sejam: Conselho Federal de Serviço 
Social/CFESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS e Executiva 
dos Estudantes de Serviço Social/ENESSO. 
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4.4 Prática profissional: mosaico de identidades ideo-políticas  

 

 

A discussão sobre a construção da hegemonia do projeto ético-político 

remete à reflexão sobre qual a identidade83 profissional que tende a prevalecer no 

Serviço Social na contemporaneidade.  

Importa ressaltar que essa discussão encontra suas raízes na produção 

teórica de autores como Iamamoto (2002), Netto (1996), Montaño (2003), que ao 

refletirem sobre o “modo de ser” profissional e sobre as determinações impostas 

pela atualidade de crise do capital, vêm apontando uma certa preocupação com um 

fenômeno recente no ambiente profissional: a tendência à miscelânea de projetos 

sociais na prática do assistente social.   

Múltiplos, e de natureza variada, são os fatores que têm levado esse caráter 

“esquisofrênico” à ação de vários assistentes sociais. Como exemplo pode-se 

apontar as interpretações simplistas das correntes teóricas em presença no Serviço 

Social ou a inquestionável e impiedosa conjuntura de alterações na forma de ser e 

de organização política do trabalho, na qual, até mesmo a preservação da 

identidade corporativa conservadora tem se colocado como um grande desafio 

frente ao tempo vivido. Tempo de arranjo flexível do trabalho e de flexibilização dos 

direitos do trabalho; de contratação de trabalho parcial e temporário, de trabalho 

terceirizado, enfim, de várias formas de trabalho, que Antunes (1996, p. 80-81) 

qualifica como subtrabalho, de subproletarização dos trabalhadores84. Nas palavras 

                                                 
83 A compreensão de identidade aqui colocada é a concebida por Martinelli (1993, p.17), “... uma 
categoria política e sócio-histórica que se constrói na trama das relações sociais, no espaço social 
mais amplo das lutas de classe e das contradições que engendram e são por ela engendradas”.  
84 Precisamente sobre a incidência dessa crise no trabalho do assistente social, Montaño ressalta que 
a mesma vem: “1) Aumentando el desempleo profisional (dadas la necesidad de disminuición de 
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do próprio autor, essa realidade “flexibiliza e dá efetividade a um modo de produção 

que é essencialmente destrutivo e que também destrói a mercadoria força de 

trabalho”, assim como cria “uma enorme fragmentação, desarticula a organização 

política dos trabalhadores e reduz a remuneração”.  

A base do mosaico de identidades presente na profissão remonta ao início 

dos anos 90 sob o advento do colapso do “socialismo real”, da ofensiva neoliberal e, 

especialmente, do crescimento da racionalidade pós-moderna no meio acadêmico. 

De fato, nessa década, em contraposição à dominância teórico-cultural da tradição 

marxista no debate profissional dos anos 80, o “racionalismo dialético é posto 

sumariamente no mesmo nível da razão miserável positivista” (NETTO, 1996, 

p.114), resultando na “flexibilização” da perspectiva teórica e na mistura de autores e 

orientações ideo-políticas presentes na ação profissional.        

Considerando o exposto e o objeto desta pesquisa, e sem pretensão alguma 

de ressaltar algo inusitado, faz-se necessário problematizar a auto-imagem 

profissional, precisamente a aparência que a maior parte dos assistentes sociais 

(empregados ou não), num movimento contrário e consciente ao vivenciado pelo 

proletariado na atualidade, possui uma identidade profissional (individual e 

corporativa) crítica à ordem estabelecida.  

                                                                                                                                                         
costos sociales la sustitucíon de profesionales por técnicos o voluntarios); precarizando el vínculo 
laboral (...); llevando a uma tendência de “desprofesionalización”.  2)Aumentando y diversificándose 
las manifestaciones de la “cuestión social” que enfreta el asistente social (llevando a uma demanda 
social inmediata); transfiriendo la demanda directa (institucional) de prestador de servicios sociales 
cada vez más para gestor de Recursos Humanos, “gerente social”, fiscalizador de la población apta a 
recibir políticas sociales focalizadas, (...). 3) Reduciendo los recursos para implementar servicios 
sociales; demandando el “tareísmo” o “activismo” (llamados convenientemente de “productividade”) 
que subordina la calidad del atendimiento a la cantidad; com la “desuniversionalicación” de las 
políticas sociales, actuando el asistente social em microespacios; com la tendência a la 
“filantropización” y “asistencializacíon”, e incluso a la “mercantilización” de los servicios sociales 
(retirándole la dimensión de derecho de ciudadanía)”. Some-se a esses processos o incentivo a 
polivalência e à negação da politecnia em nome da adequação mais rápida dos assistentes sociais à 
diversidade de funções demandadas pela sociedade do capital, dentre outras questões. (NONTAÑO, 
2003, p. 26-27), 
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O suposto é que essa auto-imagem não é verdadeira. A compreensão da 

qual parte esta suposição é a de que a corporação profissional, ao reproduzir os 

movimentos ideo-políticos contraditórios existentes na sociedade, convive 

internamente com princípios antagônicos vinculados a diferentes vertentes 

profissionais (crítica, conservadora, neo-conservadora, de cariz tecnocrático, 

pseudo-radicais) e tende a apresentar uma identidade profissional eclética. Nessa 

mesma direção Montaño (2003, p.29) ressalta 

en términos generales, puede constatarse hoy un cierto ecletismo 
profesional en el sentido de reunir componentes de los diversos 
proyectos sociales 85 (com sus valores y princípios antagônicos). 
Cuando esto ocurre, queda comprometido cualquier intento de 
construción de un proyecto ético-político profesional realmente 
progresista; el resultado es un mosaico de partes constitutivas de 
tales proyectos, reunidos acríticamente, lo que acaba por reforzar el 
proyecto hegemônico. 

 

Mediante essa tendência ao ecletismo, fica evidente a necessidade de, cada 

vez mais, se investir esforços no debate teórico-metodológico aberto (IAMAMOTO, 

2002, p.188) e na desmistificação do “discurso mágico do compromisso com a 

classe trabalhadora” (IAMAMOTO, 2002, p.188). A questão é que este discurso 

tende a funcionar como um 

substitutivo mágico da exigência de análises teóricas e históricas 
concretas ‘de situações concretas‘. Em que pese este discurso 
indicar ”um rumo político desejável para a ação - redunda na 
restauração do velho idealismo que atribui à vontade a capacidade 
de mover a realidade. É o velho discurso travestido de roupagem 
modernizadora, em tinturas aparentemente progressistas.   

                                                 
85 “El proyecto neoliberal (de inspiración monetarista, bajo el comando del capital financeiro, que 
busca, en el actual contexto de crisis, desmontar los derechos laborales, políticos y sociales 
historicamente conquistados por los trabajadores, acentuando la explotación, tanto de quien vive del 
trabajo como sugando los pequeños y medianos capitales), el proyecto reformista (tanto em su 
vertiente liberal-keynesiana cuanto socialdemócrata, representando el expansionismo del capitalismo 
productivo/comercial, conjuntamente com algún grado de desarrolo de derechos civiles, políticos, 
sociales y laborales) y el proyecto revolucionario (fundamentalmente de inspiración marxista, que 
busca, gradual o abruptamente, la sustitución del orden capitalista por uma sociedade regida por el 
trabajo emancipado. De estos proyectos se deprenden diversos valores y princípios, los cuales 
orientan comportamientos y valores profisionales” (MONTAÑO, 2003, p.29). 
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Frente ao exposto, e dentre um complexo de mediações, cabe fazer 

referência à importância da academia no enfrentamento ou consolidação dessa 

questão, por se configurar como espaço dialético de reflexão/elaboração dos nexos 

inelimináveis existentes entre teoria, prática e história; de particularização das 

diferentes teorias sociais em presença no Serviço Social e articulação das mesmas 

ao significado social da profissão; de desconstrução de fundamentos profissionais 

míticos, estáticos e/ou doutrinários, reveladores de uma identidade profissional não 

elaborada e funcional ao capital. Enfim, de reflexão sobre a cultura profissional 

(princípios, valores, objetivos, concepções teóricas, instrumentos operativos), 

importante variável de demarcação e análise entre o exercício profissional e uma 

dada hegemonia política.  

De fato, a reflexão político-pedagógica sobre a cultura profissional se faz 

mais do que necessária, visto que o rompimento com o conservadorismo possibilitou 

a institucionalização de uma composição profissional não mais unipolar, porque 

prenhe de diversidade, configurando o que Netto (1996, p.116) qualifica como “um 

conjunto diferenciado e em movimento”.  

A vertente profissional crítica, por meio da instrumentalidade que lhe confere 

fundamento e legitimidade, explicita, como já visto, uma 

direção que, pondo como valor central a liberdade, fundada numa 
ontologia do ser social assentada no trabalho, toma como princípios 
fundamentais a democracia e o pluralismo e, posicionando-se em 
favor da eqüidade e da justiça social, opta ‘por um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e 
gênero” (NETTO, 1996, p. 116).  

 

Trata-se de uma direção social desenvolvida sob a influência do pensamento 

marxista, o que a faz completamente antagônica às matrizes do pensamento de 
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outras vertentes, a exemplo do já citado pós-modernismo que grassa pelo Serviço 

Social. 

 Substantivamente, é contra a socialidade defendida pelo projeto profissional 

crítico que as correntes conservadoras vêm se aliançando, de modo não direto, e 

sim mediato, em defesa de ajustes no plano técnico-operativo da prática profissional. 

Uma expressão concreta do esforço “de mudar para manter como está” pode ser 

observado na presença (consciente ou inconsciente) da tendência de conciliação do 

inconciliável (da razão dialética com a positivista), conforme mencionado 

anteriormente. 

Se, no início dos anos 90, o confronto entre as vertentes profissionais era 

colocado como uma possibilidade, hoje o mesmo já é um fato no âmbito dos 

segmentos profissionais mais qualificados teórica e politicamente, ou seja, entre os 

intelectuais orgânicos das vertentes conservadoras e os da crítica86, haja vista a 

combinação dos seguintes fenômenos: a) de um lado, à crise orgânica do grupo 

conservador87, de outro, b) à luta dos grupos que desejam instaurar uma nova 

hegemonia. 

Uma primeira aproximação analítica aos resultados dessa crise, no interior 

da profissão, aponta, dentre outros, para um momento de crise de identidade, até 

mesmo porque a luta pela hegemonia não faz desaparecer mecanicamente uma 

direção social e o surgimento de outra. O que se observa é que o conflito instaurado 

                                                 
86 A categoria “intelectual” aqui colocada, não parte do entendimento da existência da 
distinção/divisão entre os que “sabem” e os que “não sabem”. A recorrência a esta categoria se deve 
aos fundamentos gramscianos nos quais inexiste atividade humana da qual se possa excluir o caráter 
intelectual. Sobre este assunto Gramsci afirma que “todos os homens desenvolvem uma atividade 
intelectual: 1) no seu trabalho, que nunca pode ser reduzido só a capacidade técnica/manual 
(enquanto trabalho humano), mas, também,  2)fora do seu trabalho cada homem é um intelectual, um 
filósofo, enquanto participa de uma determinada concepção do mundo, tem gostos artísticos, se 
comporta de acordo com uma linha de conduta moral etc...”. (COUTINHO, 1979, p.244). 
87 Por pertencer ao campo ideológico (da superestrutura) esta crise deve ser entendida como crise de 
hegemonia do grupo conservador. 
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com a constituição da tendência crítica vem ganhando visibilidade ao longo dos anos 

e que, como resultado, os grupos vinculados ao Serviço Social tradicional vêm 

mudando seu programa, em sintonia com as alterações do projeto societário ao qual 

se vinculam, o que tem permitido sua atualizada e consistente manutenção na cena. 

Considerando que a luta pela hegemonia é um processo lento, cabe ficar 

atentos para os principais problemas observados à construção da identidade 

profissional crítica. Possivelmente estes problemas, para além das questões 

colocadas pela organização do trabalho na sociedade capitalista, devém estar 

associados à dificuldade de reconhecimento da dimensão da totalidade presente nas 

demandas individuais; à cultura da imediaticidade da ação profissional, da 

atomização e da pulverização das respostas profissionais; na articulação abstrata de 

valores etc, questões que merecem especial atenção das unidades de ensino, 

mediante a importância do momento da formação no processo de constituição do 

“modo de ser” profissional. 

A reflexão sobre a formação profissional demanda uma longa e cuidadosa 

análise, que foge ao escopo desta dissertação. Contudo, dentre outras 

determinações, não se pode deixar de articular as questões acima elencadas à 

herança positivista presente em alguns programas /conteúdos ministrados, fato que 

contraria o espírito das Diretrizes Curriculares. 

A questão é que, apesar das Diretrizes Curriculares do curso de Serviço 

Social apontarem para a formação de profissionais críticos e conscientes do papel 

social que a profissão possui no âmbito das relações sociais capitalistas, a complexa 

e heterogênea realidade ideo-política e teórico-metodológica do cotidiano acadêmico 

apresenta um caldo cultural no qual as matizes positivistas e marxistas colidem e, 

por mais que sejam incompatíveis, trocam influências (cf. NETTO, 1986, p. 54), 
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possibilitando o ecletismo. Como exemplo dessa possibilidade, se pode apontar a 

forma desagregada com a qual alguns assistentes sociais tendem a tratar os 

fenômenos da realidade, abstraindo-os, estudando-os isoladamente e, depois, 

recolocando-os na totalidade social.  

Não dá para desconsiderar que também no ambiente acadêmico, berço dos 

futuros assistentes sociais, o tradicionalismo profissional vem se perpetuando e se 

atualizando. Fato compreensível, se consideradas as incessantes e complexas 

determinações do real incidentes sobre o mesmo e a presença de intelectuais 

(professores, alunos, técnicos) compromissados com a cultura conservacionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

5 CONCLUSÃO OU O QUE SE TEM A DIZER SOBRE AS EXPRESSÕES DO 

PROJETO ÉTICO-POLÍTICO NA PRÁTICA PROFISSIONAL  

 

Eis que é chegado o momento de suspensão (momentânea) das reflexões 

possibilitadas por este esforço de pesquisa. No entanto, esta interrupção, longe está 

de carregar em si o caráter de conclusão de um processo reflexivo. O significado 

que possui é o da apresentação das primeiras aproximações teóricas ao objeto 

estudado, objeto este que se refere às expressões do projeto ético-político do 

Serviço Social na prática profissional de seus agentes.  

Cabe confessar certa inquietação em fazer esse arremate. Inquietação 

motivada pela sensação de que se está parando no melhor momento: aquele no 

qual finalmente o pesquisador começa a inteligir mais proximamente com o objeto, 

ou seja, a se relacionar com o objeto de uma forma menos nebulosa. Uma vez que 

incontáveis leituras, discussões, levantamentos de dados, reflexões, já foram 

procedidas. Processos pelos quais nem o pesquisador nem o objeto da pesquisa 

passam impunemente - se por um lado o pesquisador apresenta sinais de maior 

conhecimento sobre o objeto; por outro, o objeto se complexifica ainda mais. 

Essa inquietação também encontra lugar na constatação das hipóteses 

trabalhadas. Hipóteses estas que longe estão da responsabilização individual dos 

assistentes sociais ou de suas entidades de representação política no que se refere 

às dificuldades encontradas no processo de legitimar o telos profissional, haja vista 

que, conforme afirmado no corpo desta dissertação, a contribuição ao processo de 

construção de uma nova ordem societária pertence à classe proletária, não apenas 
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a seguimentos de classe, por mais importante que seja a contribuição desses 

segmentos.  

O fato é que a realização da projeção profissional crítica não paira sobre as 

contradições e determinações presentes/incidentes na profissão e nas relações 

sociais. Reafirmar este entendimento talvez seja a contribuição que esta pesquisa 

possa oferecer. 

Pensando com Vásquez (1984, p.113), a liberdade de aderir e de participar 

da efetivação da direção profissional crítica 

não significa, de modo algum, algo incausado ou um tipo de causa 
que influiria na conexão causal sem ser, por sua vez, causada (...). O 
homem é livre de decidir e agir, sem que a sua decisão e a sua ação 
deixem de ser causadas. Mas o grau de liberdade está, por sua vez, 
determinado histórica e socialmente, pois se decide e se age numa 
determinada sociedade que oferece aos indivíduos determinadas 
pautas de comportamento e de possibilidade de ação.  

 

 

Daí a importância da consciência crítica que leva à ação e à concepção de 

estratégias e táticas de intervenção para fazer o melhor uso político dessas 

oportunidades.  

O resultado da pesquisa evidencia bem o quanto o projeto ético-político é 

determinado e determinante. Determinado pelos fatores causais (condições e meios) 

do contexto social no qual se realiza a prática profissional; e determinante, devido à 

dimensão teleológica que possui, ou seja, pelos motivos e finalidades que o 

constituem.  

É visível a presença de uma certa fragilidade no espraiamento do projeto 

ético-político na base da corporação profissional. Sim, porque não se estava 

buscando confirmar a hegemonia do projeto no âmbito das entidades de 

representação política da corporação profissional. Nele, até então, essa hegemonia 
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tem sido inquestionável. O interesse estava justamente em conhecer como os 

assistentes sociais que atuam no interior da profissão expressam/dão vida a esse 

telos profissional frente às injunções da ordem posta.  

Cabe rememorar que as hipóteses trabalhadas antecipavam as seguintes 

suposições: 

− preponderância do projeto ético-político na esfera da subjetividade devido à 

idealização de suas possibilidades; 

− homogeneização da apropriação do projeto ético-político, ou seja, insuficiente 

consideração da diversidade de entendimento sobre essa projeção no âmbito 

profissional; 

− necessidade de revisão das estratégias e táticas político-pedagógicas de 

discussão do projeto profissional crítico na esfera da academia e das entidades 

de representação política da profissão, com vistas ao fortalecimento do processo 

de consolidação qualitativa do projeto ético-político. 

Frente às mesmas e aos estudos e análises empreendidos, importa registrar 

que: 

− os assistentes sociais, sem sombra de dúvida, possuem informação sobre o 

projeto ético-político, sobretudo aqueles que concluíram a graduação dos anos 

90 para cá. Mais que isso, afirmam o compromisso com o projeto; 

− em que pese essa afirmação, a análise das expressões dessa adesão faz ver 

que se trata de uma adesão abstrata, uma vez que se tende a reproduzir o 

discurso crítico universal de forma insuficientemente alicerçada teórico-

metodologicamente. Alicerce essencial à formação da consciência das 

necessidades sociais e das causalidades dessas necessidades, ou seja, da 
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compreensão do contexto causal no qual se está inserido. Tal fato é bastante 

problemático uma vez que é justamente essa fundamentação que possibilita o 

agir numa ou noutra direção. Contudo, se, por um lado, essa compreensão é 

verdadeira; por outro, o conhecimento da realidade, de suas causalidades sócio-

históricas não basta à materialização do projeto profissional crítico, visto que este 

projeto também carece de atividades práticas. Carece, sobremaneira, da 

conciliação do conhecimento com a ação. Aqui reside a necessidade que a ação 

profissional esteja baseada na interpretação crítica do real e que 

intencionalmente configure estratégias e táticas criativas de intervenção dentro 

da realidade dada. A constatação da realização superficial dos momentos do 

conhecimento e da prática orientada pelo mesmo certamente é reveladora do 

quanto a vertente profissional crítica ainda se encontra em processo de 

construção; 

− é justamente essa pouca articulação dos fundamentos teórico-metodológicos do 

projeto à prática profissional que leva à idealização do “modo de ser” profissional; 

− essa tendência de se idealizar o projeto também tem como determinante a 

diversidade de entendimento sobre o mesmo que, por sua vez, está diretamente 

vinculada ao ecletismo teórico-metodológico presente na profissão. Ecletismo 

este que determina a existência de diferentes graus de consciência dos motivos, 

fins e de compreensão do contexto social concreto; 

− é real a necessidade de se revisitar as estratégias político-pedagógicas de 

discussão do projeto profissional em questão. Já não mais se vive os ares 

político-mobilizadores da década de 80, período no qual a vertente profissional 

crítica alcançou a condição de direcionamento social. Há que se ter presente, 

conforme enfatizado anteriormente, o aprofundamento da crise do capital e de 
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suas perversas conseqüências sobre o trabalho. A crise ideológica e política em 

torno de valores e de projetos emancipatórios.  

Em conclusão, e partindo do reconhecimento de que a velha problemática 

de exploração do capital sobre o trabalho vem se agravando, a efetivação da 

projeção profissional crítica pressupõe necessariamente que seja 

estimulado/enfatizado junto aos assistentes sociais os seguintes entendimentos: 

− o conhecimento e a análise crítica das possibilidades do real. Uma vez que a 

escolha das ações profissionais requer a consciência das possibilidades de agir 

e de qual direção esse agir deve tomar. Escolha esta que deve expressar os fins 

mediatos e as conseqüências refletidas da ação profissional; 

− a consciência de que o grau de liberdade da ação profissional está determinado 

histórica e socialmente, pois “se decide e se age numa determinada sociedade, 

que oferece aos indivíduos determinadas pautas de comportamento e de 

possibilidades de ação” (VASQUEZ, 1984, p.113); 

− que não existem receitas prontas sobre a melhor forma de agir na direção do 

projeto. O que se tem são os consensos sobre os princípios e valores que devem 

dar direção à ação. Conforme afirma o poeta: “... caminhante, não há caminho, 

faz-se caminho ao andar...” (MACHADO, 1973, p.158). 
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