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RESUMO 

 

  

MOISÉS, Carla Carolinne. A. C. O TRABALHO PROFISSIONAL NOS CRAS DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS: EXPRESSÕES DO PROJETO ÉTICO-

POLÍTICO?. 2018. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço Social, Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

A presente dissertação, inserida na linha de pesquisa Serviço Social, Políticas Públicas e 

Formação Profissional do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem por objetivo identificar e analisar o 

projeto ético-político do Serviço Social no trabalho profissional de assistentes sociais nos 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município de Duque de Caxias/RJ. 

Para isto, realizou-se uma pesquisa empírica com 24 (vinte e quatro) dos 33 (trinta e três) 

assistentes sociais alocados nos 11 (onze) equipamentos da Proteção Social Básica do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). A coleta de dados sucedeu através de questionário com 

perguntas abertas e fechadas pré-definidas afim de conhecer o perfil destes profissionais, 

formação profissional, inserção no mercado de trabalho e participação política. Pós 

preenchimento do questionário, os assistentes sociais responderam à um roteiro de entrevista 

semiestruturada sobre a concepção de profissão, a necessidade social do trabalho profissional 

na política de assistência social, os desafios enfrentados no cotidiano, a concepção de projeto 

ético-político do Serviço Social e sua relação com a política de assistência social e, por fim, as 

considerações destes profissionais sobre o projeto ético-político na condição de diretriz ao 

exercício da profissão. Realizou-se também, uma pesquisa bibliográfica e documental em 

fontes primárias e secundárias. O perfil profissional, analisado em quatro eixos temáticos, foi 

apresentado por meio de gráficos. As respostas da entrevista foram transcritas e o conteúdo 

das falas foram apreciados. De abordagem quali-quantitativa, os instrumentos de pesquisa e as 

técnicas de coleta de dados subsidiaram o alcance dos objetivos específicos e gerais à luz do 

materialismo histórico dialético. No intento de ser leal ao método de Marx, em cada capítulo 

verifica-se o objeto de estudo em movimento seja de modo direto ou indiretamente, haja vista 

a historicidade. Portanto, trata-se de uma pesquisa exploratória e de caráter não conclusiva por 

se tratar de sujeitos que não estão imunes às transformações societárias e os impactos destas 

na totalidade da vida social. Pôde-se observar uma certa dificuldade destes trabalhadores do 

SUAS em discorrer sobre o Serviço Social, seu projeto ético-político e as expressões deste no 

exercício profissional. De modo majoritário, estes assistentes sociais veneram a política de 

assistência social, a equiparam ao projeto profissional e consideram, assim, estar labutando 

sob a direção deste.       

 

Palavras-chave: Serviço Social; Projeto Ético-Político; Assistência Social. 
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RESUMEN 

 

MOISÉS, Carla Carolinne. A. C. EL TRABAJO PROFESIONAL EN EL CRAS DEL 

MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS: EXPRESIONES DEL PROYECTO ÉTICO-

POLÍTICO?. 2018. Disertación de Maestría - Programa de Postgrado en Servicio Social y 

Desarrollo Regional - Escuela de Servicio Social, Universidad Federal Fluminense, Río de 

Janeiro, 2018. 

 

La presente disertación, insertada en la línea de investigación Servicio Social, Políticas 

Públicas y Formación Profesional del Programa de Postgrado en Servicio Social y Desarrollo 

Regional de la Universidad Federal Fluminense (UFF), tiene por objetivo identificar y 

analizar el proyecto ético-político del Servicio Social en el trabajo profesional de asistentes 

sociales en el Centro de Referencia de la Asistencia Social (CRAS) del municipio de Duque 

de Caxias / RJ. Para ello, se realizó una investigación empírica con 24 (veinticuatro) de los 33 

(treinta y tres) asistentes sociales asignados en los 11 (once) equipos de la Protección Social 

Básica del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS). La recolección de datos sucedió a 

través de cuestionario con preguntas abiertas y cerradas predefinidas a fin de conocer el perfil 

de estos profesionales, formación profesional, inserción en el mercado de trabajo y 

participación política. En el marco del cuestionario, los asistentes sociales respondieron a un 

itinerario de entrevista semiestructurada sobre la concepción de profesión, la necesidad social 

del trabajo profesional en la política de asistencia social, los desafíos enfrentados en el 

cotidiano, la concepción del proyecto ético-político del Servicio Social su relación con la 

política de asistencia social y, finalmente, las consideraciones de estos profesionales sobre el 

proyecto ético-político en la condición de directriz al ejercicio de la profesión. Se realizó 

también una investigación bibliográfica y documental en fuentes primarias y secundarias. El 

perfil profesional, analizado en cuatro ejes temáticos, fue presentado por medio de gráficos. 

Las respuestas de la entrevista fueron transcritas y el contenido de las palabras fue apreciado. 

De un enfoque cualitativo cuantitativo, los instrumentos de investigación y las técnicas de 

recolección de datos subsidiaron el alcance de los objetivos específicos y generales a la luz 

del materialismo histórico dialéctico. En el intento de ser leal al método de Marx, en cada 

capítulo se verifica el objeto de estudio en movimiento sea de modo directo o indirectamente, 

haya vista la historicidad. Por lo tanto, se trata de una investigación exploratoria y de carácter 

no conclusivo por tratarse de sujetos que no están inmunes a las transformaciones societarias 

y los impactos de éstas en la totalidad de la vida social. Se pudo observar una cierta dificultad 

de estos trabajadores del SUAS en discurrir sobre el Servicio Social, su proyecto ético-

político y las expresiones de éste en el ejercicio profesional. De modo mayoritario, estos 

asistentes sociales veneran la política de asistencia social, la equipan al proyecto profesional y 

consideran, así, estar trabajando bajo la dirección de éste. 

 

 

Palabras-clave: Servicio social; Proyecto Ético-Político; Asistencia social.  
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INTRODUÇÃO 

                                                               
 

                                                                               Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre 

Charles Chaplin  

 

A dissertação de mestrado ora apresentada encontra-se inserida na linha de pesquisa 

Serviço Social, Políticas Públicas e Formação Profissional do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF). A 

pesquisa em tela se propõe a identificar e analisar o projeto ético-político do Serviço Social no  

trabalho profissional de assistentes sociais nos Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) do município de Duque de Caxias/RJ.  

Durante um período de duas semanas, 18 (dezoito) assistentes socais e 6 (seis) 

coordenadores assistentes sociais, contribuíram para esta dissertação. Um quantitativo 

significativo e desafiador aos limites de um trabalho de conclusão de pós-graduação. No 

entanto, extremamente enriquecedor à toda categoria profissional, graduandos e pós-

graduandos que se debruçam a estudar os fundamentos do Serviço Social, da política social e 

da sociedade capitalista brasileira.  

De acordo com o CRESS/RJ (2013, p.5) “quase toda a categoria profissional afirma 

pautar suas ações pelo projeto ético-político do Serviço Social”. Este é o x da questão e a 

pergunta norteadora deste trabalho: os assistentes sociais nos CRAS do município de Duque 

de Caxias tem o projeto ético-político como diretriz ao seu exercício profissional?  

A hipótese é que os assistentes sociais podem estar orientando o seu trabalho não pelo 

projeto ético-político, mas sim pelo SUAS em nome do projeto profissional. Ou, o possui 

como diretriz mas, pela falta de nitidez sobre o mesmo, não o reconhece neste processo. Parte 

desta hipótese advém da inserção no Serviço de Atendimento Social (SAS) da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) na condição de estagiária de 

2014.1 a 2015.2. Devido a existência de outra pesquisadora da mesma Universidade e com a 

mesma temática à época a ser estudada - “materialização do projeto ético-político no SAS em 

Duque de Caxias” -, a pesquisa de campo ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ocorreu 

nos CRAS1 do 2° distrito do referido município.  

                                                           
1 O leitor pode estar se questionando da razão de ter escolhido o CRAS e não outro equipamento. Eis o motivo: na 

Universidade que conclui o curso de graduação em Serviço Social, o TCC pode ser realizado em trio e, com algumas, 

excepcionalidades, em quarteto. Este TCC foi construído em dupla, sendo a integrante estagiária do CRAS à época.  
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Elenco, neste momento, os principais desafios ao projeto ético-político relatados pelos 

seis participantes da pesquisa de 2015, a saber: insuficiência de recursos humanos, materiais e 

financeiros; precarização das condições e relações de trabalho; a nomenclatura de “Técnico de 

Referência do SUAS” e a utilidade histórica da assistência que cai como uma luva no 

município de Duque de Caxias/RJ, haja vista a cultura política local marcada pelo 

clientelismo e primeiro-damismo.   

A questão nesta dissertação avança ao considerar, nesse intervalo de três anos, um 

conjunto de processos que requer um estudo mais aprofundado sobre o projeto ético-político 

do Serviço Social na contemporaneidade. Longe de ser um estudo fiscalizador e conclusivo, a 

pesquisa volta-se para o trabalho dos assistentes sociais mediado pelos determinantes 

concretos sobre o cotidiano sócio institucional, com ênfase no projeto profissional e suas 

expressões nos CRAS do município de Duque de Caxias.  

Ante o adentrar nos CRAS, o projeto de pesquisa teve de ser aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) 5243 - Hospital Universitário Antônio Pedro / Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense – HUFMUFF, cujo Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)2 tem por número 79898717.8.0000.524. Por se 

tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, a avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e garantir que os participantes 

tenham acesso a todos os seus direitos reservados. Posterior à autorização, foi entregue uma 

Carta Convite3 à Diretora da Proteção Social Básica (PSB) da SMASDH de Duque de Caxias, 

com fins de comunicação e possíveis agendamentos com os coordenadores de cada CRAS e 

os assistentes sociais para o início da pesquisa de campo.  

Com a confirmação dos assistentes sociais que se disponibilizaram a participar nos 

dias marcados, a pesquisa iniciou para o atingir dos seguintes objetivos: Objetivo Geral - 

Identificar e analisar o projeto ético-político do Serviço Social no trabalho dos assistentes 

socais nos CRAS do município de Duque de Caxias. Objetivos Específicos - Estudar a 

relação entre as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e a formação da 

Baixada Fluminense; - Verificar em que medida há a influência do patrimonialismo e do 

clientelismo na formação do município de Duque de Caxias e no trabalho dos assistentes 

sociais; - Pesquisar o processo de implementação do SUAS em Duque de Caxias; - Examinar 

as repercussões da contrarreforma do Estado sobre o trabalho profissional; - Identificar o 

perfil dos assistentes sociais; - Conhecer o entendimento dos assistentes sociais sobre o 

projeto ético-político do Serviço Social.  

                                                           
2 Em anexo.  
3 Vide o apêndice A.  
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Para o alcance dos objetivos propostos, fez-se necessário a construção de uma 

metodologia que subsidiasse o processo de construção do conhecimento. Pesquisar é um ato 

de investigação que pressupõe existir algo para além das aparências, ou seja, para além do 

mundo da pseudoconcreticidade4 (KOSIK, 1976), possível de ser desvendado. Neste sentido, 

este estudo parte do pressuposto que o conhecimento é complexo e apresenta dimensões sócio 

históricas que combina traços estruturais e dinâmicos.  

Netto (2011c) em “Introdução ao estudo do método de Marx” salienta que a produção 

do conhecimento, sobretudo, teórico parte de uma expressão empírica que revela e oculta a 

essência do objeto. A expressão factual indica um processo que não se resume à 

imediaticidade do fenômeno. É necessário ir além, negando-o não como ponto de partida, mas 

como um fim em si mesmo, isto porque, “as verdades científicas serão sempre paradoxais se 

julgadas pela aparência de todos os dias, a qual somente capta a aparência enganadora das 

coisas” (MARX, 1982, p.158). Assim, essência e aparência se relacionam dialeticamente. 

Apreender a essência, um compromisso do conhecimento, requer do pesquisador uma 

capacidade intelectiva constituída também de processos.  

O conhecimento do objeto requer do pesquisador o movimento da abstração do 

concreto. Neste momento é possível vislumbrar inúmeras determinações provenientes da 

reprodução ideal (no âmbito do pensamento) do objeto. É através do conhecimento das 

múltiplas determinações (político, econômico, social, cultural, ideológico) que é possível 

conhecê-lo para além do plano meramente sensível. É no “caminho de volta” da abstração que 

têm-se o concreto pensado. Este se reconstrói, pois, trata-se de um movimento contínuo e 

inesgotável. Sua aparência se mantém, mas o modo de entendê-lo se transforma (NETTO, 

2011). 

Compartilho com Ianni (2011) que o saber não consiste em um manual pronto para 

uso. Há múltiplas determinações, mutações e transformações em seu desenvolvimento. O 

mesmo é um “fato prático, social e histórico” (LEFÉBVRE, 1975) produzido e socializado 

por homens e mulheres inseridos na dinâmica da produção e reprodução da vida cotidiana em 

uma realidade essencialmente e extremamente contraditória. 

A pesquisa de campo ocorreu entre os dias 08 e 19 de janeiro de 2018. Neste período, 

onze CRAS foram visitados diariamente. Alguns mais de uma vez, devido o interesse da 

participação de assistentes sociais que, no dia específico da pesquisa, não se encontravam no 

equipamento, devido à escala de trabalho. Destacam-se, como as facilidades desse processo, a 

                                                           
4 Segundo Kosik (1976, p. 12) (...) “captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si 

se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência. 

Sem o fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível”. 
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aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética que, ao garantir o sigilo dos entrevistados, 

fomenta a participação. Avalia-se que o mais desafiador para a pesquisadora e, acredita-se que 

também aos assistentes sociais, foi combinar o atendimento à população com a contribuição à 

pesquisa. 

Os instrumentos e técnicas que subsidiaram a coleta de dados foram o questionário, o 

qual contém eixos temáticos com perguntas abertas e fechadas pré-definidas, bem como um 

roteiro de entrevista semiestruturado. Realizou-se também, uma pesquisa bibliográfica e 

documental em fontes primárias e secundárias.  

O perfil dos assistentes sociais, traçado a partir das respostas do questionário, foi 

apresentado por meio de gráficos e analisado em quatro eixos temáticos, a saber: informações 

gerais/identificação, formação profissional, inserção no mercado de trabalho e participação 

política. As entrevistas versaram sobre a concepção de profissão, a necessidade social do 

trabalho profissional na política de assistência social, os desafios enfrentados no cotidiano, o 

entendimento por projeto ético-político do Serviço Social e sua relação com a política de 

assistência social e as considerações destes assistentes sociais sobre o projeto profissional na 

condição de diretriz ao exercício da profissão. As respostas foram transcritas e o conteúdo das 

falas foram apreciadas.  

De abordagem quali-quantitativa, alcançou-se os objetivos propostos. Os objetivos 

(geral e específicos) estão contemplados nos capítulos desta dissertação, em movimento junto 

ao objeto de estudo. O primeiro capítulo é construído com base na necessidade de demonstrar 

que o passado presente do Brasil e da Baixada Fluminense não consiste um mero pano de 

fundo ao objeto de estudo. Mas sim, na incumbência de salientar os traços estruturais e 

dinâmicos que atravessam o Serviço Social e sua razão de ser enquanto uma profissão 

inserida na dinâmica societária. 

No segundo capítulo, verifica-se a trajetória do Serviço Social brasileiro, seu vínculo 

com a assistência social e os projetos em disputa para ambas as áreas. Somado à 

fundamentação do capítulo anterior, compartilha-se do entendimento de alguns autores que a 

assistência social é uma manifestação do projeto societário burguês, sobretudo, no capitalismo 

contemporâneo. Logo, o horizonte do projeto ético-político do Serviço Social não é o mesmo 

da assistência social. Porém, grande parte dos entrevistados os equiparam, no terceiro 

capítulo. Neste, a pesquisa de campo ilustra os conteúdos da dissertação e revela os impactos 

das transformações e mudanças societárias sobre o perfil e o exercício profissional.  

Enfim, a pesquisa empírica, mais que um meio para o alcance dos objetivos, foi uma 

oportunidade de troca de saberes, experiências e de construção de novos conhecimentos. Os 

resultados desta, ao serem socializados visam contribuir qualitativamente com a formação, 
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qualificação e com o trabalho desta categoria profissional e, consequentemente, com a 

população usuária dos serviços prestados.  
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CAPÍTULO I– O PROJETO SOCIETÁRIO BURGUÊS E A BAIXADA 

FLUMINENSE: PASSADO PRESENTE NO BRASIL   

 

 

 
            Brasil                                                                                                            

                               Mostra a tua cara  

                         Quero ver quem paga  

                         Pra gente ficar assim  

                                                 Brasil  

                          Qual é o teu negócio 

                          O nome do teu sócio  

                                  Confia em mim 

 

                                                                                                     (George Israel, Nilo Romero e Cazuza) 

 

 

O conteúdo a seguir percorre um caminho de idas e vindas mostrando que a história da 

sociedade brasileira é marcada por continuidades e novidades, mas não de rupturas bruscas. O 

capitalismo ao se desenvolver neste país, preserva, as características autocráticas do Brasil 

colônia que atravessam, historicamente, a luta de classes no bojo das disputas por projetos 

antagônicos de sociabilidade. Neste processo, o Estado é um dos instrumentos estratégicos 

das classes dominantes,  uma coexistência, portanto, necessária.  

Com base na Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado (TROTSKY, 1980) e na 

Lei Geral de Acumulação Capitalista (MARX, 1971), o conjunto das reflexões abaixo, 

refutam uma perspectiva linear e natural da história. Assim, verifica-se a perenidade da 

essência do capitalismo elevando o grau da barbárie.  

O desenvolvimento regional do Brasil é marcado pelas formas de desigualdade, 

violência urbana e rural, peculiares a dominação territorial capitalista pelo capitalismo e da 

reprodução acentuada da sua lei geral de acumulação. Neste sentido, a hierarquização 

planetária entre países e regiões se aprofunda no âmbito da Baixada Fluminense como 

expressão da relação centro-periferia, produto deste processo. 

Para além de um mero pano fundo, o presente capítulo explora os determinantes 

estruturais e conjunturais necessários ao estudo do objeto em questão, o projeto ético-político 

do Serviço Social brasileiro no âmbito da política de assistência social no município de Duque 

de Caxias/RJ. 
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1.1 - Capitalismo, Estado e Transformações Societárias: a barbárie vigente 

 

O capitalismo é uma realidade que extrapola a esfera econômica ao dominar e 

influenciar outras dimensões - política, social, ideocultural - (FERNANDES, 1968) 

estabelecendo conexões entre estas. A centralização, acumulação e concentração de capital, 

prestígio e poder são consequências da reprodução ampliada/expandida deste modo de 

produção, ao qual encontra-se submetido o conjunto do sistema capitalista.  

Marx, nos dois primeiros livros de “O Capital”, concebe a categoria teórica “modo de 

produção” como a produção da totalidade da vida social realizada por sujeitos concretos. Em 

outras palavras, trata-se de uma recusa à aparente autonomização da economia e de uma 

natureza humana mercantil. A presente apreensão compartilha do entendimento do 

protagonismo de seres sociais na sustentação deste modo de existência e não de uma “mão 

invisível” do mercado, termo cunhado por Adam Smith em “A Riqueza das Nações” (1983).  

Uma das críticas centrais de Marx reside na necessidade de desfetichização da relação 

capitalista, isto porque, “ao fazê-lo devem emergir as relações humanas, sempre sociais, que 

sustentam todo o processo” (FONTES, 2010, p.40). A produção material da vida social ocorre 

por meio do trabalho, uma atividade propriamente humana. Todavia, no capitalismo, esta 

atividade sofre uma subsunção real à acumulação do capital, ou seja, à ininterrupta produção e 

valorização do valor5. 

Marx (1984, p.163) entende por acumulação capitalista a “aplicação de mais valia 

como capital ou retransformação de mais-valia em capital”. Ou seja, há uma tendência 

imanente à lógica de reprodução capitalista que impõe à burguesia uma necessidade contínua 

de acumular capital às custas da expropriação e exploração da força de trabalho, seja através 

da mais valia6 relativa e, ou, absoluta. O homem e a natureza constituem-se no trampolim aos 

excessos do capitalismo. Assim, “a acumulação do capital é, portanto, multiplicação do 

proletariado” (Ibidem, p.183), isto é, da classe trabalhadora: a responsável pela produção da 

riqueza social, porém, apartada do direito ao usufruto da mesma. 

                                                           
5 O modo de produção capitalista, gera, através da propriedade privada das forças produtivas pelos burgueses, valores de uso 

(condição eterna da vida humana) e valores de troca. O processo de valorização ocorre na produção de valores de troca, 

subsidiado pela criação de valor de uso, isto é, pela produção de mercadorias úteis. Assim, o interesse dos capitalistas em 

produzir uma determinada mercadoria destinada ao mercado, à venda, responde ao objetivo de obter um valor maior do que 

aquele que foi investido para sua produção. A produção de um bem qualquer só pode satisfazer uma determinada 

necessidade, neste modo de existência, se antes realiza-se como valor de troca, saturado de mais valia (mais valor). Segundo 

Marx (1971, p.263) “Ele quer produzir não só valor de uso, mas uma mercadoria; não só valor de uso, mas valor, e não só 

valor, mas também mais-valor”.   
6 De acordo com Marx (1971), as formas de exploração da força de trabalho humana se dá pela extração de mais valia, isto é, 

de um valor adicional, gerada na esfera da produção e realizada no âmbito da circulação, que ocorre via mais valia relativa 

(através da mecanização) e, ou, mais valia absoluta (aumento e intensificação da jornada de trabalho sem elevar o salário).  
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Com vistas aos máximos lucros, o resultado se verifica na Lei Geral da Acumulação 

Capitalista no qual “a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de 

miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação 

moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como capital” 

(MARX, 1971, p.210). Eis a contradição fundamental deste modo de produção, no qual, a 

ampliação da miséria corresponde ao aumento da riqueza, um processo indivisível de 

socialização da barbárie, mercantilização e banalização da vida humana.  

O motor deste sistema é a força de trabalho humana, a mercadoria mais valiosa na 

dinâmica da produção. O fetichismo da mercadoria se espraia sobre o conjunto das relações 

sociais de modo a reificá-las. A permanente naturalização da sociabilidade burguesa configura 

um traço fundamental à própria reprodução da mesma, de modo a camuflar sua essência, em 

um amplo processo de cooptação das condições objetivas e subjetivas dos sujeitos de 

transformá-la. As expressões desta lei são trabalhadas de modo a retratar um fenômeno 

natural ou derivado das coisas.  

Se “toda acumulação torna-se meio de nova acumulação” (MARX, 1971, p.256), logo, 

as desigualdades enquanto um alimento estrutural deste sistema, passam a ser reproduzidas 

em larga escala. No entanto, em cada país suas manifestações não são homogêneas, haja vista 

a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Nesta lei, formulada por León Trotsky (1980) 

e interpretada por Novack (1988, p.9) como uma das “leis fundamentais da história humana”, 

encontra-se subsídios às leituras não “etapistas-dualistas”7 acerca da condição dos países de 

economia dependente.  

 

O capitalismo surgiu com muito maior força na Europa e América do Norte do que na Ásia 

e África. Estes foram fenômenos interdependentes, lados opostos de um único processo. O 

fraco desenvolvimento capitalista nas colônias foi produto e condição do 

superdesenvolvimento das áreas metropolitanas, que se realizou às custas das primeiras 

(NOVACK, 1988, p.34). 
 

 

Em Florestan Fernandes verifica-se a presença das ideias de Trotsky, sobretudo, no 

que tange as particularidades do desenvolvimento do capitalismo nos países retardatários. O 

caráter híbrido do capitalismo – desigual - é imanente de sua natureza combinada. Neste 

processo se acopla práticas “arcaicas” e “modernas” na perspectiva da garantia da acumulação 

de capital em moldes cada vez mais capitalistas. Vejamos o caso brasileiro.            

                                                           
7 “Crítico contumaz do “etapismo”, Florestan utilizou-se do conceito de “capitalismo dependente” para afirmar a existência 

de uma natureza histórica peculiar à formação e desenvolvimento do capitalismo nos países localizados na “periferia” do 

sistema e contrapor-se ao esquematismo “dualista” que moldava-se pelo exemplo histórico europeu e norte-americano. Para o 

sociólogo, a realidade brasileira se constituía em uma totalidade dialeticamente contraditória, leitura que descartava 

oposições formais e idealistas bastante características das interpretações cepalinas e pecebistas”, analisa Demier (2007, p.6).  
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 As colônias de povoamento assentadas na exploração de mão de obra escrava e na 

extração de matérias primas subsidiaram o crescimento das metrópoles. A economia 

metropolitana se fortaleceu através da produção dos produtos tropicais (bens primários) sob 

baixos custos nas colônias que ao adquiri-las às exportavam, proporcionando a ampliação da 

acumulação primitiva de capital8 ao comércio europeu. Em suma: as colônias respondiam as 

necessidades do mercado internacional. Neste sentido, a dependência e as contradições se 

expressam tanto em âmbito nacional como em escala global.  

 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para 

fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, 

algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal 

objetivo, objetivo do exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que 

não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia 

brasileira [...] Virá o branco europeu para especular, realizar um negócio; inverterá seus 

cabedais e recrutará a mão-de-obra que precisa; indígenas ou negros importados [...] 

(PRADO JR, 1965, p.23).   
 

 

Na formação da sociedade nacional a colonização portuguesa contribuiu com o 

desenvolvimento de um capitalismo dependente ao articular grande plantação (economia 

primária agroexportadora), trabalho escravo (negro, índio, mestiço) e expropriação colonial 

pautada no regime de base estamental (FERNANDES, 1968). O capitalismo surge no Brasil 

por dentro da exploração do trabalho compulsório. Os escravos tornaram-se sinônimos de 

mercadoria lucrativa que tanto podia ser alugado como vendido. Estes serviam como mão de 

obra e meio de produção, propriedades da metrópole e seus colonizadores. A longa duração 

da escravidão no Brasil não configura um acaso do destino, mas sim, a manifestação da lei do 

desenvolvimento desigual e combinado, um paradoxo necessário ao avanço do modo de 

produção capitalista no mundo (IANNI, 1998). 

Residiu, na escravidão, o embrião do que conhecemos como dimensão capitalista do 

sistema colonial, sem véus, no Brasil (MAZZEO, 2015). Em outras palavras, representou o 

prenuncio da essência da acumulação capitalista: a super exploração da força de trabalho. Na 

experiência brasileira, o excedente de capital revela o aprofundamento da Lei Geral da 

Acumulação Capitalista, bem como da lei do desenvolvimento desigual e combinado. 

Atentemo-nos à tentativa de perceber a intrínseca relação entre capitalismo interno e externo 

na lógica da inserção dos países “retardatários” ao circuito global. A questão do 

subdesenvolvimento nunca foi um entrave ao capitalismo central.  

 

                                                           
8Sobre a acumulação primitiva de capital cabe sinalizar que trata-se de um processo não capitalista, mas, essencial ao 

surgimento do capitalismo. Esta acumulação envolveu a combinação de mão de obra comprada de forma barata e violenta 

com os recursos de uma pequena parcela de proprietários advindos do saque das colônias, da tradição escravocrata no Brasil. 

Embora tenha se desenvolvido no contexto da chamada Acumulação Primitiva de Capital, o capitalismo, no caso latino-

americano, desenvolve-se, propriamente, pós I Revolução Industrial. 
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O subdesenvolvimento não é apenas um estado em si, mas muito mais um modo específico 

de se relacionar consigo mesmo e com os outros países, com o sistema global no qual a 

nação se encontra inserida. Não é um estado em si, mas para o outro, não podendo tornar-se 

para si. É que subdesenvolvimento é um modo de ser devido a um sistema de relações 

internacionais, de dependência e submissão (IANNI, 1965, p. 51-52, grifo original). 
 

 

Em seu processo, “o arcaico não é o antípoda do moderno, mas sim seu complemento 

histórico e socialmente necessário” (DEMIER, 2007, p.6). A característica do “atraso” torna-

se justificativa às formas mais bárbaras de expropriação e exploração da classe trabalhadora 

em prol da dinamização do projeto societário burguês. No “cálculo capitalista” 

(FERNANDES, 1968), os trabalhadores sofrem com as consequências deste sistema. Desse 

modo, é inevitável que as sociedades menos desenvolvidas mergulhem-se em dívidas e caos 

social.  

A industrialização tardia9 no Brasil, constituiu-se terreno fértil para o contínuo 

desenvolvimento do mercado global. Sua implantação e implementação ocorreu de modo 

submetido aos interesses de grandes potências como Europa e Estados Unidos, mas 

consentido e consciente pela burguesia brasileira mediante um duplo movimento: “um que se 

impõe de fora para dentro, outro que se projeta de dentro para fora (FERNANDES, 1975, 

p.53). À burguesia não interessa a ruptura dos nexos de dependência, pois,  

 

A ruptura definitiva dos nexos de dependência herdados do período colonial exige: (1) uma 

completa inversão no modo de participação no sistema capitalista mundial; (2) o controle 

dos aparelhos de Estado por classes sociais umbilicalmente comprometidas com o destino 

da nação; e (3) a superação do mito do desenvolvimento econômico que alimenta a falsa 

esperança de um desenvolvimento recuperador (SAMPAIO JR, 1999, p.231). 
 

 

A existência de países de economia dependente e a manutenção do fetiche da 

superação do subdesenvolvimento são estratégicos ao conjunto do sistema capitalista. 

Segundo Sampaio Jr (2011, p.7) “ao alimentar o mito do crescimento como solução dos 

problemas do país, o elevado dinamismo econômico dificultou a generalização da crítica às 

mazelas do subdesenvolvimento”. Se a figura das indústrias trouxe a esperança de um Brasil 

“moderno” e de melhores condições de vida, na particularidade brasileira, a consolidação do 

capitalismo fez deteriorá-las.  

Como bem sinalizou Marx e Engels (2012, p.4) “a história de toda sociedade até hoje 

é a história da luta de classes”, logo, os conflitos de interesses estão presentes em qualquer 

sociedade firmada pela divisão social e técnica do trabalho, o que traz à memória o 

protagonismo de sujeitos políticos em torno do fenômeno conhecido como “questão social”. 

De acordo com Iamamoto e Carvalho (2012) a “questão social” e suas expressões são 

                                                           
9A presença das indústrias não excluem as antigas formas e relações de produção.  



22 
 

inerentes ao movimento da lei geral da acumulação capitalista, ou seja, da exploração do 

capital sobre o trabalho em sua manifestação no cotidiano da vida social - desigualdades, 

resistência e oposição.  

Sobre as desigualdades sociais no Brasil, os estudos recentes realizados pela OXFAM 

(2017) apontam o seguinte:  

apenas seis pessoas possuem riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de 

brasileiros mais pobres. E mais: os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os 

demais 95%. Por aqui, uma trabalhadora que ganha um salário mínimo por mês levará 19 

anos para receber o equivalente aos rendimentos de um super-rico em um único mês 

(Ibidem, p.6). 

 

O Brasil possui o terceiro pior índice de Gini10 na América Latina e Caribe 

(OXFAM, 2017). O mesmo encontra-se entre os 10 (dez) dos mais de 140 (cento e 

quarenta) países mais desiguais. Seu sistema tributário, de caráter cada vez mais 

regressivo, onera a classe trabalhadora e a população pobre (SALVADOR, 2012). Por esse 

motivo, é necessário entender a relação entre a crise do capital e as políticas sociais, no 

intuito de denunciar a usurpação do fundo público para reengrenar o movimento do capital. 

No fundo público encontra-se a fortuna social produzida pelos trabalhadores. Além desta 

classe não usufruir dos frutos do seu labor, a taxação recai sobre seu consumo e não na 

renda e na propriedade de apenas seis famílias que concentram patrimônio equivalente à 

renda da metade mais pobre da população brasileira.  

A tributação regressiva é uma das heranças do período colonial: um espectro do 

passado no presente. A taxa de laudêmio instituído pela colonização portuguesa encontra-se 

vigente. Os descendentes da família imperial recebem o “imposto do príncipe” por cada 

patrimônio vendido no centro da cidade de Petrópolis, mais conhecida por “cidade imperial” 

no Rio de Janeiro. Segundo especialistas a taxa gira em torno de três a cinco mil reais por 

mês. A Igreja católica, entidade oficial do Brasil colônia, embolsa mais da metade da taxa de 

laudêmio sobre a venda de imóveis, além da União que também arrecada com a porção 

(SILVEIRA, 2011).  

Neste sentido, o padrão dual de expropriação do excedente econômico é expressão 

viva do que Fernandes (1975) denominou de “modalidade predatória de capitalismo 

selvagem”. À classe trabalhadora cabe nutrir o “padrão compósito de hegemonia burguesa” e 

à classe dominante, a tarefa de conduzir internamente este processo. Para Fernandes, um 

“imperialismo total” marca a particularidade brasileira. Este corresponde à fase monopólica 

do capital, de aprofundamento da dependência pelo controle externo de diferentes nações 

                                                           
10O índice de Gini é um coeficiente obtido através da medição das desigualdades sociais, sobretudo, no que trata da 

concentração de renda (OXFAM, 2017).  
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hegemônicas. Uma “coerção consentida”, assim expressaria Harvey (2014a) sobre a relação 

dialética entre a lógica territorial e a capitalista do poder: a gênese do imperialismo.   

Lenin (2012) classifica o imperialismo como um momento superior do capitalismo ao 

reproduzir relações sociais, econômicas e políticas mais emaranhadas e complexas em torno 

da amplificação e espraiamento da sua essência. Em um mundo envolvido na teia capitalista, 

a máxima dominação e concentração de capital torna-se imperativo. O Brasil se integra a esta 

dinâmica pelo controle interno das elites nativas do modo de produção capitalista. Mas, para 

isso uma “recomposição na estrutura de poder” fez-se necessário: um Estado autocrático 

burguês, capaz de garantir a conservação da posição social e de fornecer novos subsídios na 

complexa fase de “modernização tecnológica, de aceleração de crescimento econômico e de 

aprofundamento da acumulação capitalista que se inaugurava” (FERNANDES, 1975, p. 217). 

Mazzeo (2015, p.108) é contundente ao afirmar que a formação social escravista do 

Brasil “não deixaria de gerar um Estado à sua imagem e semelhança” que se utilizaria do 

recurso da violência e do favor deletério como instrumentos de dominação, só que num 

patamar mais elevado para manter intacta a estrutura capitalista”. Este autor, ao analisar o 

Brasil no quadro das “vias” de desenvolvimento do capitalismo, recupera as contribuições de 

Lênin sobre o “caminho prussiano”, contudo, avança ao se aproximar do conceito de “via 

colonial”, desenvolvido por José Chasin. Mazzeo (2015) não desconsidera a interpretação de 

Coutinho (2000) da presença do aspecto “prussiano” na particularidade brasileira, no entanto, 

assume a noção de “via prussiano-colonial” por julgar ser a que mais representa a sua 

geneticidade: a condição colonial e a configuração tardia (e agrária) da acumulação e 

posterior à industrialização do país.  

Polêmicas à parte, fato é a veemência do “traço colonial permanente” (FERNANDES, 

1968). Apesar da dinamicidade da sociedade, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

conserva e revitaliza elementos estruturantes. Logo, não há rupturas bruscas ao longo da 

história. Altera-se, em alguma medida, a forma intensificando o seu conteúdo. No entanto, “é 

preciso que as coisas mudem de lugar para que permaneçam onde estão" (FALCONERI, em 

O Leopardo). Trata-se de um presente caminhando com o passado e projetando um futuro que 

tonifica traços do ordenamento social, uma espécie de “neocolonialismo”11. 

No Brasil, a “recomposição na estrutura de poder”, ao manter os fundamentos 

coloniais configura o caráter contrarrevolucionário da burguesia. Mazzeo (2015) sugere 

entender este processo como um “bonapartismo-colonial” em que se verifica a natureza 

violenta e antidemocrática de uma burguesia débil e periférica, mas, estrategista e habilidosa 

                                                           
11Para Florestan Fernandes (1968) o neocolonialismo se apresenta tanto em sua forma econômica como política. Trata-se de 

uma modernização conservadora: independência jurídica e dependente econômica.  
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que incessantemente buscará frear qualquer movimento contra a ordem, mesmo que dentro 

desta. Consolida-se, assim, uma autocracia burguesa conservadora e reacionária.   

O Estado é a instituição pela qual se torna possível a manutenção do imperialismo. 

Para tanto, a burguesia brasileira “converge para o Estado e faz sua unificação no plano 

político, antes de converter a dominação socioeconômica” (FERNANDES, 1976, p.204), 

processo este denominado pelo autor de “revolução institucional”.  Cristaliza-se a combinação 

do controle político e econômico, no qual o Estado serve também como base às 

transformações societárias capitalistas, parte integrante da “aliança tática” de preservação do 

“padrão compósito de hegemonia burguesa”.  

Nesse contexto, as principais funções do Estado, são:  

 

Criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas atividades 

privadas dos membros da classe dominante; reprimir qualquer ameaça das classes 

dominadas ou de frações particulares das classes dominantes ao modo de produção corrente 

através do Exército, da polícia, do sistema judiciário e penitenciário; integrar as classes 

dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue sendo a da classe dominante e, 

em consequência, que as classes exploradas aceitem sua própria exploração sem o exercício 

direto da repressão contra eles (porque acreditam que isso é inevitável, ou que é “dos males 

o menor”, ou a “vontade suprema”, ou porque nem percebem a exploração) (MANDEL, 

1982, p.334). 

 

 

Com vistas ao melhor e maior usufruto do mercado, o Estado é o intermédio 

legitimador da combinação de força e barganha que garanta tanto o prestígio social como os 

meios necessários à aceleração da acumulação capitalista. Não há neutralidade estatal, mas é 

“ao se afirmar como poder terceiro que o Estado exerce papel decisivo na reprodução da 

própria dinâmica do capitalismo” (MASCARO, 2013, p.59). Em outras palavras, uma vez 

“produto da divisão social do trabalho” (MANDEL, 1982, p.333) o Estado concentra seu 

poder decisório (político) a favor dos interesses de uma determinada classe, porém, suas ações 

são justificadas em nome dos desejos da nação.  

No horizonte das defesas particularistas, o Estado apodera-se do monopólio seletivo da 

violência (aberta ou discreta) sobre a participação dos trabalhadores no cenário político 

(FONTES, 2010), expressão do ódio de classe e do autoritarismo. A dominação burguesa 

abrange a totalidade da vida social. Entretanto, (re)produz formas alienantes de estar no e 

sentir o mundo pela cisão entre estrutura e superestrutura. Como afirmou Marx (2007), a 

classe que domina economicamente, detém o poder político e ideológico, constrói relações 

que contemplam seus interesses. Logo, “o comprimento dessas funções pelo Estado de 

interesse geral para a burguesia em seu conjunto é assim uma necessidade política” 

(POULANTZAS, 1981, p.185).  
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O Estado capitalista, combina funções de incentivo à acumulação de capital com 

funções repressivas que afastem quaisquer possibilidades de contestação da ordem. Contudo, 

este processo não ocorre de modo mecânico. Pressões de ordem interna (protagonismo dos 

movimentos sociais) e externa (receituário dos organismos internacionais), com o desenrolar 

das conjunturas, exercem influencias no modo como o Estado administrará suas atribuições 

(MATTOS, 2009). O Estado ao mesmo tempo em que é o “comitê para gerir os negócios 

comuns de toda a classe burguesa” (MARX; ENGELS, 2012, p.46), deve incorporar outros 

sujeitos não por benevolência, mas pela necessidade de gerenciar um consenso (conciliar 

interesses inconciliáveis) que assegure o projeto societário vigente.  

As pressões de ordem interna giram em torno do agravamento das expressões da 

“questão social” frente as mudanças no mundo do trabalho, recebidas com muita resistência 

pelos trabalhadores e, por isso, absorvidas pelo Estado de modo a regular as tensões entre 

classes. Todavia, as conquistas daqueles que sobrevivem da venda de sua força de trabalho 

não são dádivas do empresariado e do Estado, mas sim, fruto de sua organização e 

mobilização política.  

No Brasil, a “Era Vargas” de 1930 a 1945 (governo provisório, governo constitucional 

e o Estado Novo), ilustra o mencionado. Getúlio Vargas, o “pai dos pobres” e a “mãe dos 

ricos”, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930), a Lei de Sindicalização 

(1931), promulgou a Constituição de 1934 e a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943), 

estratégias de “convivência harmônica entre trabalhadores e empresários, arbitrada por um 

Estado que seria, ainda segundo aqueles discursos, ao mesmo tempo regulador e protetor, 

apresentando-se como inventor da legislação social” (MATTOS, 2009, p. 61). Revitalizou o 

patrimonialismo12, absorvido pela política social. 

O que se quer destacar, nesta linha argumentativa, é que o capitalismo monopolista, pelas 

suas dinâmicas e contradições, cria condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar 

legitimação política através do jogo democrático, é permeável a demandas das classes 

subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatas. E 

que este processo é todo ele tensionado, não só pelas exigências da ordem monopólica, mas 

pelos conflitos que esta faz dimanar em toda escala societária (NETTO, 2011a, p. 27). 
 

 

Marca nesse tempo, o papel da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) 

como difusora da concepção de Estado desenvolvimentista, responsável por articular, direta e 

indiretamente, a classe trabalhadora ao projeto capitalista. De modo engenhoso, a política 

nacional-populista, firmada na viabilização da ordem para o progresso, alimentava um 

desenvolvimento desigual e combinado.  

                                                           
12O patrimonialismo se manifestou, historicamente, através do coronelismo e de seu momento particular, o mandonismo 

(LEAL, 1997).  
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No entanto, “a mesma fábrica do progresso fabrica a questão social” (IANNI, 1992, 

p.111), ou seja, capitalismo gera mais capitalismo, mais desigualdade. Sobre a lógica de 

“entregar os anéis para não perder os dedos”, alguns direitos sociais foram criados à época. 

Cabe sinalizar que a conquista de direitos não significa a emancipação da classe trabalhadora 

sobre a burguesia e o Estado. Ao contrário, pois de acordo com Marx (2011) a noção de 

direitos expressa uma emancipação política, formal e parcial, não humana. A emancipação 

humana, no capitalismo, consistiria em “atacar as próprias raízes” (LOWY, 1995, p.79), isto 

é, socializar a riqueza produzida coletivamente.  

Neste sentido, as respostas às expressões da “questão social” mesclam e aprofundam, 

historicamente, práticas de arbítrio e assistencialismo. Segundo Ianni (1992, p. 89) “enquanto 

a economia cresce e o poder estatal se fortalece, a massa dos trabalhadores padece”. Este 

processo retrata as desigualdades que “não se reduzem; ao contrário, reiteram-se ou agravam-

se” (Ibidem, p.111). Pobreza e riqueza são produzidas simultaneamente, sendo a primeira 

extremamente necessária à segunda, expressão da face não humana deste sistema.  

Assim, os direitos representam a “constituição da liberdade mínima” e da “opressão 

máxima” exigidas em uma postura de “indiferença, inércia e conformismo” (DIAS, 1999, 

p.63) dos considerados cidadãos13. A defesa da estabilidade da ordem pelas classes 

dominantes, legitima um padrão burguês de dominação autocrático (FERNANDES, 1976), 

uma espécie de “revolução passiva”, nos termos de Gramsci (2002), em que não há ruptura 

completa com práticas “arcaicas”, sobretudo, ao manter repúdio a qualquer movimento que 

ensaie uma frente anticapitalista.  O golpe de 1964, mais que a derrota das forças populares, 

assinalou a preservação e ratificação da autocracia burguesa no Brasil.  

A aceleração da “modernização conservadora” sob a ditadura empresarial militar 

(1964-1985), aprofundou as relações de domínio do capital. Reforçou o caráter de classes 

perigosas mediante as reivindicações populares. Para Netto (2011a), o golpe dispôs de sentido 

econômico e político, a saber: tonar inexorável a dependência ao curvar o país à 

internacionalização do capital, exilando e exterminando os protagonistas sociopolíticos que 

resistissem a este projeto de sociedade.  

De acordo com Vianna (1990, p. 8), “no pós-64, a intervenção social do Estado 

ganhou dimensões e características bastante nítidas, definindo um perfil específico de política 

social”. A essência da política social brasileira segue os traços estruturantes do capitalismo. 

Logo, seu conteúdo carrega o assistencial como um de legitimação da ordem. A falácia de que 

o desenvolvimento da sociedade seria fruto do desenvolvimento econômico, consolidou seu 

caráter emergencial e focalizado.  

                                                           
13Vide, no segundo capítulo desta dissertação, os diferentes significados que a cidadania assumiu na história brasileira.  
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As lutas empreendidas pelos trabalhadores na década de 1980 em tono da abertura 

democrática do país, produziu significativos ganhos a esta classe, como a promulgação da 

Constituição Federal de 198814 e dentro desta, por exemplo, da política de assistência social 

como um direito, mesmo que seletivo. Este processo restringiu-se às reivindicações por mais 

emancipação política. A transição democrática no Brasil já estava entregue ao projeto 

neoliberal e sob a hegemonia da fração rentista das classes dominantes. 

Uma breve análise das transformações capitalista no mundo faz-se necessária para a 

compreensão das particularidades do desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil. Segundo 

Harvey (2014a), frente a quebra da bolsa de Nova York em 1929, os pressupostos liberais 

haviam de ser recuperados com vistas à reprodução do capital. Nesse contexto, surge o 

fordismo-keynesianismo, o “Welfare State” como estratégia de garantir o desenvolvimento do 

capitalismo. Porém, na década de 1970, com a eclosão da crise do petróleo, encerra-se o ciclo 

dos “anos dourados” (HOBSBAWN, 1994, p. 252).  

As crises de sobreacumulação consistiram em excedentes de capital, um excesso e não 

escassez (HARVEY, 2014a). Este problema foi, durante o fordismo, enfrentado com o 

deslocamento espacial e temporal da produção para países de economia dependente após a 

segunda guerra mundial (HARVEY, 1994). À vista disso, reside aqui, outra razão do colapso 

deste regime de acumulação rígido: esgotado as possibilidades para tais deslocamentos, o 

fordismo não poder mais suportar a superacumulação.  

Logo, os mesmos fatores que levam o desenvolvimento do capitalismo, levam à crise. 

Enquanto sobreviver, as crises serão o reflexo da sua lógica, historicamente, destrutiva para a 

humanidade e a natureza. Trata-se de um processo ineliminável, o que faz com que Mészáros 

(2011) a caracterize como uma crise de caráter estrutural e sistêmica. Longínqua, duradoura, 

expansionista, destrutiva e incontrolável.  

Ao passo da historicidade, o poder do capital se multiplica, complexifica e se espraia 

sobre todos os aspectos da vida humana-social. A reação burguesa à crise pode ser vista sob 

dois ângulos aparentemente idênticos: o renascimento modificado do processo denominado 

por Marx de acumulação “primitiva” ou “original”15 do capital por meio do imperialismo em 

suas práticas canibais, predatórias e fraudulentas de “espoliação”16, termo cunhado por 

Harvey (2014a). Ou, pela via da ‘expropriação’, defendida por Fontes (2010) em sua crítica a 

este autor sobre a contraposição por ele realizada entre expropriação e espoliação.  

                                                           
14A respeito da Constituição Federal de 1988 e da política de assistência social, vide as reflexões realizadas no 2.2 desta 

dissertação.   
15A acumulação “primitiva” ou “original” é, para Marx (1984), o ponto de partida da acumulação típica do capitalismo já 

com práticas de expropriação violentas. 
16A espoliação contemporânea, além de manter o “pecado original” da acumulação primitiva, priva bens e direitos no espaço 

urbano capitalista.  
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Vejamos de perto alguns pressupostos de seu argumento que me parecem problemáticos. 

Harvey supõe que Marx trata a expropriação como um momento original (“primitivo”), que 

desaguaria em seguida na acumulação ampliada, normalizada, embora sujeira a crises. Por 

essa razão nomeia a situação atual de acumulação por espoliação, pois seria 

qualitativamente diferente da forma tradicional, produtiva e ampliada, do capital: “a 

implicação disso é que a acumulação primitiva que abre caminho à reprodução expandida é 

bem diferente da acumulação por espoliação, que faz ruir e destrói um caminho já aberto” 

(Id. ibid.,p.135). Disso decorre que o capitalismo normalizado abrandaria as características 

especulativas e fraudulentas dos momentos “primitivos” (Id. ibid., p.123)” (FONTES, 

2010, p.63).  
 

 

Sobre a ideia de normalização das relações capitalistas é que Fontes (2010) discorda 

de Harvey (2014a), apesar de comungar com o entendimento de que as expropriações dos 

trabalhadores são vigentes, cujo pano de fundo é a violência (declarada ou velada), incindível 

à “acumulação primitiva”. Segundo Fontes, há passagens em ‘O Capital’ que reafirma a 

expansão destas relações pautadas em constantes expropriações, sobretudo, quando da força 

de trabalho “livre”. Assim, a normalização corresponde ao não recuo e retorno do capitalismo, 

mas sim, ao seu desenvolvimento estruturalmente selvagem, marcado “da imposição – mais 

ou menos violenta – de uma lógica da vida social pautada pela supressão de meios de 

existência ao lado da mercantilização crescente dos elementos necessários à vida” (Ibidem, 

p.88).   

Retomando, o neoliberalismo, surge então, como resposta teórica ao “Estado de Bem-

Estar Social”. Decerto que o desenvolvimento e a acumulação capitalista são inviáveis sem a 

presença forte do Estado, capaz de articular pau e pão no âmbito das atividades de barganha. 

Contudo, ao neoliberalismo cabe o jargão de que na prática a teoria é outra (HARVEY, 

2014b), isto porque, no discurso neoliberal há uma desqualificação estatal, um tipo de 

Laissez-faire.  

O “Estado de Bem-Estar Social” seguiu a lei do desenvolvimento desigual e 

combinado, assim como o neoliberalismo17, as expropriações e a mundialização do capital. 

No Brasil, tendo em vista as suas particularidades, nunca se vivenciou este estado. Logo, as 

repercussões da e as respostas à “crise”, são mais profundas. Afere-se um Estado “protetivo” 

às avessas, de mal-estar social (OLIVEIRA, 1985) ou, na expressão de Iasi (2017), de 

desassistência. Trata-se de um Estado empenhado em garantir a integridade do sistema e das 

instituições financeiras uma vez que “o capital não tem nenhum “compromisso social” 

(NETTO, 2010, p.9). 

Observemos as dez medidas estabelecidas no Consenso de Washington (1989) que 

comprovam as assertivas: 1) disciplina fiscal; 2) redução dos gastos públicos; 3) reforma 

                                                           
17Harvey (2014b), considerando esta lei, versa sobre o neoliberalismo como um processo, logo, “neoliberalização”.  
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tributária; 4) determinação de juros pelo mercado; 5) câmbio dependente igualmente do 

mercado; 6) liberalização do comercio; 7) eliminação de restrições para o investimento 

estrangeiro direto 8) privatização das empresas estatais; 9) desregulamentação (afrouxamento 

das leis econômicas e do trabalho); 10) respeito e acesso regulamentado à propriedade 

intelectual. A década de 1990 abriu caminhos ao capitalismo contemporâneo à novos nichos 

de valorização, em quantidade e qualidade, do capital.   

Frente a necessidade de enfrentar um problema chave nos dias de hoje, a compreensão 

do capitalismo contemporâneo, Chesnais (2005, p.26) caracteriza-o como “um sistema de 

relações econômicas e sociais internas e internacionais cujo centro é a finança”. O capitalismo 

contemporâneo, conserva-se na fase monopolista e imperialista, mas há um certo “poder da 

finança”18. 

 Graças a liberalização e à desregulamentação, produtos e grandes empresas passaram 

a ter mais mobilidade sobre o globo por meio da transferência de suas fábricas para países 

longe das matrizes. Em um mundo sem fronteiras, todos os campos da vida social devem 

adaptar-se às estratégias privadas das multinacionais e do mercado financeiro (CHESNAIS, 

1996).  

Com a mundialização do capital, crava-se o modelo econômico “liberal-periférico” do 

Brasil pela intensificação da dependência tecnológica e financeira do país (FILGUEIRAS, 

2010), bem como da essência predatória do capital financeiro internacional de nutrir-se da 

super “exploração de recursos humanos, econômicos e naturais onde lhe for conveniente” 

(CHESNAIS, 1996, p.34). Atualmente, se configura uma forma específica de propriedade 

capitalista, a propriedade patrimonial e rentista. Trata-se de títulos de propriedade (mobiliária 

ou imobiliária) com fins de rendimento. A dívida pública brasileira que neste ano alcança o 

maior patamar da história com o valor de 3,55 trilhões, segundo a Secretaria do Tesouro 

Nacional (2018), sustenta e estimula esta dinâmica pelo pagamento de juros que, 

praticamente, alcançam o valor da própria dívida e pela emissão líquida de títulos públicos no 

mercado. Mostra-se aqui, de modo particular, que as antíteses do capitalismo estão criando 

realidades cada vez mais impulsivas e de insaciabilidade da finança (CHESNAIS, 2005a). 

Chesnais (2005b) em sua décima, das doze, teses sobre a mundialização do capital 

sinaliza que a busca pela máxima rentabilidade é um ato, fundamentalmente, seletivo. Por 

isso, afirma que a mundialização não configura uma divisão menos desigual da riqueza, mas 

sim, a intensificação de calamidades estruturais, como o desemprego, fome, doenças e 

                                                           
18Identificado ao conceito de “capital portador de juros” de Marx ,“busca fazer dinheiro sem sair da esfera financeira” 

(MARX, 1983, p.255). 
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pandemias, sobretudo, sobre a população dos países dependentes. Marx (2001, p.872) acertou 

ao certificar que “(…) a única parte da chamada riqueza nacional que é realmente objeto de 

posse coletiva dos povos modernos é ... a dívida pública”. Sob a ditadura dos mercados 

financeiros, os investimentos externos no Brasil são medidos por um indicador, o “Risco 

Brasil”. Os negócios, são realizados, a depender do ambiente financeiro ou da capacidade do 

país de honrar os pagamentos de sua dívida.    

Neste sentido, acumula-se para financeirizar e financeiriza para acumular. Mantida a 

essência do capitalismo, o fetiche se expressa na aparente independência da esfera financeira. 

Para evadir deste fetichismo é necessário entender que o capital é um só, uma relação social 

(MARX, 1971) que adquire formas distintas nos diversos momentos de sua circulação. Neste 

momento, o dinheiro é visto como a mola propulsora do capitalismo: um equívoco. A gênese 

do dinheiro não é o próprio, mais sim, as relações sociais de produção (MARX, 1978). 

Manifestação do processo produtivo, o dinheiro ou o capital dinheiro a juros, é fruto da alta 

produtividade do trabalho “que permite explicar como um regime de acumulação, no qual os 

dividendos e os juros têm um peso bastante expressivo sobre a parte dos lucros que 

permanece nas mãos das empresas, não conduziu a um impasse” (CHESNAIS, 2003, p. 56). 

Logo, os lucros distribuídos aos acionistas são frutos da super exploração da força de 

trabalho e da apropriação do seu excedente. O sistema de crédito, portanto, tem acelerado a 

expropriação do trabalho alheio, “levando a um sistema puro e gigantesco de especulação e 

jogo, e limita cada vez mais o número dos poucos que exploram a riqueza social” (MARX, 

1980, p. 510). Como disse James Roderick, presidente da US Steel, em 1979, “a tarefa da 

administração é fazer dinheiro, e não aço” (apud HARVEY, 1994, p.150), o que significa que 

a mercadoria é um trampolim à valorização do valor, isto é, do capital que tem o dinheiro 

como mercadoria, o capital financeiro.  

O “poder da finança” só é possível na sociedade burguesa em que o desenvolvimento 

das forças produtivas viabilizaram uma produtividade desmedida, de produção para além da 

subsistência, das necessidades reais do ser social, frente a necessidade vultuosa de acumular 

por acumular. Assim, a produção capitalista é a reprodução ampliada da lei geral de 

acumulação capitalista, na contemporaneidade, sob os efeitos mais dramáticos à humanidade.  

A mundialização do capital potencializa, portanto, a vocação imperialista. Acirra as 

desigualdades, agudizando as bases objetivas da luta de classe. Prova disto, verifica-se nas 

macro determinações desta processualidade em três movimentos, são eles: mudanças no 

mundo do trabalho, no Estado e os impactos da sociabilidade burguesa na organização e 

mobilização política da classe trabalhadora.   
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As mudanças no mundo do trabalho são frutos do processo de reestruturação produtiva 

e das estratégias de passagem do padrão fordista-keynesiano à acumulação 

flexível/Toyotismo. Para Antunes (2006) nas tentativas de superação do modelo rígido de 

acumulação ao flexível não ocorreram rupturas radicais, mas sim, mesclagens do “arcaico” 

com o “moderno”. Harvey (1994) também comunga deste entendimento ao afirmar que a 

acumulação flexível é mais um reparo do que uma transformação sólida. A flexibilização na 

produção, que se expressa na produção horizontal, no incremento de novas tecnologias 

poupadoras de mão de obra, polivalência, na introdução do “Just in time”, entre outras 

características, acompanha a flexibilização das relações e condições de trabalho e o fetiche do 

consumo de bens e serviços supérfluos. A totalidade da vida social é atravessada pela 

finalidade de uma mercadoria: possuir valor de uso e de troca.  

Santos (2012), ao analisar a situação do Brasil nesta dinâmica, sinaliza um “fordismo à 

brasileira” que ao mesmo tempo em que guarda semelhanças com o fordismo clássico, possui 

a marca dos traços estruturantes da nossa “condição colonial permanente” (FERNDANDES, 

1968). Isto significa afirmar que a reestruturação produtiva no Brasil faz acentuar o já 

existente: super exploração, instabilidade/rotatividade no emprego, informalidade, baixos 

salários e proteção social, terceirizações, assédio moral, desmantelamento das conquistas de 

1988 e, o desemprego estrutural. Este último, “aumenta de forma explosiva os níveis de 

degradação e barbárie social” (ANTUNES, In MÉSZÁROS, 2011, p.13) ao agravar a 

“questão social” e suas expressões19.  

Netto (2010), explicita o modo de enfrentamento às expressões da “questão social” via 

política social, no estágio atual (bárbaro) da ordem capitalista. Frente ao aumento da miséria 

humana, afere-se uma assistencialização minimalista das políticas sociais e a militarização da 

vida social, exercido por um Estado gerencial-penal. Aos países periféricos, como o Brasil, as 

políticas de ajuste neoliberal, elaboradas pelos organismos internacionais (Fundo Monetário 

Internacional e Banco Mundial), salientam “a retração do papel estatal, privatizações, abertura 

comercial e desregulamentações [...] em termos de condicionalidades (isto é, a adoção de 

determinadas políticas) em troca de concessão de empréstimos” (UGÁ, 2008, p. 121), ou seja, 

de políticas sociais mínimas.  

Constitui-se, assim, uma contrarreforma do Estado à classe trabalhadora ao 

implementar o trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais, a saber: privatização, 

                                                           
19As transformações contemporâneas não alteram o núcleo duro da sociedade tardo burguesa. Logo, não existe uma “nova 

questão social”, mas sim, manifestações tradicionais (intensificadas) e emergentes (combinadas com as “arcaicas”) da mesma 

“questão social”, uma vez que este fenômeno é estrutural (PASTORINI, 2010).  
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focalização e descentralização20 (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  O padrão de Seguridade 

Social assegurado na Constituição Federativa do Brasil de 1988 é, em benefício ao ajuste 

neoliberal, desprezada. A desregulamentação e mercantilização dos direitos sociais foram, 

sobretudo nos anos 1990, salientadas.  

Os governos José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Itamar 

Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), salvaguarda as 

particularidades de cada gestão, possuíram o mesmo projeto político “alicerçado na 

centralização da estabilidade econômica e no desejo de se reformar a Constituição de 1988, 

considerada um peso para a nação e um entrave ao projeto de crescimento” (ROJAS COUTO, 

2010, p.151). Nestes períodos históricos, o assistencialismo, clientelismo, populismo e a 

perpetuação da moral continuaram a atravessar a cultura política brasileira, mesmo com a 

instituição de um “Estado democrático de direito”.  

Atravessadas pela precarização, as políticas sociais são reduzidas em quantidade e 

qualidade, dirigidas a enfrentar minimamente situações de indigência com vistas à 

salvaguardar a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Políticas pobres aos mais pobres, objeto 

da assistência social e, direitos vendíveis ao cidadão consumidor21, configuram o que Mota 

(2010) denomina de “assistencialização da proteção social”.  

Fontes (2010), titula de “pobretologia” as táticas dos organismos internacionais, desde 

a década de 1960, em construir uma pauta política que ao focalizar na pobreza e nas formas 

de minimizá-las, se oculte a luta de classes e o papel, imprescindível, dos trabalhadores nesta. 

Segundo a autora, o Brasil funciona como um laboratório de experiências da “pobretologia”. 

Mas, “foi em 1995, com a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social – realizada em 

Copenhague -, que a luta contra a pobreza se tornou um objetivo da ação internacional” 

(UGÁ, 2008, p. 158). O Partido dos Trabalhadores (PT) encaixou-se perfeitamente nesta 

pauta ao estar próximo à classe e não formar em seus quadros a reflexão sobre o capitalismo e 

todas as questões inerentes à sua dinâmica e o seu significado no Brasil. As lutas, estão, 

portanto, apassivadas por políticas e programas de governo emergenciais e assistencialistas, 

como os de transferência de renda: o carro chefe de propaganda à chegada do PT22 na 

presidência da república nos anos 2000.  

                                                           
20A descentralização, na prática, consiste na transferência de deveres para entes da federação e não como partilhamento do 

poder entres os governos subnacionais.   
21Para Bento (2003), o Estado atua como uma “empresa” que vende serviços a um “cliente”, um “gerencialismo puro”.  
22O PT passou por um “transformismo”, nos termos de Gramsci. Se no contexto da transição democrática este partido foi 

fundamental à este processo, sua chegada à Presidência da República aprofundou o projeto neoliberal no Brasil, a 

dependência às potências imperialista, despolitizou e segmentou a classe trabalhadora. Para o aprofundamento deste 

fenômeno, ver a obra de Coelho, Eurelino. Uma esquerda para o capital: o transformismo dos grupos dirigentes do PT (1979-

1998). E mais especificamente sobre o PT, seu projeto societário e suas influências sobre a política de assistência social, bem 

como na profissão e no profissional de Serviço Social, vide os capítulos 2 e 3 desta dissertação. 
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Além do uso da força militar, a construção de consensos mais sólidos é um preceito. A 

sociedade civil continua a ser a responsável por garantir a proteção social sob o forte apelo à 

solidariedade, a filantropia e ao voluntariado. Deste modo, desvencilhar os trabalhadores da 

arena política pela naturalização dos fenômenos estruturais e conjunturais é tarefa da “nova 

pedagogia da hegemonia” (NEVES, 2005). As análises de Fernandes (1991) demonstram, 

portanto, que a contrarrevolução “a frio”, uma das formas de dominação burguesa de 

viabilizar a participação política dos trabalhadores sem riscos à ordem, encontra-se em curso 

na contemporaneidade, sobretudo desde o adentrar do PT no poder em 2003.  

Marca deste governo é a farsa do “neodesenvolvimentismo” como uma crítica ao 

projeto neoliberal (aparente saída) e ao Consenso de Washington (GONÇALVES, 2012). 

Revestido de neoliberalismo, a diretriz do “novo desenvolvimentismo” de crescimento 

econômico com a minoração das desigualdades traduz a representação da “conciliação do 

inconciliável”, nas palavras de Netto (2012), através de políticas de alto impacto e baixo 

custo, que fazem elevar o consumo e o endividamento das famílias.  

A cultura do consumo perpassa a vida humana-social nas suas dimensões objetivas e 

subjetivas. A realidade ao ser reduzida a aparência desqualifica a apreensão da essência dos 

fenômenos e assim, a totalidade se desmancha em fragmentos descontínuos.  

A cultura não é inocente. Todas as expressões culturais, compreendendo valores e padrões, 

maneiras de pensar e dizer, modos de viver e trabalhar, criam-se e recriam-se na trama das 

relações sociais. As diversidades e os antagonismos sociais, políticos e econômicos 

manifestam-se também no âmbito da cultura [...] A cultura tem vida, com a vida em 

sociedade [...] são várias as determinações históricas, sociais e outras que entram e saem na 

construção de valores, padrões, ideias, modos de ser, visões do mundo (IANNI, 1992, 

p.144). 
 

 

 É em sociedade que o homem constrói bens necessários à sua existência, bem como 

toda a fortuna concreta e cultural. Todavia, no modo de produção capitalista as desigualdades 

no máximo podem ser minoradas, jamais combatidas. Entender isso é lançar mão das ilusões, 

descortinar o pseudoconcreto e lutar por uma sociedade para além das amarras do capital. 

Constata-se assim, que “estamos diante de um efeito prático que exige um pacto social 

que quebre a resistência dos trabalhadores e a autonomia e independência conquistada ou 

potencial, que marcou os anos de 1980” (IASI, 2017, p.235). A reestruturação produtiva e as 

contrarreformas do Estado, efetuou sobre a classe trabalhadora uma profunda segmentação e 

dispersão política-espacial contra a construção de uma nova ordem societária.  

De acordo com Boron (1999) o sucesso do projeto neoliberal se dá mais no plano 

político e ideo-cultural do que, efetivamente, no econômico. Carregado de um 

“neoconservadorismo”, o neoliberalismo para permanecer vivo, precisa de alguma espécie de 
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nacionalismo (HARVEY, 2014b). A legitimação do poder da classe dominante requer o 

controle social, o enfraquecimento do poder sindical, dos movimentos trabalhistas 

organizados e diversos movimentos sociais. Ares de consentimento e prevalecimento dos 

valores morais são cruciais à garantia da ditadura capitalista.  

 À medida em que a sociedade se transforma, ou, metamorfoseia, novas forma de 

viver, de pensar, de sentir e de produzir a vida são criadas. Sobre o mundo da vida, generaliza-

se o efêmero, o contingente, a competitividade, o individualismo exacerbado e a meritocracia 

na perspectiva do desarme de toda a classe trabalhadora, incluso nesta, os assistentes sociais.   

Neste sentido, as particularidades do neoliberalismo no Brasil demonstram a 

combinação da política interna com a política macroeconômica, o caráter classista e 

conservador do Estado, o controle da classe trabalhadora por meio de respostas regressivas 

que configuram a barbárie vigente sob uma autocracia burguesa disfarçada de democracia, no 

qual a participação política civil vincula-se diretamente e (quase que exclusivamente) às 

eleições. Com efeito, as receitas políticas do projeto neoliberal apoiam-se, substancialmente, 

na “desmobilização e na apatia dos cidadãos, apresentando eleições regulares disputadas, na 

prática, apenas por “elites políticas” pró-status quo” (DEMIER, 2017, p.55), o que corrobora 

com as reflexões de Fernandes (1989) que a Constituição “cidadã” de 1988 é uma construção 

híbrida, contraditória, que combina aspectos liberal-democrático e democrático-autoritários. 

Completado o transformismo do PT, a “democracia blindada”, isto é, cada vez mais resistente 

às pressões populares, está consolidada no Brasil (DEMIER, 2017).  

Nas palavras de Melo (2017, p.38), “Lula da Silva afirmava ser a prova viva da 

possibilidade de união entre capital e trabalho”. Mas, a partir da metade do primeiro mandato 

de Dilma Rousseff, com o aumento da a inflação e o desemprego, os níveis de consumo dos 

trabalhadores e da “classe média” foram rebaixados pela alta carga tributária do Brasil. As 

jornadas de junho de 2013 manifestaram as insatisfações com o governo e “a capacidade do 

PT de domesticar os movimentos sociais e aplicar os ajustes tornou-se menor, diminuindo, 

por conseguinte sua serventia política ao capital” (DEMIER, 2017, p.84).  

O golpe sobre o governo de Dilma em 2016, significou o sucesso da Direita e seus 

cúmplices midiático e judiciário em cambiar os mandatários por mais reacionários capazes de 

cumprir o ajuste fiscal, as contrarreformas e silenciar os movimentos sociais: eis o governo 

golpista de Michel Temer. Sob a dissimulada justificativa da crise econômica de total 

responsabilidade do PT23, a proposta do novo presente aprofunda as políticas de Fernando 

                                                           
23 A crise no Brasil é reflexo de sua heteronomia econômica à dinâmica exterior, o que não significa absolver o PT de suas 

ações falcatruas. Qualquer alteração nos desejos da burguesia internacional acarreta graves consequências sociais, sobretudo, 

à classe que alimenta o “padrão compósito de hegemonia burguesa”, cujas propostas de superação da crise encontram-se em 

todas as formas e meios de expropriação e exploração do capital sobre o trabalho.  
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Henrique Cardoso (FHC) e Lula-Dilma. Por isso, o grupo que ora se encontra no poder 

federal, consiste no mais do mesmo.  

 

Se é verdade, contudo, que a onda conservadora, ainda em voga, teve como um de seus 

momentos expressivos o golpe que apeou o PT do poder federal, não se pode negar que o 

próprio partido de Lula teve suas responsabilidades pelo assustador crescimento do 

conservadorismo dos últimos anos e, nesse sentido, pelo próprio golpe que o atingiu. 

Talvez seja exagerado dizer que o PT gestou e pariu a onda conservadora, mas talvez não 

seja equivocado considerar que ele foi uma excelente mãe de criação da mesma. Pode-se 

afirmar que o próprio lulismo, enquanto modelo de gestão do capitalismo periférico 

brasileiro, já continha os germes de sua própria dissolução. Sua vitória preparava a sua 

derrota, por assim dizer (DEMIER, 2017, p.91-92 grifo original). 
               

 

              A “democracia blindada” tem demonstrado a natureza essencialmente antipopular da 

burguesia e tudo que já não era sólido, se desmancha no ar. No compasso do neoliberalismo, 

revitaliza preconceitos e opressões históricas da formação social brasileira em seu âmago 

conservador. Ao subtrair a mera emancipação política pelos “novos consumidores sem 

direitos”, explicita sua fraqueza através de seu caráter tirânico (DEMIER, 2017). Vivencia-se, 

assim, a miséria da cidadania imposta pela plutocracia com marcas profundas sobre a Baixada 

Fluminense/RJ, como veremos a seguir.  

 

1.2 - Baixada Fluminense: a experiência do município de Duque de Caxias no Estado do 

Rio de Janeiro  

 

“As cidades, como os sonhos, são construídas 

por desejos e medos, ainda que o fio condutor de 

seu discurso seja secreto, que suas regras sejam 

absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que 

todas as coisas escondam uma outra coisa”.    

(ITALO CALVINO). 
 

 

A Baixada Fluminense integra a região metropolitana do Rio de Janeiro, estado 

formado por 92 municípios com cerca de 16 milhões de habitantes, distribuídos de forma 

desigual por sua dimensão territorial de 43.780,157 Km² (IBGE, Censo 2010). O território 

fluminense não é homogêneo. O mesmo encontra-se subdivido em oito regiões de governo – 

Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, Médio 

Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Costa Verde. É na região metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro que se concentra 75% da população do país com elevada atração migratória para o 
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município do Rio de Janeiro, posteriormente espalhados para os municípios adjacentes, 

sobretudo, aqueles que passam a compor a Baixada Fluminense24.  

A consolidação do modo de produção capitalista no Brasil expresso na 

industrialização, motor das transformações na sociedade, veio acompanhada da necessidade 

de força de trabalho disponível a ser explorada.  

Só a partir do século XIX é que a cidade do Rio de Janeiro começa a transformar 

radicalmente a sua forma urbana e a apresentar verdadeiramente uma estrutura espacial 

estratificada em termos de classes sociais. Até então, o Rio era uma cidade apertada, 

limitada pelos morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da Conceição. [...] Era 

também uma cidade em que a maioria da população era escrava. Quase que uma cidade de 

mercadorias. Os escravos recém-libertos, assim como os migrantes vindos das regiões 

Norte e Nordeste do país, inicialmente passaram a residir nos cortiços, estalagens precárias 

e muito comuns no final do século XIX e início do XX na cidade do Rio de Janeiro 

(ABREU, 1988, p. 35).  

As atividades industriais do início do século XX caracterizavam-se “pela 

predominância de pequenos estabelecimentos dedicados à fabricação de calçados, chapéus, 

confecções, bebidas e mobiliário” (ABREU, 1988, p. 54). O fervoroso êxodo rural em busca 

de melhores condições de vida e de trabalho provocou uma aglomeração no centro e nos 

arredores da cidade devido a insuficiência de meios de transportes.   

A produção do espaço urbano, a exemplo, no Rio de Janeiro é marcada pela relação 

contraditória entre capital e trabalho. Trata-se de relações sociais de produção que além de 

produzirem mercadorias produzem uma sociabilidade que ultrapassa o âmbito da fábrica, 

espraiando-se para o mundo da vida social. Como afirmou Marx (2007, p. 246) “a produção 

não somente produz um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto”.  

 A cidade se firma como mais um espaço de produção e reprodução da força de 

trabalho sob a égide do capitalismo colonial-industrial ou global financeiro (MARICATO, 

2015). Em se tratando da “denominada mais-valia relativa, a mudança organizacional e 

tecnológica é posta em ação para gerar lucros temporários para firmas inovadoras e lucros 

mais generalizados com a redução dos custos dos bens que definem o padrão de vida do 

trabalhador” (HARVEY, 1994, p.174). Entretanto o reservatório de força de trabalho que é 

necessário ao modo de produção capitalista permite a combinação de extração de mais valia 

relativa e mais valia absoluta, presente no “retorno dos sistemas de trabalho doméstico, 

familiar e paternalista [...]” (Ibidem).  

                                                           
24A Baixada Fluminense já foi denominada de Recôncavo da Guanabara, Grande Iguassu e Arrabalde (arredores). De acordo 

com Rocha (2009, p.25) “a palavra “baixada” lembra uma definição da geomorfologia sobre as áreas do espaço que possuem 

uma altitude menor se comparada ao seu entorno, área baixa ou área de deposição”. A palavra fluminense vem do radical 

Latino, Flumem, que significa rio”, o que se aproxima, segundo Marques (2006, p.7) da denominação “iguassu que em tupi 

significa muita água”. 
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A cidade do Rio de Janeiro é um dos principais palcos deste processo. Uma cidade que 

vai se modificando em alguns aspectos, transformando-se em outros, mas conservando 

características do arcaico. O capitalismo avança sobre as cidades influenciando na dinâmica 

de seu desenvolvimento. O desenvolvimento urbano, fruto das necessidades do modo de 

produção capitalista, conformou a cidade em distintos territórios onde “as pessoas e as coisas 

devem ser mantidas nos seus “devidos” lugares” (SOUZA; RODRIGUES, 2004, p. 32). 

 

O resultado é a dualidade entre bairros de classe média e alta, por um lado, com boas 

moradias e investimentos em infraestrutura e equipamentos; e, por outro, bairros populares, 

às vezes de autoconstrução, com moradias de menor qualidade e muitas vezes precárias. 

Também sucede assim no Rio de Janeiro. O mais doloroso é a contraposição entre 

lançamentos de alto luxo e favelas periféricas e com infraestruturas e equipamentos muito 

inferiores; por vezes longe, por outras, próximos e separados por muros (FERREIRA, 2011, 

p. 24).   
 

 

Os muros são uma devida representação do que é e o que produz o capitalismo. Estes, 

construídos cada vez mais altos são o retrato vivo da desigualdade, extremamente necessário a 

conformação de uma “cidade maravilhosa” que se quer apresentar aos visitantes. Segundo 

Ferreira (2011) o intenso processo de urbanização resultou em um elevado contingente de 

trabalhadores que se localizaram próximos aos locais de trabalho. Esta aproximação não se 

deu única e exclusivamente por vontade desta classe. Cada vila operária construída pelos 

patrões, o Estado isentava a burguesia de impostos. Todavia, as habitações também foram 

construídas desigualmente. Além das vilas operárias existiam cortiços, barracões, casa de 

cômodos e estalagens com péssimas condições de vida, sem olvidar daqueles que pernoitavam 

nas fábricas.      

Um exemplo da não neutralidade do Estado foi à reforma do prefeito Pereira Passos no 

Rio de Janeiro conhecida como “Bota a Baixo”25 entre 1903 e 1904, que na verdade, tratou-se 

de uma contrarreforma para as classes populares devido ao seu planejamento conservador de 

intervenção excludente. Ao dar abertura para o capital estrangeiro comprimiu os espaços de 

                                                           
25Este fenômeno, pautado na política higienista realizada pelo médico sanitarista Osvaldo Cruz, representou a guerra contra 

as habitações, sobretudo, a mais famosa, denominada de Cabeça de Porco, considerada lócus de enfermidade (febre amarela, 

malária, varíola, etc.) que inviabilizava a interlocução com o capital estrangeiro. Vide a propaganda de uma companhia de 

viagem europeia: “viaje direto para Buenos Aires sem passar pelos perigosos focos de epidemia do Brasil” (Jornal O Globo, 

5 de novembro de 2005). Cabe salientar que “a baixada chegava ao período republicano com a imagem de lugar pantanoso, 

foco de doenças, necessitando, portanto, de drenagem. Esse consenso foi construído a partir da articulação da teoria médica 

que indicava a existência das águas paradas como fator preponderante na propagação das doenças que assolavam a região e a 

ideia de que saneá-la também seria uma forma de diminuir os problemas de doença da Capital Federal. As áreas alagadas que 

no início do século XIX eram imprescindíveis para o funcionamento do sistema de transporte calcado na vias fluviais, 

passaram a ser vistas como obstáculo à ocupação da região pelas doenças que abrigavam e tornaram-se um problema de 

insalubridade para a própria cidade do Rio de Janeiro” (SILVA, 2015, p. 2).  
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ocupação da classe trabalhadora provocando ao mesmo tempo o surgimento dos subúrbios26 

sob o trinômio: “trem-subúrbio-pobreza” (FERREIRA, 2011, p.104). 

É perturbador comprovar que os valores do solo expulsam cada vez mais a população das 

áreas que adquirem nova centralidade e valor, como acontece repetidamente em várias 

cidades, e também no Rio. Segundo os discursos dominantes, com os investimentos 

públicos e privados, nacionais e internacionais, objetiva-se também colocar a cidade no 

cenário internacional, torná-la competitiva, melhorar sua imagem para atrair investimentos. 

Quer dizer, transformar a cidade em uma mercadoria para ser vendida nos mercados 

mundiais e não para o uso de seus habitantes. Simultaneamente, são feitos esforços para 

torná-la atraente para o capital internacional, com isenção de impostos, créditos, construção 

de infraestruturas, auxílio ao investimento e redução de custos (FERREIRA, 2011, p.24-

25).  
 

 

A vida extra fábrica passa a ser regulada pela lógica do mercado27. Com a 

mercadificação da cidade, mercantiliza-se mais a vida humana e social. Junto aos muros 

fortalece-se o controle, leia-se, o medo e o controle das classes ditas “perigosas”28, sobretudo 

em espaços de circulação do capital, expressa na famosa frase “sorria, você está sendo 

filmado” e na presença do militarismo. Neste sentido, a classe que tudo produz não tem 

acesso à riqueza socialmente produzida. Nega-se, portanto, o direito desta à cidade, uma vez 

que em concordância com Maricato (2015, p.85) “nunca é demais lembrar que a proximidade 

de pobres acarreta a desvalorização imobiliária ou fundiária”. Logo, tornar os pobres 

invisíveis é fundamental com vistas à acumulação de capital na conformação do espaço 

urbano.  

Com as transformações societárias, as fábricas foram dando lugar aos shoppings 

centers, supermercados, hotéis, apartamentos, sedes bancárias e a (re) produção de uma 

cultura do consumo, sobretudo, de serviços (setor terciário). A mídia também assume uma 

funcionalidade à ordem na reprodução do consenso que deseja as classes dominantes. Assim, 

o desenvolvimento das cidades está intimamente vinculado à luta de classes. O urbano para 

além do espaço da cidade é “produto de contradições emergentes do conflito entre 

necessidades da reprodução do capital e as necessidades da sociedade como um todo” 

(CARLOS, 1994, p.14).   

Burgueses e trabalhadores vislumbram a cidade sob perspectivas diferentes. A classe 

trabalhadora vê nesta a oportunidade de melhores condições de vida, moradia digna e serviços 

públicos de qualidade. Para as classes dominantes a cidade é um meio de acumulação de 

                                                           
26Segundo Fernandes (1995) o subúrbio foi o reflexo da necessidade de afastamento da classe trabalhadora do centro do Rio 

de Janeiro. Neste, a construção dos bairros populares não contou com nenhum apoio do Estado ou das concessionárias. 

Entretanto, o capitalismo também se apropriou destes espaços, reproduzindo mais desigualdades dentro da própria 

desigualdade, provocando ainda o loteamento na Baixada Fluminense.  
27O mercado possui características, de acordo com Boron (1999) de seletividade, segmentação, competitividade, com fascínio 

pela riqueza e não pela justiça. 
28Trata-se de negros e pobres que moram nas favelas. Esta combinação remete ao livro de Michael Foucault intitulado 

“Vigiar e Punir”.  
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capital. Logo, o planejamento e a gestão29 urbana conduzidos pelo Estado não são imparciais. 

Ambas envolvem relações de poder, pautada em ações de manutenção da ordem social. Cabe 

sinalizar para a vigência do poder religioso30 na consagração desta aliança.  

O Estado tem práticas de investimento regressivos definidas por interesses diversos. 

Queremos lembrar aqui três linhas de orientação do investimento público urbano: a) aquela 

orientada pelos interesses do mercado imobiliário cujo motor é a valorização imobiliária; b) 

aquela definida pelo marketting urbano, cujo motor é a visibilidade; e c) aquela definida 

pela relação clientelista, que responde a interesses eleitorais. Essa última pode até implicar 

em investimentos nas áreas pobres, mas subverte uma orientação de investimento que 

poderia ser dada pelo planejamento urbano (MARICATO, 2015, p.81). 
 

 

É certo que a este sistema econômico, político, social e ideo-cultural, não lhe falta 

fôlego quando o assunto trata de sua perpetuação. Com o desenvolvimento das forças 

produtivas o modo de produção capitalista se expande apropriando-se de outros territórios e 

fazendo destes sua imagem e semelhança. O capital “precisa, mais do que nunca, manter o 

controle material sobre a produção, o que o obriga a fixar suas bases em apropriações dos 

territórios de onde é possível extrair de diferentes formas o seu “sangue”, a produtividade do 

trabalho” (ABREU, 2016, p.49). Eis o exemplo do município de Duque de Caxias na 

realidade da Baixada Fluminense. 

A Baixada Fluminense é marcada por um “passado” agrário e escravista. Segundo 

Souza (2014) a baixada alimentava o comércio intercolonial com base na produção 

agroexportadora via mão de obra indígena e de escravos africanos, a subsidiar o principal 

centro urbano de toda a colônia: o Rio de Janeiro. Tanto a exploração da terra como de ambas 

as forças de trabalho, beneficiavam um pequeno grupo de proprietários que se apropriavam de 

mais de um engenho e delegavam aos parentes e familiares o controle de suas posses. Eram 

estes obviamente, os que também possuíam o poder político local.  

 

Havia quatro famílias principais, constituídas pelos donos-de-engenho locais: Capitão Luís 

Antônio dos Santos (Lulu dos Santos) - Fazenda Pau Ferro (onde hoje é o Tanque do Anil - 

Parque Beira-Mar); Coronel Macieira - Fazenda do Engenho Velho (onde hoje é o 25 de 

Agosto); Antônio Tomé Quifans Menezes - Fazenda da Vassoura (hoje Vila Leopoldina-

Gramacho); e Antônio Teles Bittencourt - Fazenda Vassourinha (hoje Parque Lafaiete). 

Posteriormente, a do Pau Ferro passou à propriedade do Tte.-Cel. Joaquim Cândido 

Cordeiro, engenheiro do Exército. Os dois chefes políticos importantes eram os coronéis 

João Teles de Bittencourt e José Eliseu Alvarenga Freire (CUNHA; ALMEIDA, 2003, 

p.63). 

                                                           
29De acordo com Souza e Rodrigues (2004) planejamento e gestão urbana são distintos, mas, complementares, ou, pelo 

menos deveriam ser. O planejamento remete a uma atividade de longo prazo. Já a gestão, trata-se do imediato, do tempo 

presente. O planejamento “mercadófilo” na cidade do Rio de Janeiro utiliza “planos estratégicos” (não formal) em detrimento 

de um plano diretor.    
30Segundo a economista política Fania Fridman (1999) os líderes religiosos são os que mais possuem imóveis na cidade do 

Rio de Janeiro herdados desde à época da colônia para ocupação do solo alagado na cidade. Ao passar dos tempos, foram 

exercendo influência sobre a cidade “já que os proprietários de terra sempre decidiram o que fazer com ela e o que vivemos 

hoje é consequência dessa arrumação. A cidade cresceu como um pasto de negócios. A legislação, desde os tempos da coroa, 

sempre foi feita em função dos interesses dos donos de terra” (Ibidem, p.22).   
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Os padres também eram proprietários e a igreja católica possuía uma função 

fundamental neste processo: garantir a ordem à colonização por um viés subalternizante. Não 

é à toa que o município de Duque de Caxias ainda possui várias matrizes, colégios e escolas 

paroquiais31. Aqueles que detêm o poder econômico, político e social se apropriam de 

patrimônios sejam estes humanos, terras ou imóveis. A cultura do patrimônio adentra no 

aparelho do Estado como meio para o exercício do mando e da subserviência (MARICATO, 

2015).  

As mudanças na sociedade brasileira vão imprimindo novas necessidades e 

funcionalidades aos territórios. A Baixada não foi isenta deste processo. A dinâmica e as 

exigências do modo de produção capitalista na cidade do Rio de Janeiro influenciaram no 

desenvolvimento da baixada fluminense assim como a baixada também repercutiu nos rumos 

da cidade. Até meados do século XX, o município de Duque de Caxias era um espaço rural 

que se urbanizou levando em conta três elementos: cortiço, estrada de ferro e indústria 

(MUMFORD, 1998). Essa tríade representa o fenômeno do “bota a baixo” (cortiço) e a 

necessidade da classe trabalhadora de ocupar outras regiões que não as do centro da cidade; o 

progresso técnico dos transportes, a criação da estrada de ferro Leopoldina Railway como 

meio de trânsito de mercadorias e pessoas ocupada pelos subúrbios em seu entorno; e, a 

industrialização a partir dos anos de 1930. 

Os dados revelam que em 1910 haviam 800 habitantes em Duque de Caxias. Vinte 

anos depois, o contingente populacional passou para 28.756 (LUSTOSA, 1958). Nos anos de 

1940 haviam certa de 30.000 habitantes que labutavam e residiam no município. É importante 

sinalizar que em 1943 ocorre a emancipação dos distritos de Caxias, São João de Meriti, 

Xerém e Estrela através do Decreto Lei nº 1.055, de 31 de dezembro, alusivo à reforma32 

territorial do Estado do Rio de Janeiro, passando então a ser denominado município de Duque 

de Caxias33. Entre os anos de 1950 e 1960 teve-se cerca de 100.000 habitantes. Este período é 

marcado pela implantação da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) e da Fábrica Nacional de 

Motores34 (FNM) no distrito de Xerém, conforme as figuras abaixo. 

                                                           
31Paróquia de Santo Antônio; Paróquia Santa Terezinha; Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Paróquia São Bento; Paróquia 

São Sebastião; Paróquia Santa Cruz; Paróquia Nossa Senhora das Graças em Xerém; Paróquia Nossa Senhora das Graças em 

Parada Angélica; Paróquia Nossa Senhora do Pilar; Paróquia São Francisco de Assis e a Paróquia Santa Clara.  Sem contar 

com a quantidade de colégios e escolas com denominações católicas, a saber: Colégio Santo Antônio das Madres; Colégio 

São Francisco de Assis; Colégio Santo Antônio de Pádua; Centro Educacional Santa Mônica, Escola Municipal Santa 

Terezinha, Colégio Todos os Santos; Educandário Santa Helena, Educandário Nossa Senhora de Lourdes.  
32Sobre a reforma territorial que culminou na emancipação do município de Duque de Caxias, ver a edição intitulada “A 

emancipação político-administrativa do município de Duque de Caxias” na Revista Pilares da História, ano II, N°3 – 

Dezembro de 2003.    
33O nome da cidade homenageia o patrono do Exército brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.  
34O projeto da “Cidade do Motor” agudizava as contradições entre as classes sociais. A fábrica funcionava como um quartel 

via “correção dos maus comportamentos” e de ações que no discurso asseguravam a “integridade” pessoal e social do sujeito 

(SOUZA, 2014).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exército_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luís_Alves_de_Lima_e_Silva
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Figura 1 - Complexo da Refinaria Duque de Caxias/RJ  

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Fonte : Petrobras, 2010. Acesso em 14/07/2017.  
 

 

 

Figura 2 - Operários na Fábrica Nacional de Motores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
 
 Fonte: https://alfafnm.com/historia-da-fnm/ Acesso em 14/07/2017. 

 

 

A expansão da malha urbana aprofundou a dependência centro-periferia, isto é, das 

freguesias rurais (ABREU, 1988). A Baixada Fluminense, para além da compreensão de 

“Baixada para os de baixo” (ALVES, 2003), foi se constituindo como uma das principais 

fontes de acumulação capitalista. A mesma, segundo Almeida (2014, p. 53), “passou a ter 

importância estratégica, pois se transformou em área obrigatória de passagem, por conta de 

seus rios, bem como pelas estradas que foram abertas através das serras para que o trânsito de 

mercadorias se desenvolvesse melhor”, atendendo, sobretudo, aos interesses do capital 

estrangeiro. 
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Um dos principais atributos do município de Duque de Caxias é contribuir no 

abastecimento externo35 (dentro e fora do Brasil). A particularidade do desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil fez com que a Baixada, sobretudo, Duque de Caxias também se 

reproduzisse de modo desigual e combinado no âmbito das relações sociais de produção, 

cumprindo, “o papel de periferia da periferia da cidade do Rio de Janeiro” (SOUZA, 2014, 

p.114), mas não no sentido pejorativo da palavra “periferia”. Aqueles que a compreendem por 

este ângulo “esquecem que se trata de uma trágica conexão e não de uma separação. 

Esquecem que o centro produz a periferia, que a periferização integra esse mesmo centro [...]” 

(FONTES, 2014, p. 12).  

A Baixada Fluminense, entre os anos de 1930 a 1964, transformou-se, segundo Alves 

(2003) em uma grande periferia urbana do Rio de Janeiro. Vários acontecimentos marcaram 

esse período, como o boom populacional, o loteamento36 das antigas propriedades rurais sem 

planejamento urbanístico, resultando em construções por seus moradores sem o mínimo de 

infraestrutura frente a uma aparente indiferença estatal; o fluxo pendular dos trabalhadores 

(cidade dormitório); conformação da elite política local; os movimentos de resistência dos 

camponeses frente aos despejos e o estouro da revolta popular. 

 

Pode-se pensar, a partir da indiferença estatal verificada na exposição dos mecanismos de 

ocupação proletária da região da Baixada e da consequente extensão da autoconstrução para 

além do lote proletário, a formação de uma estrutura que pode ser esquematizada dentro da 

seguinte ordem: 1) ausência do Estado na resolução de problemas básicos; 2) entendimento 

de que as reivindicações populares não atingem objetivos; 3) auto-resolução dos problemas 

a partir da criação de uma rede que realimenta a ausência do Estado; 4) comprovação da 

incapacidade das reivindicações de atingirem resultados e 5) fortalecimento e dinamização 

da rede que designamos de resolução de problemas práticos (MONTEIRO, 2005, p. 497-

498).  
 

 

Especificamente, nos anos de 1960 este município “passou a ser considerado área de 

segurança nacional37 e através da Lei Federal nº 5449/68 perdia sua autonomia política, tendo 

consequentemente, seus prefeitos nomeados” (ALMEIDA, 2014, p.12). É neste período que a 

violência se manifesta e se acirra com base na justificativa que os altos índices de 

criminalidade requeriam o aumento do número de Tenórios (“protetores” da coletividade) na 

sociedade (ALVES, 2003).  

 

                                                           
35Duque de Caxias caracteriza-se não mais como uma cidade exclusivamente de dormitório, mais sim como a cidade de 

produção e exportação de petróleo. 
36Segundo Monteiro (2005, p. 495) “[...] o poder público municipal mostrava-se indiferente ante a abertura de loteamentos 

irregulares porque era do seu interesse que as diversas propriedades rurais deixassem de existir, dando lugar as residências 

proletárias que substituiriam os incertos impostos rurais pelos impostos urbanos [...]”. Trata-se, portanto, de uma aparente 

indiferença que revela a aliança com o capitalismo.   
37A justificativa era por ser considerada “uma área de forte influência trabalhista, com penetração comunista e que precisava 

de controle” (SOUZA, 1999, p.27). 
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O que se vê na chegada de Tenório é que apesar de ser mais um migrante nordestino, ele 

não construía seu empreendimento pessoal do nada. As relações familiares e de parentesco 

o introduziam em círculos políticos e econômicos onde a moeda corrente da troca de 

favores rendia-lhe uma promissora base de sustentação. Lançado em meio às disputas por 

terras numa região em fase de voraz reincorporação privada, Tenório não demoraria a 

assimilar também um outro código determinante, o da violência. Em meio aos constantes 

conflitos entre jagunços pela demarcação das propriedades e mesmo pela obtenção de 

emprego, ele, mais um capataz entre tantos, começa a se destacar, a partir do mito de ser 

inatingível, de ter o “corpo fechado”, não podendo ser ferido pelos inimigos (ALVES, 

2003, p.82-83). 
 

 

A (falsa) sensação de proteção legitimava a figura do dono do poder que ditava as 

regras na baixada. Tenório Cavalcanti de Albuquerque, também conhecido como “O Homem 

da Capa Preta”, operava condutas e práticas políticas sob uso da violência, “forma extrema e 

brutal do poder” (RAFFESTEIN, 1993, p.163), transmitida como instrumento de proteção da 

população. O mesmo aliava ao uso da coerção, ações que demonstravam o seu compromisso 

com o social. Exemplo, foi a criação do bairro Vila São José em Duque de Caxias “utilizando-

se de recursos da Legião Brasileira de Assistência (LBA), repassados pelo então presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) para assistência às famílias desabrigadas pelas enchentes, 

que atingiram a cidade em 1958” (BROTO, 2012 p.147).  

A revolta popular, que teve origem em Duque de Caxias, conhecida como o “Quebra-

Quebra de 1962”, no qual, moradores em situação de pobreza extrema saquearam 

estabelecimentos comerciais devido ao encarecimento das mercadorias, resultou em “42 

mortos e 700 feridos, segundo os dados oficiais; 2 mil estabelecimentos comerciais de 

gêneros alimentícios atingidos e o prejuízo de 1 bilhão de cruzeiros [...]” (ALVES, 2003, p. 

93). Verifica-se, assim, que o município de Duque de Caxias combinou (e ainda combina) 

crescimento econômico com intensificação da pobreza, sendo a criminalização e o 

assistencialismo as respostas dada à “questão social”.  

Contraditoriamente, a ditadura empresarial militar (1964-1985) significou para 

Tenório um forte golpe. A lei 5.449/68 determinou que não houvesse mais eleição direta, mas 

sim, uma nomeação pelo governador a ser outorgado pelo presidente da República. 

Entretanto, isto não significou a supressão da cultura política local. A ditadura revitalizou uma 

cultura do medo e do extermínio. “Pós” ditadura, o município de Duque de Caxias é 

personificado na figura de José Camilo Zito dos Santos Filho – o Zito (PDSB na prefeitura no 

período de 1997 a 2000; 2001 a 2004 e de 2009 a 2012) que reatualiza a gestão de Tenório e 

consagra-se como o “Rei da Baixada” (BARRETO, 2006). 

Oliveira (2003) sinaliza que no processo de modernização do município de Duque de 

Caxias o arcaico foi seu alimento. A violência, pobreza, paternalismo, assistencialismo e o 

clientelismo encontram-se em cena. Se a industrialização e a urbanização significaram uma 
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faceta de país “moderno” este não deixou de conviver com a “concentração de terra, renda e 

poder, pelo exercício do coronelismo, a política do favor e pela aplicação arbitrária da lei” 

(MARICATO, 2003, p.151). A falta de investimento do Estado em políticas públicas no 

processo de crescimento demográfico da Baixada Fluminense que verdadeiramente 

atendessem aos interesses da população38, viabilizou o crescimento de “coronéis” com 

práticas baseadas no binômio clientelismo e violência.   

 

É comum pensar a Baixada como uma terra de ninguém, assemelhada às cidades-fantasma 

dos filmes de western norteamericanos ou – opinião menos simplista, mas nem por isto 

mais consistente – como um simples transplante de um Nordeste brasileiro idealizado com 

os seus “coronéis”, “jagunços” e as suas sangrentas disputas por terra e poder 

(MONTEIRO, 2005, p. 488).  
 

 

Lemos (1980) ao versar sobre a impunidade em Duque de Caxias escreve “Crime de 

morte em Caxias? Morreu, enterrou, acabou...” (LEMOS, 1980, p.85). Todavia, a violência 

não é exclusiva da Baixada Fluminense, mais sim, inerente à formação social brasileira que se 

manifesta também na União e nos Estados. Assim como a pobreza, fruto das inconsequências 

do desenvolvimento capitalista e meio de conquista de votos em período eleitoral. O voto, por 

exemplo, constituiu-se em uma mercadoria política, objeto de falcatrua e meio de conservação 

do poder dos “chefes locais”. Neste processo as relações de troca de favores são essenciais. 

Constitui-se um “ato de ingratidão” não recompensar a ajuda dada. A figura abaixo ilustra 

esta afirmação.  

 
 

Figura 3 - Centro Social “fechado por motivo de ingratidão” na Baixada Fluminense 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: http://www.sidneyrezende.com – 2008. Acesso em 26/04/2017. 

 

                                                           
38A população estava (e ainda está) submetida a infraestrutura inadequada, muitos não possuem acesso a saneamento básico, 

com péssimas condições de saúde, não acesso à educação e ao lazer, além de acompanhar uma intensa degradação ambiental. 
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Logo, as relações clientelísticas se dão entre os políticos e os setores pobres da 

população que em troca de votos promete emprego, serviços públicos, cursos 

profissionalizantes, dentre outros, nos então chamados na contemporaneidade de “centros 

sociais”: o espectro do curral eleitoral. Neste sentido, “o resultado é a subsistência do 

“coronelismo” que se adapta, aqui e ali, para sobreviver, abandonando os anéis para conservar 

os dedos” (LEAL, 1997, p. 284). 

As práticas clientelistas, nepotistas, populistas, paternalistas e violentas caracterizam o 

passado presente nesta sociedade, revelando, ainda, a nossa “condição colonial permanente”39 

(FERNANDES, 1968, p.26). Não obstante a isto, a política de assistência social no Brasil 

também resguarda características semelhantes aos elementos da cultura política brasileira, 

historicamente utilizada como moeda de troca, na relação mando e subserviência: um traço 

constitutivo de uma realidade dinâmica. 

Atualmente, a Baixada Fluminense é composta pelos seguintes municípios: Japeri, 

Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de 

Caxias (CIDE, 2009). Alguns estudiosos também acrescentam Magé, Guapimirim, 

Paracambi, Japeri, Itaguaí, Seropédica e Mangaratiba. Duque de Caxias dá acesso à Rodovia 

Washington Luiz (BR-040), Linha Vermelha (RJ-071), Presidente Kennedy (RJ-101), Estrada 

Velha (RJ-107), Avenida Brasil (BR-116) além de um novo arco rodoviário (Arco 

Metropolitano), que abrange o porto de Sepetiba em Itaguaí à Itaboraí (BR-101).  

O município de Duque de Caxias possui cerca de 855.000 habitantes40 (IBGE, 2010), 

dividido em 4 (quatro) distritos, a saber: Centro de Duque de Caxias, Campos Elyseos, 

Imbariê e Xerém, mencionados respectivamente por ordem de maior quantitativo 

populacional, conforme o gráfico a seguir.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Verifica-se na atualidade a agregação de formas diversificadas de produção, à exemplo, às novas tecnologias atreladas às 

mais antigas como estratégia de intensificar a exploração da força de trabalho humana. Todavia muitos ainda labutam em 

situações análogas da escravidão.  
40 A população estimada para o ano de 2016 pelo IGBE (2010) foi de 886.917.  
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Gráfico 1 - Distribuição da população caxiense por distrito (Censo 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE, 2010.  
  

Possui, ainda, o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) da região com 25,7 

bilhões concentrando 70% da economia do Estado. Em relação à economia do município, 

cabe sinalizar que esta era gerada através das atividades da agricultura, voltada para o cultivo 

de cana de açúcar, mandioca, arroz, feijão e milho. Atualmente, a mesma é produzida 

predominantemente através das indústrias químicas, pretroquímicas, metalúrgicas, gás, 

plástico, moveleiro, vestuários e têxtil. Trata-se de um município em que a iniciativa pública e 

privada se fazem presentes, principalmente, na política de educação41. 

Se os indicadores econômicos expressam êxito, o mesmo não ocorre com os 

indicadores sociais. Duque de Caxias possui um dos piores índices de pobreza com mais de 

53% da população nesta situação (IBGE, 2010). São múltiplas as expressões da “questão 

social” presentes nas condições de vida dos munícipes. Prova disto é o Aterro Metropolitano 

de Jardim Gramacho42, fechado em 2012, utilizado como única fonte de sobrevivência por 

muitos trabalhadores informais e suas famílias.   

 

 

 

 

 

                                                           
41Têm-se em Duque de Caxias o campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), uma das melhores 

universidades do Brasil e do mundo, no bairro Vila São Luís e a maior Instituição de Ensino Superior Privada deste 

município: a Universidade “Profº José de Souza Herdy”, mais conhecida como Unigranrio que apenas em 1994 passa a ser 

reconhecida com esta nomenclatura, pois, anteriormente chamava-se Associação Fluminense de Educação (AFE), localizada 

no bairro 25 de Agosto. 
42Vale a pena conferir o documentário “lixo extraordinário” sobre o aterro sanitário de Jardim Gramacho localizado no 

município de Duque de Caxias no Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8&t=1974s 
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Figura 4 - Lixão de Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto de Gabriel Paiva, 2012 – Agência O Globo. Acesso em 25/07/2017 

 

As desigualdades intra e inter-regionais se fazem necessárias para a manutenção do 

projeto societário burguês. Logo, o que se manifesta neste município, no micro, reflete 

relações sociais contraditórias mais amplas, inerentes às particularidades do modo de 

produção capitalista na sociedade brasileira, em constante movimento.  

A questão do território, neste trabalho, ultrapassa uma compreensão restrita que o 

interpreta exclusivamente como meio de controle e conquista. Trata-se de uma “extensão 

apropriada e usada” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 19) e que “reúne o mental e o cultural, o 

social e o histórico” (LEFEBVRE, 1972, p.5) para além de uma ordenação “cartesiana” do 

espaço. Ao consistir em uma construção social, a Baixada Fluminense não está isenta de 

projetos societários em disputa. A mesma é fruto da produção material e política dos sujeitos 

que nela habitam, labutam e, ou, se debruçam a estudá-la. Àqueles que nela sobrevivem, um 

aspecto básico é concreto: o passado presente. 
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CAPÍTULO II- O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL E A 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

                                                           

O mundo espera por suas exigências. Precisa de seu 

descontentamento, suas sugestões. O mundo olha 

para você com um resto de esperança. É tempo de não 

mais se contentar com essas gotas no oceano.  

 

                                                                            Bertold Brecht 
 

 

O presente capítulo inicia-se realizando a trajetória do Serviço Social na 

particularidade do Brasil, demarcando no espaço e no tempo, os projetos profissionais e 

societários em disputa. Neste norte, há que se refletir sobre os aspectos que influenciaram a 

gênese e as transformações ideo-políticas da profissão ao longo de seu percurso.  

Avança, recuperando a perenidade do conservadorismo sobre a totalidade da vida 

social, em especial, no âmbito do Serviço Social crítico que há mais de três décadas se dedica 

a afirmar o seu projeto ético-político. Para o entendimento acerca do que consiste um projeto, 

a redação segue à luz das contribuições de Marx no prefácio de “Para a Crítica da Economia 

Política” (1859), substancial, para situar a profissão e a política de assistência na sociabilidade 

burguesa, suas funcionalidades, similitudes e controvérsias. Recupera, historicamente, os 

nexos entre os assistentes sociais com a área da assistência, bem como os subsídios desta 

categoria profissional na luta para tornar a assistência uma política social, na perspectiva de 

superar as marcas atribuídas do tradicionalismo. Na condição de política, mais marcos 

regulatórios foram conquistados, todavia, projetos antagônicos de assistência coexistem nestes 

e no SUAS. 

Encerra-se evidenciando como as disputas sociopolíticas em relação ao advento da 

Constituição Federal de 1988 e a correlação de forças a ela correspondente tencionaram a 

formulação e operacionalização das políticas de proteção social, em especial a de assistência 

social. Essa dinâmica se expressa nos desdobramentos, peculiares aos contextos regionais, 

desde a promulgação da política de assistência social na referida Carta Magna nos âmbitos 

teórico e prático. O SUAS, em sua implantação e implementação no capitalismo 

contemporâneo, é um desafio frente aos traços estruturais e conjunturais da sociedade 

brasileira, sobretudo, no município de Duque de Caxias/RJ.  
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2.1 - Os projetos em disputa e o Serviço Social 

 

A história do Serviço Social brasileiro, apresentada por grandes expoentes da categoria 

profissional, revela que esta profissão em seus 82 anos de existência, apesar de recente, possui 

um acúmulo teórico e prático significativo que vem exercendo e sofrendo influências na e 

pela sociedade. No trabalho do assistente social, projetos/alternativas profissionais movem-se, 

todavia, “nem sempre clara e conscientemente distinguidos (as) quando tomados (as) como 

referência” (VASCONCELOS, 2015, p.293). 

Um projeto profissional expressa uma determinada concepção de profissão e um 

projeto de sociedade. Representa a “autoimagem” profissional e consequentemente a 

“imagem social” (ORTIZ, 2010). Trata-se de um desenho da identidade da profissão, ou seja, 

como e o que é ela, quais os princípios, valores, objetivos que definem sua relação com a 

população usuária, demais categorias profissionais, instituição empregadora e com que 

recursos de ordem teórica, prática e institucional o profissional conta para realizar o seu 

trabalho (NETTO, 1999). O mesmo se expressa no exercício profissional quando este se 

reveste com base nos fundamentos e compromissos defendidos pelo seu projeto de profissão - 

conservador ou progressista - na condição de diretriz, de acordo com a interface que se gesta 

com o projeto societário. 

Projeto societário é um projeto coletivo macroscópico que reflete “uma imagem de 

sociedade a ser construída” (NETTO, 1999, p.2) pelas classes sociais e que pode tender a uma 

perspectiva de alteração ou de perpetuação da ordem vigente. Todavia, um projeto de 

sociedade não é rígido, ou seja, são flexíveis e cambiantes, uma vez que “incorporam novas 

demandas e aspirações, transformam-se e se renovam” (Ibidem, p.3) de acordo com o próprio 

movimento da realidade, fornecendo ainda, matrizes e valores ao projeto profissional.  

Mas, cabe sinalizar que um “projeto” seja ele profissional ou societário “é uma 

antecipação ideal da finalidade que se pretende alcançar, com a invocação de valores que a 

legitimam e a escolha dos meios para lográ-la” (Ibidem, p. 2). Neste sentido, a trajetória dos 

assistentes sociais no Brasil, como veremos a seguir, é atravessada por projetos profissionais 

cuja direção social que os referenciam encontram-se intimamente vinculados às circunstâncias 

objetivas. Assim sendo, a leitura da profissão compreende duas questões fundamentais: há de 

se considerar o surgimento da profissão pelas consequências do capitalismo sobre o conjunto 

das relações sociais (NETTO, 1996), o que Montaño (2009) denominou de perspectiva 

histórico-crítica; e, mesmo dentro da ordem burguesa, seu surgimento, desenvolvimento e 

consolidação são produtos de projetos e práticas dos assistentes sociais (IAMAMOTO; 
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CARVALHO, 2012). Desconsiderá-las é negligenciar as condições sócio históricas em que a 

profissão se movimenta e o papel de sujeitos e protagonistas neste processo.  

O Serviço Social ao longo de, aproximadamente, trinta anos compartilhou de um 

projeto societário que influenciou na construção de seu projeto profissional e vice-versa. 

Refiro-me ao conservadorismo que, inerente aos fundamentos da vida social, saturou a 

profissão por longos tempos e ainda esforça-se a enlaçá-la na contemporaneidade. No Brasil, 

a ruptura com o conservadorismo, calcado na formação moral brasileira, é um desafio e um 

exercício diário frente a um “neoconservadorismo” de retórica “pós-moderna” (BONFIM, 

2015).  

Para isto, o solo histórico é fundamental à desmistificação de valores interpretados 

como oriundos da natureza do homem e não das relações sociais fincadas no modo de (re) 

produção da vida social. Relações sociais estas em que “vão se formando os valores, as 

tradições e cultura brasileira e se constituindo a nossa moralidade” (Ibidem, p.49). Como visto 

no primeiro capítulo, nas particularidades do desenvolvimento do capitalismo na formação 

social brasileira, a simbiose entre o “arcaico” e “moderno” é um dos traços constitutivos desta 

sociabilidade. À vista disso, mais que historicizar a moral43 é identificar os valores perenes, 

como “o autoritarismo da classe dominante, a ideologia do “favor”44, a “tara elitista” e a 

prática da tutela” (Ibidem, p.88), que constituem a base que se ergue frente a necessidade de 

enfrentamento da “questão social” no Brasil.  

É necessário, mesmo que em linhas gerais, atentar-se às particularidades deste 

fenômeno no país. As raízes da “questão social” encontram-se no Brasil-Colônia escravista e 

patriarcalista (SILVA, 2014). Esta autora retorna sua análise à origem deste fenômeno45 e não 

exclusivamente da gênese de seu conceito, salientando a resistência dos sujeitos históricos 

ante as estruturas de dominação como marca da “questão social” brasileira. Resistência que se 

manifesta explicitamente quando a generalização do trabalho livre e assalariado ganha 

visibilidade e legitimidade (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012; NETTO, 2011a). 

  Mas, mesmo com a vigência do capitalismo, o Brasil não rompe com uma “cultura 

senhorial” (CHAUI, 2006), isto é, do mando e subserviência que se robora no fenômeno do 

populismo na chamada “Era Vargas”. Oliveira (2003) adverte que neste fenômeno verifica-se 

a conjugação de elementos do “arcaico” com valores tocantes ao pensamento liberal quando 

da intervenção do Estado na “questão social”.  

                                                           
43 A moralidade é entendida por Bonfim (2015, p.49) “como senso moral, ou seja, é a medida que expressa se os indivíduos 

estão socializados, se eles se comportam de acordo com as normas e valores determinados”.  
44 Vide SCHWARZ, R. Ao vencedor as batatas. Forma Literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São 

Paulo: Livraria Duas Cidades, 1988.  
45 Silva (2014) traduz a “questão social” em lutas sociais implícitas ou explícitas desde a formação socioeconômica do Brasil 

as exemplificando nas “lutas pela terra, migrações internas, servidão e extermínio do indígena, movimento negro, liberdade 

sindical, protestos sociais dos trabalhadores emergentes da industrialização tardia etc.” (Ibidem, p.26). 
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Na particularidade do capitalismo brasileiro, dependente à economia mundial, a 

“questão social” e suas expressões são mais acentuadas. Se a palavra “dependente” suscita 

uma interpretação negativa, como um país de pouca importância é enganoso. Em países 

típicos desta economia, têm-se uma superacumulação de capital às custas da superexploração 

e expropriação da força de trabalho. O resultado deste processo, ou seja, da Lei Geral de 

Acumulação Capitalista é “a acumulação de riqueza num polo e, ao mesmo tempo, a 

acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a 

degradação moral no polo oposto [...]” (MARX, 1971, p. 210).  

A industrialização tardia que se configurou neste país manifesta esta lei geral inerente 

ao aumento da composição orgânica do capital. Esta composição é determinada pela razão do 

capital constante (valor dos meios de produção) ao capital variável (valor da força de 

trabalho). Desta proporção têm-se a medida da produtividade do trabalho. A alta 

produtividade significa o aumento do trabalho morto sobre o trabalho vivo (às custas da força 

de trabalho) resultando na elevação da acumulação de capital e no alargamento do exército 

industrial de reserva, expresso no perverso movimento de absorção e repulsa da força de 

trabalho, necessários ao desenvolvimento do capitalismo (MARX, 1984). Através disto, 

intensifica-se a exploração somada ao rebaixamento salarial e o ataque à capacidade de 

mobilização e organização da classe trabalhadora.  

No Brasil, afere-se este movimento quando as cidades do Centro-Sul dilataram-se 

frente às migrações e imigrações de camponeses nacionais e internacionais em busca de 

emprego nas fábricas e foram lançados à situações aviltantes e insustentáveis de vida e 

trabalho. Todavia, o capitalismo fabrica, nas palavras de Marx e Engels (2012) “seu próprio 

coveiro” quando “a burguesia alimenta o proletariado de seus próprios elementos formativos, 

ou seja, de armas contra si mesma” (p.55). Assim, abre-se na arena sócio política um cenário 

de inconformismo que foi abafado e canalizado para outros fins, o de não supressão das 

desigualdades. Logo, as respostas às expressões da “questão social”, alternam e amalgamam, 

historicamente, coação e ações caritativas-assistencialistas.  

O trato à “questão social” possui uma implicação direta com o papel da Igreja Católica 

na constituição da moralidade brasileira. A Igreja foi uma das instituições responsáveis por 

formar um “nexo moral” frente a um país de diversidades culturais (PRADO JÚNIOR, 1965). 

Este nexo se manifestou em práticas de violência e autoritarismo aos costumes, tradições, 

relações/condições de vida e trabalho cujo Estado é um forte aliado.  

 

Estado e igreja compunham um todo orgânico, sendo que o papel dessa instituição não se 

limitava em transformar negros e índios em “bons cristão”. Além do “controle das almas” 

no cotidiano da vida na colônia, essa tinha sob sua responsabilidade a educação das 

pessoas. Esses dois braços da Igreja possibilitavam a disseminação dos valores cristãos e, 
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ao mesmo tempo, a necessidade de obediência a Deus e ao Estado (BONFIM, 2015, p.56-

57).  

 

 

No entanto, para reocupar seu espaço na sociedade que estava em jogo frente às 

aspirações socialistas entre os operários da Europa e a laicização do Estado com a 

Constituição Federal brasileira de 1981, a igreja encontrou na “questão social” um meio de 

recuperar sua função principal de ordenamento no mundo. As encíclicas papais Rerum 

Novarum de Leão XIII (1891) e a Quadragésimo Anno de Pio X (1931), foram criadas como 

tratativas do seu fortalecimento (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012).  

 Frente ao agravamento da “questão social” e de suas expressões no capitalismo 

monopolista, a igreja se compromete junto ao Estado e às classes economicamente e 

politicamente dominantes a sufocar os conflitos sociais que pudessem colocar em xeque a 

ordem burguesa que estava sendo construída. Os efeitos da primeira encíclica se fizeram 

sentir nos círculos operários que sob “a orientação de Leão XIII, pensava-se numa sociedade 

reformada nos seus elementos básicos: família, classes e solidariedade nacional. As bases de 

uma reforma social seriam dadas pelos princípios cristãos” (MARCHI, 1989, p.205). 

Diante da organização corporativista do Estado no governo de Getúlio Vargas, o êxito 

desta tarefa requeria sujeitos com uma formação técnica especializada para a prestação da 

assistência46. Eis o papel do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS) de São Paulo criado em 

1932 na formação das primeiras damas da caridade (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012). Foi 

nesta ceara de vigência do projeto de renovação cristã da Igreja e de fortes tensões entre 

burgueses e proletários que se inscreveram às pioneiras do Serviço Social à luz das encíclicas 

papais. Deste modo, o direcionamento ético e político era dado pela formação doutrinária na 

ação social empreendida pelas pioneiras da ação católica de modo a racionalizar a assistência. 

Neste embalo, em 1936 é fundada pelo CEAS, a primeira Escola de Serviço Social em 

São Paulo, amplamente ligada ao movimento católico e como demanda do Estado que no 

processo de modernização conservadora buscou um profissional qualificado para atuar junto 

aos trabalhadores e suas famílias no intuito de afastar destes quaisquer potenciais de 

pensamento e ação revolucionários. A garantia do controle sobre a vida da classe trabalhadora 

em todos os seus sentidos e extensões para além da estrutura da fábrica, foi peça chave à 

garantia do desenvolvimento do projeto societário burguês. 

 

O Estado, resultante do movimento das classes, incorporou seletivamente as projeções 

destas classes e, no caso do operariado, incorporou-as para esvaziá-las e tutelá-las, 

direcionando a busca de sua legitimidade na necessidade de conter conflitos sociais dentro 

de limites que não comprometessem o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Assim, a 

particularidade brasileira faz-se sentir de maneira cristalina: um assistencialismo que 

                                                           
46 Sobre o Serviço Social no âmbito da assistência social, vide o 2.2. do presente capítulo desta dissertação.   
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satura as relações sociais no Brasil, que ganha novas roupagens, novos incrementos e 

investimentos, e que se realiza conjugando ou alternando a repressão aberta ou 

indireta às demandas da classe trabalhadora (SOUSA, 2016, p.40, grifo original). 

 

 

A efervescência no cenário sócio político em torno da “questão social” e de suas 

graves consequências sobre a população brasileira, acabou por demandar a intervenção do 

Estado nesta empreitada para além de seu braço repressor. As formas de resposta do Estado 

junto ao empresariado sobre este fenômeno incidiram na institucionalização do Serviço Social 

nos anos de 1940, ou seja, na inserção em instituições privadas e estatais47 que ao 

implementarem políticas sociais focalizadas demandaram a presença de profissionais 

assalariados para executá-las (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012; NETTO, 2011a).  

Todavia, a pretensão com a criação de instituições foi a de garantia do 

desenvolvimento harmônico do capitalismo no Brasil sob a promoção de uma imagem 

“humanizada” do empresariado e do Estado, extremamente ilusória. Imagem esta 

representada na figura do assistente social ao situar-se na “linha de frente” da relação entre 

população e instituição (IAMAMOTO, 2013a). Assim, a inserção destes profissionais nas 

instituições se deu de modo estratégico. O objetivo geral do trabalho do assistente social era o 

de viabilizar serviços sociais mínimos para que o indivíduo (visto como tal) e sua família 

pudessem se reproduzir socialmente, assegurando ainda o controle, amenizando os conflitos e 

reivindicações ao “repassar valores para a classe operária, no sentido de inculcar-lhe as regras 

de obediência, disciplina e submissão à sua condição proletária” (SILVA, 2014, p.116).  

Estas características estiveram presentes, sobretudo, no exercício profissional no 

âmbito do Seguro Social, no Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), na Fundação Leão XII e na Legião Brasileira de 

Assistência (LBA)48, perfeitamente apresentados e problematizados no livro “Relações 

Sociais e Serviço Social no Brasil” de Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho publicado em 

1982.  

Apesar do Serviço Social não ser uma evolução ou organização da caridade, não se 

pode omitir o papel que a Igreja cumpriu, sobretudo, em suas protoformas49 (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2012). Abordar o Serviço Social como profissão, só foi possível, a partir do 

momento em que esta categoria profissional adentrou no mercado de trabalho, 

desvencilhando-se da ação especificamente católica: um caminho de rupturas e continuidades 

                                                           
47 O Estado ainda é o maior empregador desta categoria profissional.   
48 Especificamente sobre a LBA, veremos no próximo item deste capítulo. 
49 Vide os Códigos de Ética de 1946, 1965, 1975, bem como a primeira Lei de Regulamentação da Profissão: Lei n.3252, de 

27 de agosto de 1957 através do Decreto n° 994 de 15 de maio de 1962. Cabe sinalizar que antes do atual código de ética de 

1993, houve o Código de Ética de 1986 considerado um “divisor de águas”. O mesmo apresentou avanços, mas, teve-se 

limites, sobretudo devido “há uma subordinação imediata da ética à política, da ética à ideologia” (BARROCO, 2010, p. 

170), uma concepção dualista e não de contradição social, que o fez ser repensado.   
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(IAMAMOTO, 2013a). Convém salientar a análise crítica que Sousa (2016) à luz de Netto 

(2011a) realiza sobre o novo agente. 

 

O novo agente sempre começa por refuncionalizar referências e práticas preexistentes e, 

mesmo quando estas são conformadas pelo novo agente, isso não implica necessariamente 

na supressão do caldo cultural (ideal) e institucional-organizativo preexistente. Eles podem 

coexistir. E, no caso do Serviço Social brasileiro, esta continuidade se manifestou 

claramente – até porque, no nosso entendimento, esta continuidade encontrava eco ídeo-

político no assistencialismo/clientelismo/paternalismo que marcam a forma particular das 

relações sociais brasileiras que permeavam o Estado no trato com a “questão social”. Mais 

ainda, do ponto de vista do universo ídeo-político teórico-cultural, esta será a tendência 

dominante, neste momento, do Serviço Social: uma junção do conservadorismo-restaurador 

católico, anteriormente explicitado, com o reformismo conservador (SOUSA, 2016, p.42). 
 

É importante atentar-se para isto, pois, quando Iamamoto (2013a) reafirma a 

existência de uma contradição no âmbito do Serviço Social por este ter um estatuto de 

profissão e ao mesmo tempo possuir um arranjo teórico-doutrinário, Netto (2004) salienta que 

se trata de um aparente paradoxo. Naturalizada a “questão social” tanto pelo pensamento 

conservador laico como o confessional, seu enfrentamento sucederia mediante uma reforma 

social e humana.   

A presença do conservadorismo moral, no contexto de origem do Serviço Social, é 

evidenciada: na formação, no projeto social da Igreja Católica e na cultura brasileira, 

através das ideias positivistas. A vivência cotidiana, orientada por seus pressupostos 

valorativos, tende a reproduzir a alienação moral, em seus aspectos já assinalados: a 

repetição a-crítica dos valores, a assimilação rígida dos preceitos e modos de 

comportamento, o pensamento ultrageneralizador, o preconceito, o conformismo, a 

discriminação, tendo em vista a não aceitação do que não se adequa aos padrões de 

comportamento estereotipados como “corretos” (BARROCO, 2001, p.74).  

 

 

   As expressões da “questão social” eram concebidas pelo Serviço Social em sua 

manifestação factual, resumindo-se no ver, julgar e agir, influenciado pelo Serviço Social 

europeu e norte americano ao incorporar no ensino e no trabalho profissional o Serviço Social 

de caso50, grupo51 e comunidade52, com ênfase na ajuda psicossocial para que o seu “cliente”, 

nomenclatura utilizada à época, se ajustasse e sentisse inserido ao meio (IAMAMOTO, 

2013a). Neste sentido, o trabalho dos assistentes sociais era direcionado por um projeto 

profissional conservador, conforme os códigos de ética e a lei de regulamentação da profissão 

anteriores aos de 1993, conforme mencionado na nota de rodapé de número 49.  

                                                           
50 As ideias de Mary Richmond (1861-1928) em sua obra intitulada “Diagnóstico social” (Social Diagnosis) de 

individualização dos problemas visto como pessoais e não sociais deu origem ao Serviço Social de Caso. Obra esta de matriz 

positivista funcionalista que têm Émile Durkheim (1858-1917) como um dos grandes expoentes para analisar a sociedade. 

Para Durkheim, a sociedade se compara a um organismo vivo, ou seja, a um corpo humano, cujos órgãos desempenham 

funções específicas em função de complementariedade de forma a garantir o perfeito funcionamento (COSTA, 1997).  
51 O Serviço Social de Grupo foi similar ao Serviço Social de Caso. A diferença, como o próprio nome já denuncia, é a 

grupalização dos casos, orientado pela teoria de Gisela Konopka.  
52 O Serviço Social de comunidade será abordado nos próximos parágrafos. 
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É neste cenário nacional de influências europeias, sobretudo, pós Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) que o Brasil alicerçado no ideário internacional de “superação do 

subdesenvolvimento” assumirá internamente a marcha do “desenvolvimentismo”. O triunfo 

deste “progresso” dependia da garantia da ordem política e social, ou seja, devia-se frear 

qualquer movimento contra o instituído. Nas palavras de Fernandes (1976, p.297) “sem 

estabilidade política não haveria cooperação econômica”.  

Para tanto, difundiu-se uma ideologia, que não passou de uma responsabilização 

individual para uma exploração coletiva barata, de que o sucesso econômico do Brasil 

dependia da participação de toda a comunidade. Nesta esteira, os assistentes sociais como 

agentes da mudança, continuaram sendo profissionais úteis à ordem, sobretudo, no governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) que com seu clássico lema “50 anos em 5” deu 

continuidade ao movimento de modernizar conservando. Estes, inseriram-se na organização e 

no desenvolvimento de comunidade, com experiências mais ortodoxas do que heterodoxas 

(AMMANN, 2009), todavia, crucial ao processo de erosão do Serviço Social “tradicional”.  

Este projeto profissional tradicional, fruto do processo sócio histórico, foi hegemônico 

entre as décadas de 1940 a 1970. Apesar deste ter sido aquele que mais, no sentido de duração 

e abrangência, direcionou os assistentes sociais em seu trabalho profissional, este não exclui 

da história do Serviço Social a presença de segmentos da categoria profissional que se 

vincularam às forças progressistas, alimentados por estas e ao mesmo tempo alimentando-as. 

Tratam-se de questionamentos “em torno das relações sociais vigentes e da própria 

funcionalidade da profissão na ordem societal” (COELHO, 2013, p.96) viabilizado pela 

aproximação dos assistentes sociais com a comunidade53 pelo viés, mesmo que embrionário, 

crítico, revelando o caráter dinâmico e contraditório das relações sociais e os germes das 

possibilidades de transformação da profissão e da sociedade.  

Entretanto, as tentativas de questionamentos à ordem não perduraram por muito 

tempo. Inviabilizada pelo Estado Autocrático Burguês54 (1964-1985) nos famosos “anos de 

chumbo” no Brasil, o golpe significou “[...] a derrota das forças democráticas nacionais e 

populares [...] um movimento inequivocamente reacionário” (NETTO, 2011b, p.25) 

demolindo o governo de João Goulart (1961-1964). Este representou a “solução política” via 

mecanismos repressivos e autoritários à garantia do desenvolvimento capitalista, em estreita 

relação com a burguesia internacional, sob o discurso de “proteção em nome da nação” de 

                                                           
53 O Desenvolvimento de Comunidade rendeu também à profissão um aumento no contingente de profissionais, bem como de 

seus postos de trabalho, valorização da categoria profissional, fornecimento de bolsas de estudos, especialização em 

pesquisas multidisciplinares e participação em seminários e congressos (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012). 
54 Denominação utilizada por Netto (2011b) e posteriormente por Mazeeo (2015) advinda de Fernandes em seu livro “A 

Revolução burguesa no Brasil (1976).  
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ameaças anticapitalistas55: um arremate da conjuntura anterior que aprofundou a dependência 

econômica brasileira.  

Aprofundada a dependência às amarras imperialistas, a “questão social” se 

complexifica. O Estado nacional, “verdadeiro dínamo do poder burguês” (SOUSA, 2016, 

p.59), não só continuou a oferecer violência (extrema) e assistencialismo no trato às 

expressões da “questão social” como anulou espaços que inspirasse e respirasse uma possível 

cultura crítica.  

 

O Estado autocrático burguês criou as condições para a emergência, no Brasil, de uma 

indústria cultural, concentrada e monopolizada, fazendo do espaço nacional um mercado 

unificado onde se enfrentam uns poucos monopólios que dominam e manipulam a 

produção e a distribuição de uma cultura de massas com as conhecidas características de 

conformismo e alienação e que, ao mesmo tempo, segmentando o público, divulgam 

seletivamente mensagens e universos simbólicos de outro quilate (NETTO, 2011b, p.49). 
 

 

Os ataques brutais do Estado sobre o âmbito da cultura, a fim de manter seu traço 

elitista, incidem nos rumos da política educacional que frente ao espraiar das contestações 

estudantis, ganhou tamanha relevância na escala longa de privatização com vistas à uma 

formação minimalista e funcional à sociabilidade burguesa. O “mundo da cultura” sob o 

controle deste regime aniquilou e exilou sujeitos voltados à tentativa de democratização da 

sociedade brasileira, sujeitos estes que tiveram papel fundamental no processo de renovação 

da profissão no Brasil (NETTO, 2011b).  

A crítica ao chamado “Serviço Social tradicional” de “prática empirista, reiterativa, 

paliativa e burocratizada, orientada por uma ética liberal burguesa [...]” (NETTO, 2005, p.6) 

se expressa em um cenário mais amplo e num contexto social e político favorável à 

Reconceituação56 do Serviço Social, na América Latina em 1965. Em contrapartida, no Brasil, 

devido à ditadura empresarial militar, o que tivemos foi uma renovação do Serviço Social 

postos em quatro condutos, a saber: 

 

O primeiro remete ao próprio amadurecimento de setores da categoria profissional, na sua 

relação com outros protagonistas (profissionais: nas equipes multiprofissionais; sociais: 

grupos da população politicamente organizados) e outras instancias (núcleos 

administrativos e políticos do Estado). O segundo refere-se ao desgarramento de segmentos 

da Igreja católica em face do seu conservantismo tradicional; a emersão de “católicos 

progressistas” e mesmo de uma esquerda católica, com ativa militância cívica e política, 

afeta sensivelmente a categoria profissional. O terceiro é o espraiar do movimento 

estudantil, que faz seu ingresso nas escolas de Serviço Social e tem aí uma ponderação 

                                                           
55 Leia-se: a crescente insatisfação da classe trabalhadora e as probabilidades de existência de movimentos sociais e políticos 

de cunho socialista (COELHO, 2013).  
56 A Reconceituação, de acordo com Netto (2005) foi conduzida por uma questionamento principal: “qual a contribuição do 

Serviço Social na superação do subdesenvolvimento” (Ibidem, p.9). A partir disto, questionava-se também a “suposta 

neutralidade profissional e o caráter conservador da ação profissional (BONFIM, 2015, p.116).  Questionamentos estes que 

puderam ser realizados pela categoria profissional em um cenário que “se inscreve na dinâmica de rompimento das amarras 

imperialistas, de luta pela libertação nacional e de transformação da estrutura capitalista excludente, concentradora, 

exploradora” (FALEIROS, 1987, p.51).  
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muito peculiar. O quarto é o referencial próprio de parte significativa das ciências sociais 

do período, imantados por dimensões críticas e nacional-populares (NETTO, 2011b, p.139-

140).  

 

 

Esses são os vetores do processo de erosão do Serviço Social “tradicional” 

relacionadas às determinações sócio históricas. Isto significa que a necessidade da criação de 

uma profissão como a de Serviço Social, fruto das contradições do capitalismo, bem como de 

sua renovação e, ou, reconceituação, estão intimamente vinculadas às condições objetivas da 

sociedade em que se insere.  

O Estado mais centralizado, racionalizado e burocratizado, requisitou um Serviço 

Social conectado às suas exigências, reorientando assim a formação e o exercício profissional 

não na perspectiva de rompimento com suas raízes, mas na busca por uma racionalidade 

técnica sem arranhar sua imagem construída (NETTO, 2011b), isto é, de uma profissão de 

traços subalternos e de agentes reguladores da classe trabalhadora.  

O efeito global dessas exigências engendrou precisamente um vetor de erosão do Serviço 

Social “tradicional”: implicou um dimensionamento técnico-racional quer no nível de 

legitimação das práticas, quer no nível de condução que derruía os comportamentos 

profissionais impressionistas, fundados consequentemente em supostos humanistas 

abstratos e posturas avessas ou alheias às lógicas da programação organizacional (NETTO, 

2011b, p. 123). 

 

 

Com a requisição de um assistente social “moderno”, mais técnico e racional, as 

agências de formação precisaram se reorganizar e projetar um novo perfil para além do 

“confessionalismo”, “paroquialismo” e "provincianismo”. A partir disto, o Serviço Social 

adentra no campo universitário e em pouco mais de uma dezena de anos, as instituições 

públicas e privadas expandiram significativamente os cursos de Serviço Social no Brasil. 

Frente às novas imposições, demandas e atribuições também se consolidou um mercado 

nacional de trabalho no âmbito do planejamento e da execução das políticas sociais.  

Netto (2011b) destaca que, após a erosão do Serviço Social “tradicional”, se 

desenvolve cronologicamente e teoricamente três direções do processo de renovação que 

chamaremos de direções distintas de projetos profissionais e societários. A primeira direção é 

de um projeto modernizador, cujo objetivo de adequar a profissão às estruturas do 

desenvolvimento capitalista, atendendo às demandas do Estado Autocrático Burguês, 

reproduziu tendências de naturalização da vida social e burocratização do trabalho 

profissional com base na vertente estrutural funcionalista, tendo os textos dos Seminários de 

Araxá (1967) e Teresópolis (1970) como seus grandes monumentos.  

No entanto, este projeto foi questionado de duas maneiras:  
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de um lado, encontrou resistência de um conjunto de profissionais contrários à laicização da 

profissão e às inovações decorrentes do processo de “modernização” profissional. De outro 

lado, tal perspectiva foi alvo de críticas de um grupo de assistentes sociais comprometido 

com a resistência democrática e que já vinha desenvolvendo questionamentos sobre as 

práticas profissionais tradicionais (BONFIM, 2015, p.121).  

 

 

O projeto de reatualização do conservadorismo – segunda direção – fruto deste 

questionamento, buscou retomar a herança histórica da profissão, isto é, os preceitos mais 

dogmáticos, tradicionais e conservadores articulando-os à fenomenologia, ou seja, à uma 

abordagem compreensivista e não explicativa dos fenômenos, pautado em uma metodologia 

formada pelo tripé: pessoa, diálogo e transformação. Seus marcos são os Seminários de 

Sumaré em 1978 e do Alto da Boa Vista em 1984.  

A terceira direção -, projeto de intenção de ruptura, também resultado deste processo, 

manifestou a pretensão de romper com o projeto tradicional e conservador da profissão. Esta 

diretriz possui um “ineliminável caráter de oposição em face da autocracia burguesa” 

(NETTO, 2011b, p.248), ora mais tímido e restrito frente à legitimidade da ditadura, outrora 

mais ousado e abrangente quando da crise deste período histórico. Dada a “processualidade da 

intenção de ruptura” (SOUSA, 2016, p.70) a este projeto não faltou obstáculos. Vide seus 

momentos constitutivos, a saber: emersão, consolidação acadêmica e o espraiamento sobre a 

categoria profissional. 

 A intenção de ruptura emerge na Escola de Serviço Social da Universidade Católica 

de Minas Gerais em meados dos anos 1970. Formulado por uma vanguarda profissional 

atrelada às bases sociopolíticas impedida em abril de 1964, esta perspectiva teve como marco 

o chamado “Método de Belo Horizonte (BH)”, no qual os profissionais  

 
elaboram uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo profissional e propõem [...] em seu 

lugar uma alternativa global: uma alternativa que procura romper com o tradicionalismo no 

plano teórico-metodológico, no plano da concepção e da intervenção profissional e no 

plano da formação (NETTO, 2011b, p.263). 

 
 

 Alternativas estas que postas na estrutura de uma universidade “enquadrada e 

amordaçada (NETTO, 2011b) não deixaram de ser segregadas no sentido de sua viabilidade 

prática. Entretanto, foi diante desta mesma estrutura universitária que por sua maior 

porosidade em comparação aos outros espaços sócio institucionais, pôde-se consolidá-la 

academicamente. Trata-se de uma cristalização viabilizada por uma nova interlocução destes 

protagonistas com outras categorias profissionais, com as ciências humanas e sociais, como 

pela necessidade de constituir uma relação original de cunho prático-operativa com quem hoje 

denominamos de população usuária dos serviços prestados. Os frutos desta interação 
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renderam trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação e outros ensaios que 

posteriormente se satura e “no limite, vai polarizar os debates profissionais” (Ibidem, p.265).   

No movimento pendular destes protagonistas na busca do acúmulo de conhecimento, 

este projeto de ruptura se multiplica com a pluralização dos núcleos de pesquisadores de BH 

sobre os centros universitários em São Paulo, Rio de Janeiro e Campina Grande. Gesta-se 

assim, uma nova massa crítica que se constitui disputando o debate mais com o projeto 

modernizador do que com o de reatualização do conservadorismo (NETTO, 2011b). Enquanto 

[...] um segmento de assistentes sociais dedicou-se a encontrar alternativas que 

contemplassem o projeto de desenvolvimento à medida que o Serviço Social era uma 

profissão funcional ao sistema ao executar políticas sociais localizadas e setoriais [...] outro 

segmento queria construir um novo projeto profissional, justamente para enfrentar as 

diversidades de uma conjuntura tão perversa (SILVA, 2014, p. 131). 

 

Conforma-se assim, uma maioridade política, profissional e intelectual do projeto de 

intenção de ruptura em dois tempos fundamentais, segundo Netto (2011b): o “método de BH” 

e a parte da reflexão de Iamamoto no livro “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: 

esboço de uma interpretação histórico-metodológica” de 1982. Tempos estes imprescindíveis 

para demarcar as aproximações entre a profissão e a tradição marxista.  

O projeto de ruptura em sua emersão via “método de BH”, ao colher de fontes 

paralelas, dada a conjuntura caótica, aproximou-se enviezadamente do legado de Karl Marx 

(NETTO, 1989). O que os aproxima é à luz que as obras de Marx forneceram para o 

entendimento da “questão social”, produto da sociedade burguesa, mesmo sem citar em suas 

obras esta categoria. Entretanto, Marx provém de uma vertente cultural que vislumbra a 

superação deste fenômeno, enquanto o Serviço Social, nos limites de uma profissão na ordem 

capitalista, atua no sentido de minimizar e, em alguma medida, fazer frente às consequências 

deste sistema.  

Frente a um “marxismo sem marx” os formuladores mineiros “[deformam] as efetivas 

relações entre teoria, método e prática profissional e [simplificam] indevidamente as 

mediações entre profissão e sociedade” (NETTO, 2011b, p.287-288). As consequências deste 

abeiramento enviesado, que não se finda nesta ocasião, são sinalizadas por Iamamoto em 

1998, em seu livro “O Serviço Social na contemporaneidade”, nas armadilhas do teoricismo, 

militantismo, tecnicismo, fatalismo e messianismo. 

Há, posterior a este avizinhamento, um segundo momento que pertence ao “marxismo 

acadêmico” que mesmo dentro de um circuito universitário séptico pelo positivismo, 

possibilitou no processo de maturação teórica de seus formuladores a valerem-se dos estudos 

das fontes originais “com o recurso a “clássicos” que à diferença do marxismo 

estruturalizado, contemplam a historicidade” (NETTO, 2011b, p.269). A partir disto, o projeto 
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de ruptura inicia seu processo de espraiamento para além dos muros da universidade, 

subsidiado pelo crescimento do movimento operário que ressurge no processo de 

redemocratização da sociedade brasileira na transição da década de 1970 a 1980. 

Prova disto foi o acontecimento de 23 a 27 de setembro de 1979 em São Paulo: o III 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), conhecido como o “Congresso da 

Virada”. Este processo remonta ao momento em que  

Assistentes sociais começam a tecer o entendimento do Serviço Social nos marcos da 

relação capital/trabalho e nas complexas relações entre Estado e Sociedade. A “Virada” 

teve o sabor de descortinar novas possibilidades de análise da vida social, da profissão e 

dos indivíduos com os quais o Serviço Social trabalha. Dali em diante, a realidade em sua 

dinamicidade e a dimensão contraditória torna-se o chão histórico prenhe de lições 

cotidianas por meio do protagonismo das lutas da classe trabalhadora (CFESS, 2009, p.1).   

 

Trata-se de um marco histórico para o Serviço Social. Entretanto, este movimento não 

foi tão simples como possa vir a aparentar. Neste congresso haviam projetos societários e 

profissionais em disputas. Como fruto de resistências, no segundo dia, a “mesa virou” pela 

reunião de alguns assistentes sociais três dias antes do evento para o traçar de estratégias 

políticas e pela articulação das entidades da categoria profissional com vistas a crítica à 

programação e organização do III CBAS (CFESS, 2012).  

 A “virada” protagonizada pela organização sindical e político-partidária de setores de 

esquerda da categoria profissional, junto aos movimentos sociais, estudantis e dos anônimos 

que a ditadura aniquilou, forjaram a então direção social da profissão, intimamente vinculada 

aos interesses dos trabalhadores (as). O “Congresso da Virada” é produto dos caminhos da 

profissão no Brasil, de contestação, reflexão e ação. Não marcou um ponto final na história do 

Serviço Social. Deixou reticências para que os sujeitos históricos continuassem a construí-la. 

Nesta ambiência de organização, mobilização e luta que o III CBAS foi “a expressão 

pública e coletiva da ruptura com o conservadorismo”57 (ABRAMIDES, 2017, p.184) 

anunciando o Serviço Social que conhecemos e defendemos na contemporaneidade: “uma 

profissão que se insurgiu contra o lugar que as classes dominantes lhe definiram na realidade 

brasileira” (MOTA, 2017, p. 47) 

 

De forma sintética, o processo de renovação do Serviço Social foi o primeiro grande 

desafio em que se colocaram alguns setores da profissão, caracterizando-se pela instauração 

de um pluralismo teórico, ideológico e político que deslocou uma sólida tradição 

monolítica ideal, exercida pelo Serviço Social como recurso indispensável à solução cristã, 

para o comprometimento com os problemas sociais. Significou, nesse sentido, o marco da 

secularização da profissão, avançando teórica e politicamente para a construção de novas 

                                                           
57 Esta clivagem foi determinante na construção do projeto profissional ético-político do Serviço Social, na reforma do 

currículo mínimo de 1982 e no vigente desde 1996, nos Códigos de Ética posteriores (de 1986, sobretudo no de 1993), na lei 
de regulamentação da profissão de 1993 e nas redefinições do papel político das entidades representativas da categoria 

profissional.   
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formas de intervenção, calcada em novos referenciais mais iluminadores da realidade 

social. Desde então, não parou de fazer movimentos de respostas aos desafios conjunturais 

que lhe foram impostos historicamente (SILVA, 2014, p.132). 

 

 

Eis a obra de Iamamoto e Carvalho (1982) que “reside na justa compreensão que se 

tem da postura teórico-metodológica marxiana” (SOUSA, 2016, p. 80) ao analisar a profissão 

como fruto da sociabilidade burguesa e sua funcionalidade a esta frente às particularidades da 

formação social do Brasil. Verifica-se o caráter político desta profissão, o que possibilita a 

mesma a posicionar-se em defesa de um projeto societário das classes populares. A partir da 

célebre obra dos autores, rompe-se no plano ideo-político com o tradicionalismo e a 

referência à Marx torna-se cada vez mais recorrente no âmbito da categoria profissional. 

Este projeto de ruptura, dada a sua processualidade, permitiu ao Serviço Social uma 

outra leitura da profissão e da sociedade diferente daquela que a formou e a desenvolveu. 

Segundo Braz (2004, p.6) “isso ocorreu porque foi capaz (por meio da ação consciente de 

suas vanguardas profissionais) de articular hegemonia teórica - fortemente (mas não 

exclusivamente) influenciada pela tradição marxista – e política – estabelecida nas entidades 

da profissão”.  

O Serviço Social, portanto, é produto do capitalismo, mas não se confunde com ele. 

Afirmar isto é reconhecer as resistências da profissão ao longo de sua trajetória sócio 

histórica, frente às avalanches conservadoras, e as consequências destas sobre uma categoria 

profissional com um projeto profissional crítico, o chamado projeto ético-político. Segundo 

Forti e Coelho (2015) os compromissos do projeto ético-político estão expressos nos onzes 

princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social de 1993, a saber: 

Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; Defesa 

intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; Ampliação e 

consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 

garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; Defesa do 

aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida; Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, 

bem como sua gestão democrática; Empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças; Garantia do pluralismo, através do respeito às 

correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso 

com o constante aprimoramento intelectual; Opção por um projeto profissional vinculado 

ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação- exploração de 

classe, etnia e gênero; Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 

que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual, na perspectiva da competência profissional; Exercício do Serviço Social sem ser 

discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, identidade de 

gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física (CFESS, 

1993).  
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O projeto ético-político possui três dimensões que articuladas entre si o corporifica: 

teórica; político-organizativa e; jurídico-política (BRAZ, 2008). Isto significa que o projeto 

ético-político se expressa na produção de conhecimento crítico dado o caráter interventivo e 

investigativo da profissão; bem como nas entidades da categoria profissional em suas 

organizações e mobilizações na sociedade e; por último, no Código de Ética do Assistente 

Social de 1993, na Lei de Regulamentação da Profissão (n°8.662/93), nas Diretrizes 

Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 

cujo o currículo mínimo aprovado em 1996 foi enquadrado em 1999, e em outros marcos 

regulatórios não estritamente profissional mas que com estes se relacionam, tais como: Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Orgânica da Saúde (LOS), Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), dentre outras que constam no capítulo da Ordem Social da 

Constituição Federal de 1988.   

De acordo com Forti (2013) e Iamamoto (2014) o projeto ético-político se expressa no 

exercício e na formação profissional, na defesa por uma educação pública, laica e de 

qualidade, na articulação do Serviço Social com outras categorias e movimentos sociais 

nacionais e internacionais que compartilham dos mesmos fundamentos e compromissos deste 

projeto.   

No entanto, o maior desafio deste projeto é ser afirmado na formação e no exercício da 

profissão, já situado por Netto (2004); Braz (2004) e ratificado por Vasconcelos (2015). 

Decerto, este projeto profissional representa “o nosso mais valioso patrimônio” (BARROCO, 

2011, p.216), porém, o conservadorismo ainda é uma realidade e, no âmbito do Serviço 

Social, reatualiza-se em vertentes “neoconservadoras” alimentadas pelo projeto neoliberal.  

O caráter conservador do projeto neoliberal se expressa, de um lado, na naturalização do 

ordenamento capitalista e das desigualdades sociais a ele inerentes tidas como inevitáveis, 

obscurecendo a presença viva dos sujeitos sociais coletivos e suas lutas na construção da 

história; e, de outro lado, em um retrocesso histórico condensado no desmonte das 

conquistas sociais acumuladas, resultantes de embates históricos das classes trabalhadoras, 

consubstanciadas nos direitos sociais universais de cidadania, que têm no Estado uma 

mediação fundamental (IAMAMOTO, 2009, p.2). 
 

O final da década de 1980 e a entrada nos anos 1990 e 2000, consagram diversos 

marcos regulatórios à sociedade brasileira, frutos das lutas coletivas empreendidas também 

por esta categoria profissional. Veremos, com mais cautela, no próximo item a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e as legislações a ela inerentes com ênfase na assistência 

social, como a LOAS (1993) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) na 

perspectiva do advento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  
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De acordo com Netto (1999) o movimento de transição democrática assinou projetos 

societários em disputa. Com o adentrar do neoliberalismo no Brasil nos anos 1990, 

contrarreformas foram destinadas à classe trabalhadora, sobretudo, no que diz respeito ao 

agravamento das condições e relações de trabalho e aos acometimentos às políticas de 

Seguridade Social na Constituição vigente. Logo, os assistentes sociais, profissionais 

inseridos na divisão social e técnica do trabalho não estão imunes aos impactos deste projeto 

no âmbito da formação e no exercício profissional.  

Na análise de Lima (2013), no governo Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) 

com o desenvolvimento da política neoliberal, houve uma expansão da educação 

privilegiando o setor privado58 e a privatização interna das universidades públicas via cursos 

pagos e parceria público-privado. No final desta gestão, o número de alunos em instituições 

de ensino superior (IES) privada somava 1.090.854 enquanto nas IES públicas apenas 

320.354. 

 

Esta intensa reconfiguração da educação superior brasileira estará fundamentada na 

contrarreforma do Estado brasileiro, conduzida pelo governo Cardoso através da qual a 

educação superior passará a ser identificada como uma atividade pública não estatal, 

portanto um serviço prestado por IES públicas e privadas, o que justificaria, segundo o 

governo, o financiamento público (direto ou indireto) para as instituições privadas e o 

financiamento privado para as instituições públicas (LIMA, 2013, p. 18). 

 

 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) deu continuidade a este processo através de um 

conjunto de Medidas Provisórias, Projeto de Lei, leis e decretos59. Braz e Rodrigues (2013) ao 

realizarem uma análise comparativa com base na Sinopse Estatística da Graduação em 

Serviço Social de 1995 e 2010, constataram que com relação ao quantitativo de Unidades de 

Ensino de Serviço Social (UESS), 261 unidades foram criadas neste período de 15 anos, 

sendo que as IES privada representam 81% desta expansão. As matrículas em 1995 saltaram 

de 19.027 para 68.724 em 2010, ou seja, uma diferença de 49.697 matrículas.  

Os autores chamam a atenção para a expansão IES não universitárias com 54,7% das 

matrículas em 2010 versus o percentual de 19% em 1995. Segundo Pereira (2009), foi no 

governo Lula que o curso de Serviço Social passou a oferecer o ensino à distância (EAD). 

Modalidade esta “mais suscetível a uma formação deteriorada, dada a prevalência da sua 

ocorrência em ambientes despolitizados, que privam os alunos não só do acesso à pesquisa e a 

                                                           
58 Vide a Lei n° 10.260 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (FIES) não gratuitos.  
59 Como exemplos o Decreto Presidencial 5.205 de 14 de setembro de 2004, que regulamenta as parcerias entre universidades 

federais e as fundações privadas; a Medida Provisória nº 2013 de 10 de setembro de 2004, que institui o ProUni na Lei nº 

11.096/2005, a Lei de Parceria Público-Privada nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004; o Decreto que institui a Universidade 

Aberta do Brasil (Decreto 5.800/06 e 5622/05), que, inclusive é a legislação que regulamenta o ensino à distância (EAD) e a 

criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que regulamenta o consórcio de instituições para oferta de cursos à 

distância.  
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extensão, mas também da vivência do debate acadêmico universitário” (BRAZ e 

RODRIGUES, 2013, p.272). 

Pereira (2009) analisando a Sinopse Estatística do Ensino Superior (2009), verificou 

que as matrículas nos cursos presencias de Serviço Social concentraram-se, a maioria, em IES 

privada e não universitárias (43,1% IES privada com fins lucrativos e 7,3% em IES privada 

comunitária/confessional). Com base nos dados do Censo da Educação Superior (2009), o 

curso de Serviço Social à distância ocupou o 3º lugar com 68.055 matrículas, atrás apenas da 

Pedagogia (286.771 matrículas) e Administração (228.503 matrículas).  

Em 2017, esta modalidade de ensino já estava comportando aproximadamente 1,5 

milhão de estudantes de diversos cursos de graduação, segundo o portal do Ministério da 

Educação (MEC). Isto significa a “expressão máxima da precarização e da mercantilização da 

educação” (CFESS, 2014, p.8) com vistas a obtenção de consenso em torno do projeto 

societário vigente e a contínua acumulação de capital. O caminho que o Brasil tem trilhado, 

sobretudo, em relação aos direitos sociais, é de mercantilização predatória das políticas 

sociais, uma realidade que tem avançado a passos largos e com aval do Estado. 

Decerto, frente a esses processos, a perspectiva de formação profissional em Serviço 

Social delineadas nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, encontra-se em xeque, o que 

significa dizer que “está ameaçada a direção social estratégica da profissão que ela pressupõe” 

(BRAZ; RODRIGUES, 2013, p.257), pois, como já visto em Braz (2008) o projeto ético-

político possui três dimensões que articuladas entre si o materializa e das quais, a dimensão 

teórica é intrínseca a formação profissional. Esta relação, envolve dois aspectos segundo os 

autores, são elas: o contorno teórico da formação e do projeto profissional na condição de 

diretriz; e um determinado perfil profissional que faça jus a interação entre ambos na 

perspectiva de afirmação deste projeto de profissão. 

No entanto, o que se verifica é uma formação profissional em Serviço Social entre a 

qualidade do ensino e o lucro. Netto em 2004 não iludiu os assistentes sociais: “o que está (e 

estará cada vez mais) em jogo é a sua autonomia política para conduzir o denominado projeto 

ético-político” (p.22). 

A gênese de tal projeto deita raízes no rebatimento que, sobre parte do corpo profissional, 

tiveram as lutas travadas por setores democráticos na resistência à ditadura que o grande 

capital instaurou em 1964, rebatimento que foi acentuado quando a classe operária reentrou 

abertamente na área política (alterando de maneira qualitativa a resistência democrática) 

nos finais dos anos 1970. Não é por acaso que, no “congresso da virada” (o III CBAS, São 

Paulo, 1979), tenha estado presente um jovem e carismático dirigente sindical da área do 

ABC paulista, Lula, então apenas Luiz Inácio Lula da Silva. E também não é por acaso que 

importantes lideranças profissionais do Serviço Social que conduziram a “virada”, nos anos 

imediatamente seguintes, tenham convergido partidariamente com a liderança de Lula 

(recorde-se, emblematicamente, Luiza Erundina de Souza). Com efeito, a atmosfera política 

de que resultou o nascimento do PT foi a mesma de que se embeberam segmentos 
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profissionais sem cujo protagonismo o ulterior projeto ético-político seria impensável 

(NETTO, 2004, p.22).   

 

 

É neste sentido que o autor sugeriu à categoria profissional a perda das ilusões. De 

acordo com Braz (2004) o projeto societário do Partido dos Trabalhadores (PT) não teve o 

mesmo horizonte do projeto ético-político do Serviço Social. Embora forjados sob a mesma 

atmosfera, ambas as projeções foram se tornando cada vez mais díspares ao longo dos anos, 

sobretudo quando do (des) governo de Michel Temer desde 2016 com o impeachment de 

Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015). 

Apesar do nascimento do projeto ético-político do Serviço Social em 1979, seu 

avançar nos anos 1980 e consolidação na década de 1990, o mesmo encontra-se em contínua 

construção coletiva (BRAZ, 2008) frente à projetos profissionais e societários conservadores. 

O projeto de “cariz tecnocrático” legatário do já mencionado “projeto modernizador” 

(NETTO, 1994) tem atravessado a formação e o exercício profissional. Com base em 

paradigmas pós-modernos60, este projeto de viés neoliberal, ao não atingir o cerne da “questão 

social” centraliza-se em demandas aparentes e restritas com ênfase nos “indivíduos/grupos 

considerados “de/em risco”, “vulneráveis” e não superexplorados” (VASCONCELOS, 2015, 

p.301), nomenclaturas estas e outras, sistematicamente encontradas na PNAS. 

 

Essa vertente promoverá por um lado uma reentronização das práticas tradicionais (diria, recicladas, 

ressignificadas), oferecendo-lhes um discurso legitimado de natureza ‘cultural’ e, por outro lado, 

estimulará, respaldando o apelo à ‘sociedade civil’ e à ‘cidadania’, ações focais no marco das petições 

solidárias e de parcerias a todos os níveis (NETTO, 1994, p.127). 

 

 

Vertente esta de “revisão dos substratos das conquistas anticonservadoras dos anos 

oitenta” (Ibidem) e de ressignificação do Serviço Social de Caso, Grupo e Comunidade. Se 

desde os anos 1960 a categoria profissional labuta na perspectiva de ruptura com as 

características de sua protoforma, no início dos anos 2000 o “Serviço Social Clínico” encontra 

na conjuntura de tonificação da responsabilidade individual, familiar e comunitária, campo 

fértil ao seu desenvolvimento, ou seja, de uma “concepção de profissão essencialmente 

conservadora [...] como uma forma de ajuda, vocação ou conforto terapêutico” 

(RODRIGUES, 2009, p.26). 

Na contemporaneidade, as 23 teses sobre a “reforma profissional do Serviço Social no 

Brasil” publicada e constantemente divulgada pelo Prof. Dr. Edson Marques Oliveira, nas 

redes sociais de comunicação desde o dia 23 de setembro de 2017, exemplificam as reflexões 

                                                           
60 O “pós-modernismo”, trata-se de “um refluxo conservador dentro do próprio modernismo” (ANDERSON, 1999, p.10).  
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ora realizadas. Longe de listar as teses que se encontram disponíveis em meio digital61, uma 

delas chama a atenção, a 15° tese intitulada: “Não cabe mais defender um projeto ético-

político profissional”. Uma leitura cuidadosa e crítica acerca das teses, permite-nos identificar 

um projeto de desprofissionalização do Serviço Social brasileiro que se encaixa perfeitamente 

frente ao fenômeno da assistencialização da proteção social (MOTA, 2010), do SUAS e da 

profissão de Serviço Social (RODRIGUES, 2011), como veremos a posteriori. 

 

2.2 -  O Serviço Social na assistência social: similitudes e controvérsias 

 

No item anterior, ao aferir os projetos profissionais em disputa no Serviço Social 

brasileiro, assinalou-se a perenidade do conservadorismo62 que se reatualiza de modo 

ampliado sobre as diferentes dimensões da vida social. Os projetos, sejam eles pessoais, 

profissionais, societários, possuem sua gênese em práticas de caráter essencialmente político, 

isto porque “todas as formas de prática envolvem interesses sociais os mais diversos que se 

originam, através de múltiplas mediações, das contradições das classes sociais em conflito na 

sociedade” (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p.2). Assim, projetos divergentes coexistem no âmbito 

da sociedade, da profissão e das políticas sociais públicas.   

As reflexões a seguir partem inicialmente das contribuições de Karl Marx que em 

1859 no prefácio de para a crítica da economia política, forneceu elementos preciosos que não 

se caducaram apesar dos anos do manuscrito. A sociedade burguesa para Marx só é possível 

de ser estudada através da chave da economia política, uma unidade indissociável. O 

discernimento da sociedade por esta ótica gira em torno de uma relação dialética entre o que 

Marx denominou de estrutura econômica e superestrutura. Neste prefácio, encontra-se os 

subsídios ao entendimento da funcionalidade do Estado, da profissão de Serviço Social, das 

políticas sociais públicas no capitalismo e das relações estabelecidas entre os mesmos.  

Todavia é indispensável partir da história, no qual, homens e mulheres cumprem um 

papel central no desenvolvimento da sociedade e se destacam por características únicas 

substanciais nas relações estabelecidas com a natureza, são elas: a capacidade teleológica e de 

transformação pelo trabalho. Marx parte do pressuposto da existência humana. Ao existirem, 

os seres humanos constroem a sua própria história e de toda a coletividade. Para isto, suas 

necessidades fisiológicas precisam ser supridas na perspectiva de assegurar sua sobrevivência.  

                                                           
61 Sobre as 23 teses acerca da reforma profissional do Serviço Social brasileiro” (2017), consultar: 

https://drive.google.com/file/d/0B159LRiZwoG5TFFzMW9VSUs2THM/view  Acesso em 12. Fev. 2018. 
62 O conservadorismo, em cujo seio nasce o Serviço Social e se estende com veemência até o período anterior à 

Reconceituação da profissão é base da sociabilidade burguesa, agravado nas particularidades do desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil. 

https://drive.google.com/file/d/0B159LRiZwoG5TFFzMW9VSUs2THM/view
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o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, 

a saber, [é] o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder 

“fazer história”. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, 

vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios 

para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 

dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, 

assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para 

manter os homens vivos (MARX; ENGELS, 2007, p. 32-33).  

 

 

A satisfação destas e de outras necessidades criadas ao longo dos tempos ocorrem 

unicamente pelo trabalho. O trabalho é “o ponto de partida da humanização do homem, do 

refinamento de suas faculdades, processo do qual não se deve esquecer o domínio sobre si 

mesmo” (LUKÁCS, 1979, p.46). Esta atividade é o eixo central da produção e organização da 

vida social. Os homens constituem-se como seres sociais ao apropriar-se da natureza exterior 

transformando-a e se transformando em natureza humanizada histórico social, ou, nas 

palavras de Lukács (1978a, p. 5): “o animal tornado homem através do trabalho”. É na relação 

do homem com a natureza que este ao alterá-la adentra em um processo contínuo de 

autoconstrução, uma vez que novas necessidades são criadas, de acordo com a mutação da 

sociedade.  

Este processo requisita, além das condições objetivas, do pôr teleológico. O homem 

diferentemente dos demais seres vivos tem a capacidade de planejar, ou seja, de projetar na 

consciência aquilo que se torne visível, tangível e palpável fruto de um processo de trabalho e 

por fim, de valorar. Isto porque, nos elementos postos pela natureza “o trabalho vivo tem de 

apoderar-se dessas coisas, de arrancá-las de sua inércia, de transformá-las de valores-de-uso 

possíveis em valores-de-uso reais e efetivos” (MARX, 1971, p. 217). A objetivação da prévia 

ideação torna-o um ser genérico, participante da generalidade humana ao ter consciência de si 

e de sua ação. Portanto, o homem ser social é produto de sua práxis, sendo o trabalho o 

fundamento ontológico desse ser, afinal, é a partir desta atividade que com sua capacidade 

teleológica transforma o meio social e a si próprio. 

Neste sentido, o trabalho, salvo as configurações do modo de produção de cada 

sociabilidade é uma atividade social cuja essência é criadora e livre. Frederico (2009) ao 

versar sobre essa relação do homem com o meio natural sinaliza que a história é (re) criada 

pelo sujeito devido ao seu papel ativo sobre a natureza. Esta última desafia o ser que necessita 

e, portanto, busca “adequar os objetos naturais aos seus interesses sempre renovados (Ibidem, 

p.197). O movimento de transformação da natureza pelo homem via labor suscita a criação de 

novas necessidades, possibilidades e consequentemente de novas respostas à estas que são 

socializadas ao longo da vida. Repousa nesta compreensão ontológica, o fundamento de uma 
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verdadeira liberdade63 que consista na possibilidade de escolhas frente às alternativas 

concretas. 

Porém, com a divisão social do trabalho nos marcos da consolidação do modo de 

produção capitalista e o pressuposto do trabalho assalariado, as relações de existência entre os 

homens com a natureza constituem-se em relações sociais de produção no bojo da luta de 

classes mediadas pelo grau, sobretudo quando elevado, do desenvolvimento das forças 

produtivas materiais (natureza, força de trabalho e tecnologia). A este conjunto de processos, 

Marx (1859) denominou de estrutura econômica, produto do desenvolvimento humano e 

social que no decurso do processo histórico se complexificaram. Nesta, “as relações 

ontológicas fundamentais são viradas de cabeça para baixo” (MÉSZAROS, 2006, p.80). O 

trabalho e seus frutos passam a ser apropriados privadamente pela classe detentora dos meios 

de produção e do capital: a burguesia. 

 

O trabalhador se torna mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção 

aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata 

quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt), 

aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O 

trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 

uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral (MARX, 

1963, p.80). 
 

 

A forma de uma mercadoria se espraia sobre as relações entre os homens que 

participam das relações sociais de produção capitalista, onde o trabalho se configura fonte de 

múltiplas expressões de alienação, como a compressão dos sujeitos dentro dos limites postos e 

o cerceamento de sua capacidade projetiva emancipatória. Compartilha-se aqui do 

entendimento de que “o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida 

social, política e intelectual” (MARX, 1859, p.47) e que, portanto, “não é a consciência que 

determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (Ibidem).  

A base (estrutura) determina e é determinada por uma superestrutura jurídica-política e 

de consciência social, isto é que julga e estabelece as normas para a sociedade (Estado) e 

ainda difunde uma falsa consciência via meios de comunicação e instituições (mídia, escola, 

família, igreja, etc.) de modo a naturalizar valores, saberes, fenômenos sociais. Nesta 

totalidade dialética, a classe que domina economicamente também é politicamente e 

ideologicamente dominante. 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que 

é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual 

                                                           
63  Sobre a liberdade humana, que não é possível numa sociedade de classes (pseudoliberdade), Barroco (2010, p.59) afirma 

que “a liberdade é ao mesmo tempo, capacidade de escolha consciente dirigida a uma finalidade, e, capacidade prática de 

criar condições para a realização objetiva das escolhas, para que novas escolhas sejam criadas”. 



69 
 

dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe 

também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos 

aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da 

produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das 

relações materiais dominantes, são as relações materiais dominantes apreendidas como 

ideias; portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante, 

são as ideias de sua dominação (MARX; ENGELS, 2007, p.47).  

 

 

Na sociabilidade burguesa, ao mesmo tempo em que se difunde uma ideia de que “só o 

trabalho dignifica o homem”, as relações e condições de trabalho que estão postas e agravadas 

no capitalismo contemporâneo aprisiona, degrada e barbariza a vida humana, social e 

ambiental. Neste processo, o “domínio sobre si mesmo” como sinalizou Lukács (1979) é 

secundário frente a uma intensa e perversa alienação64, no qual a exploração da burguesia 

sobre a classe trabalhadora fere o princípio fundamental do trabalho: a transformação livre e 

consciente da realidade de modo que seus frutos sejam gozados por toda a coletividade. 

Marx, nos Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, caracteriza a alienação como 

um processo de furto da essência humana gestado na estrutura - esfera de produção social da 

vida dos sujeitos -, e fortalecido pela superestrutura. O trabalho passa a constituir uma 

“atividade de alienação”, de martírio e de não realização da essência humana frente   a 

expansão da individualização e unilaterização da vida. Deste modo, os trabalhadores não se 

reconhecem nos frutos do seu trabalho, bem como entre si e como sujeito histórico 

imprescindível na dinâmica societária. Como já anunciava Carlos Drummond de Andrade: 

“Este é o tempo de divisas, tempo de gente cortada”. 

Este ciclo representa a realidade social no qual se inserem as classes sociais, onde a 

essência do trabalho passa a ser exteriorizado a mero gasto de energia e objeto de 

superexploração da força de trabalho. A “exploração do homem pelo próprio homem” 

(MARX), socializa relações sociais fetichizadas e multiplica as desigualdades. Acerca da 

desigualdade na ordem societária estabelecida é oportuno salientar que a relação entre a 

acumulação capitalista e a situação da classe trabalhadora é desproporcional, como já 

analisamos, pois ao passo que o trabalhador eleva o produto social e gera enormes riquezas 

para a classe oposta, o quadro de pobreza, miséria e desemprego é agudizado no cotidiano 

desse ser que tem apenas no trabalho o meio para subsistir. 

Com efeito, é no tecido dessa sociedade de classes que desencadeia essas 

particularidades, que a profissão de Serviço Social surge. É a partir do agravamento da 

“questão social”, ou seja, do “conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

                                                           
64 Cabe sinalizar que a alienação, antes de ser um fenômeno típico do capitalismo é o pressuposto da propriedade privada, 

existente em outros modos de organização social. Mas o modo de produção capitalista generaliza o trabalho alienado à 

primeira potência ao apartar dos trabalhadores elementos necessários a realização do mesmo (matéria prima e instrumentos) 

como também segmenta os homens entre os que realizaram um trabalho manual ou intelectual.  
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capitalista madura” (IAMAMOTO, 2013b, p.27) direcionada à minimização dos efeitos deste 

fenômeno sobre a classe trabalhadora e a população pauperizada que tal profissão emerge. Tal 

surgimento configura uma sociedade capitalista “que não necessita de todos os indivíduos 

envolvidos na produção, na qual a divisão do trabalho criou formas particulares de profissão 

assalariada, cuja função não coincide com a do proletariado” (COSTA, 2011, p.155), isto é, a 

de transformação da natureza. Todavia, necessita de salário e instituições empregadoras 

(privada, filantrópica e, ou, pública), o que não faz desta uma profissão de menor importância. 

Como “funcionários da superestrutura” (GRAMSCI, 1999), insere-se no âmbito da 

reprodução das relações sociais que é “a reprodução da totalidade do processo social, a 

reprodução de determinado modo de vida que envolve o cotidiano da vida em sociedade” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2012, p.79). Os assistentes sociais que atuam com as políticas 

sociais, são um dos poucos profissionais que, na contemporaneidade, tem a possibilidade de 

estar mais próximo da realidade cotidiana da população usuária dos serviços prestados. Esta 

aproximação não é recente, mas inerente a gênese da profissão em sua intrínseca relação com 

a assistência social. A assistência social ao próximo não é uma prática típica de sociedades 

capitalistas. Todavia, com o desenvolvimento do capitalismo e o empobrecimento da força de 

trabalho, a assistência torna-se extremamente necessária assim como o trabalho do assistente 

social, sobretudo nesta área, como veremos mais adiante. 

A pobreza, uma das expressões da “questão social”, encontra-se intimamente 

vinculada à prestação da assistência como meio de minorá-la. Contudo, fazer jus a esta 

depende do modo como o Estado se relaciona com os seus considerados “cidadãos”. Nos 

diversos períodos históricos da sociedade brasileira a cidadania assumiu diferentes 

significados. No período Laissefariano (antes de 1930) a relação do Estado com a população 

se deu pela ausência do reconhecimento de cidadão. A denominada cidadania invertida 

(SANTOS, 1979) representou o passaporte dos que não possuíam condições de se auto 

sustentar e manter a sua família, para assim configurar os usuários da assistência. 

 No período Populista Desenvolvimentista (1930-1964) o papel do Estado se acentua e 

ganha novos contornos quando de sua inserção no conflito capital-trabalho e no trato à 

“questão social” como caso de política social, sem dispensar o uso da coerção direta. A 

cidadania, neste período, permaneceu invertida no quesito acesso à assistência. 

 Como visto no primeiro capítulo, o capitalismo desenvolve-se de modo desigual e 

combinado. Isto significa que o mesmo não objetiva a superação das desigualdades sociais, 

mas sim seu aprofundamento. Logo, a natureza da política social na ordem brasileira é 

assistencial. Nesta empreitada, a assistência é historicamente prestada “sob a aparência de 

ação compensatória das desigualdades sociais” (SPOSATI et al., 2014, p.42), com função de 
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complementar aqueles que não tiveram condições ou “competência” para garantir a sua 

subsistência. 

Segundo as autoras o “assistencial”, expressão da benemerência enquanto prática de 

dominação, foi delegado pelo Estado aos organismos que constituem a rede de solidariedade 

na sociedade civil, sobretudo aos relacionados à Igreja. Como já visto, a igreja exerceu 

influências na criação do Serviço Social e no modus operandi desta com o seu público: os que 

demandavam assistência. Todavia, o tom desta profissão é dado por sujeitos históricos no 

movimento mais amplo da sociedade capitalista. 

O Serviço Social é uma profissão concebida mediante a intervenção do Estado sobre 

as sequelas da “questão social” que “tipificada na política social” (NETTO, 2011a, p.70) 

engendrou um mercado de trabalho aos assistentes sociais para a efetivação da assistência 

como face da aparente justiça social. Ambas se institucionalizam. A Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), constituiu-se na primeira instituição de assistência social. A mesma foi 

[...] de grande importância para a implantação e institucionalização do Serviço Social, 

contribuindo em diversos níveis para a organização, expansão e interiorização da rede de 

obras assistenciais, incorporando ou solidificando nestas os princípios do Serviço Social, e 

a consolidação e expansão do ensino especializado de Serviço Social e do número de 

trabalhadores sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012, p. 252-253).  

Esta, empregou e mobilizou as escolas de Serviço Social subsidiando-as na realização 

de estudos, pesquisas e publicação dos mesmos no intuito de suprir a demanda por técnicos 

especializados na rede pública e privada (MESTRINER, 2011). Contudo, instituições 

assistenciais não surgem sem uma funcionalidade ao sistema. Esta, não passou de uma 

estratégia de controle do Estado e das classes dominantes sobre os trabalhadores e suas 

famílias.  

Criada em 1942, quatro anos após a instauração do Conselho Nacional de Serviço 

Social (CNSS)65, a LBA foi responsável por prestar assistência às famílias dos soldados que 

foram para a 2° Guerra Mundial (1939-1945) e, posteriormente, foi ganhando maiores 

proporções em âmbito público e privado, sobretudo, pelo apoio político dado ao governo. As 

ações realizadas por esta instituição eram presididas pelas primeiras damas, à época por Darcy 

Vargas, voltadas também ao atendimento às calamidades com ações fragmentadas e pontuais. 

Para o sujeito ser assistido por instituições assistenciais o mesmo precisava se auto 

declarar um não cidadão. Nas instituições, o assistente social com a atribuição de realizar a 

                                                           
65 O CNSS foi a primeira regulamentação da assistência social no Brasil. Antes de sua criação, “o presidente Vargas teve 

junto a seu gabinete um conselho consultivo – em substituição à Caixa de Subvenções (extinta em 1935), composto por cinco 

especialistas na área social e nove elementos do governo -, que deveria desenvolver estudos sobre os problemas sociais, 

coordenar as obras assistenciais e estudar as concessões das subvenções (MESTRINER, 2011, p.56).  
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triagem socioeconômica conferiu a este a responsabilidade de decisão sobre aqueles que 

atendem ou não o perfil da concessão.  

 

O assistente social torna-se o profissional instituído para conferir um mérito social a essa 

“doação”, de modo que não se configure um favorecimento ilícito. Tem, portanto, uma 

delegação, socialmente conferida, para identificar, categorizar a pobreza e a miséria e 

proceder a “justiça social”. E esta concepção que, nas equipes multiprofissionais, atribui ao 

assistente social conceder o passe, a cesta de alimentos, o auxílio-documentação, o auxílio-

viagem, o material escoar, o auxílio para o medicamente (SPOSATI et al., 2014, p.86-87). 

  

 

Contudo, a profissão ao longo de sua trajetória, buscou romper com os paradigmas que 

a fez imagem e semelhança da característica basilar da assistência: a benevolência. Se esta 

vinculação rendeu uma maior visibilidade à profissão, a mesma deixou marcas no que diz 

respeito às concepções equivocadas daqueles que ainda compreendem assistência social, 

assistencialismo, Serviço Social e assistente social como ajuda. 

 

“Romper com a visão da ajuda que foi construído historicamente é um desafio, 

principalmente para quem atua na ponta e na assistência. É muito comum, ainda hoje, as 

pessoas confundirem assistência social com Serviço Social como ajuda, como ação social” 

(A.S 6) 

 

  

Este esforço tratava-se de recusar uma análise endógena da profissão. Neste processo, 

os aportes do Movimento de Reconceituação do Serviço Social retrata a luta da categoria pelo 

desvendar da concepção e função da profissão na sociedade. 

É preciso rasgar este véu (da ideologia dominante) para atingir o conhecimento histórico. 

Porque as determinações reflexivas das formas fetichistas da objetividade têm justamente a 

função de dar aos fenômenos da sociedade capitalista a aparência de essências 

suprahistóricas. O conhecimento da verdadeira objetividade de um fenômeno, o 

conhecimento de seu caráter histórico e o conhecimento de sua função real na totalidade 

social, constitui um ato indiviso do conhecimento (LUKÁCS, 1981, p.75). 

 

 

O rasgar do véu, significa para o Serviço Social, a autoimagem profissional 

consagrada em seu projeto ético-político no marco do “Congresso da Virada” em 1979. O III 

CBAS foi tão importante à profissão quanto aos debates acerca do desenho da política social 

restrita e assistencial (ista) sob uma cidadania, desde o Estado Novo, regulada66 pelo trabalho. 

Os direitos sociais, civis e políticos além de parcos foram cassados nos atos institucionais e só 

seriam exercidos aos que se submetessem à dinâmica da ditadura. A relação de concessão e 

mérito no âmbito dos direitos se fortaleceu (VIEIRA, 1995). 

Entretanto, este perfil restrito, centralizado e autoritário das políticas sociais ao 

ampliar o quantitativo dos “não merecedores” suscitou um profundo descontentamento na 

                                                           
66 De acordo com Santos (1979) são considerações cidadãos aqueles que possuem profissão reconhecida em lei, vínculo 

sindical e carteira de trabalho assinada.    
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população com a gestão governamental, que sufocada e cerceada de sua participação social, 

reorganizaram-se com vistas a “abertura política”, período compreendido entre 1974 a 1988 

(ROJAS COUTO, 2010). A década de 1980 é um marco na história brasileira. Por um lado, 

têm-se as consequências da ditadura no âmbito econômico e nas condições de vida da 

população, mais por outro, o (re) despertar de várias frentes e movimentos da sociedade em 

torno do que se convencionou chamar de “Constituição Cidadã” (CARVALHO, 2002). 

É neste sentido que o Congresso da Virada representa a luta das vanguardas do 

Serviço Social. Neste evento não só se realizou uma crítica à insuficiência das políticas 

sociais instituídas como a própria profissão na perspectiva de ruptura com o conservadorismo. 

Este movimento coletivo, aliado a fatores estruturais e conjunturais inscreve o Serviço Social 

como uma profissão na órbita dos direitos sociais e não mais da caridade. As lutas 

empreendidas pela categoria profissional constituíram-se também, ao longo das próximas 

décadas, em elevar as políticas sociais a um outro patamar, sobretudo, a assistência social. 

Forças conservadoras, sobretudo, no poder Executivo e Legislativo demonstraram 

resistências aos preceitos constitucionais universais e democráticos propostos pelos 

segmentos progressistas da sociedade que clamou por uma cidadania plena (FLEURY, 1999). 

Entretanto, para Fernandes (1989) a Carta Magna de 1988 é híbrida e ambígua, expressões 

das táticas de manobras na arena política. Logo, os marcos regulatórios que ora serão 

apresentados não foram isentos de disputas na concepção e implementação dos mesmos, 

principalmente no âmbito da assistência, área historicamente marginalizada, porém, preciosa 

quando da necessidade de se garantir a governabilidade. 

A bandeira em defesa da assistência social na condição de política social foi erguida 

pela categoria dos assistentes sociais que participaram do processo constituinte. 

Durante a Constituinte (1987-1988), o CFESS participou ativamente nas subcomissões e 

Comissão da Ordem Social, sendo um ardoroso defensor da Seguridade Social como amplo 

sistema de proteção social, que deveria incluir a Assistência Social. Neste processo, 

contrapôs-se às forças que defendiam que a Seguridade Social deveria se limitar à 

Previdência Social (CFESS, 2011, p.13).  

 

A assistência social, junto a saúde e a previdência social passaram a compor o tripé da 

Seguridade Social no artigo 194, baseada nos modelos do Welfare State (Estado de Bem-

Estar-Social) apesar do Brasil nunca ter vivenciado tal estado. De acordo com Behring e 

Boschetti (2011), na Inglaterra o modelo Beveridgiano de tendência universalista dos serviços 

sociais representa a política de saúde (universal), na Alemanha o modelo Bismarckiano do 

seguro social, a previdência social (contributiva) e nos Estados Unidos o modelo assistencial, 

a assistência social (seletiva). 
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Das políticas de seguridade social, a assistência social foi a última a ser 

regulamentada. Somente em 1993, cinco anos após a promulgação da Carta Magna que a 

mesma se juridifica. Cabe sinalizar que os assistentes sociais não só labutaram pela inserção 

da assistência social na Constituição de 1988 como também, de modo mais ativo, elaboraram 

o primeiro projeto de Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) à mão (BOSCHETTI, 

2011). 

Vejamos a contribuição do conjunto Conselho Federal e Regional de Serviço Social 

(CFESS/CRESS) neste processo. 

 

No transcorrer do processo de elaboração e aprovação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS, 1989-1993), o Conjunto CFESS-CRESS combateu ferozmente o veto do 

então Presidente Collor ao primeiro Projeto de LOAS; articulou a elaboração e 

apresentação ao Congresso de um amplo e alargado Projeto de Lei de Assistência Social 

(que infelizmente não foi aprovado); lutou no âmbito do Legislativo contra vários Projetos 

de Lei que defendiam ações extremamente restritivas de Assistência Social; apresentou 

inúmeras emendas ao Projeto de Lei que veio a ser aprovado e sancionado em 1993, no 

intuito de ampliar a renda per capita para acesso ao Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), incluir diferente programas, projetos e serviços e garantir a descentralização e o 

exercício do controle social de forma autônoma pelos Conselhos nas três esferas (muitas 

foram acatadas) (CFESS, 2011, p.13).  

 

 

Rojas Couto, presidente do CFESS na gestão 1993-1996, salienta que 

 

Também os cursos de serviço social, especialmente, o da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo e da Universidade de Brasília, que tinham, no momento, núcleos de pesquisa 

sobre esta temática, produziram aportes teóricos fundamentais para o avanço da 

conceituação da área. Aliás, produção esta que, até hoje tem sido fundamental na avaliação 

dos avanços e recuos que têm demarcado a política de assistência social. Muitas são as 

dissertações e teses que têm sido produzidas pelos programas de pós-graduação. É 

substancial o acervo teórico e o aprofundamento do tema que têm sido objeto de inúmeros e 

qualificadores autores, como Maria Carmelita Yazbek, Aldaíza Sposati, Raquel Raichellis, 

Potyara Pereira, Rosa Stein, Ivanete Boschetti, Beatriz Paiva e Ana Lígia Gomes, apenas 

para citar alguns (ROJAS COUTO, 2010, p.171). 

 

  

             A presença e a contribuição dos profissionais de Serviço Social foram fundamentais 

para que a assistência social não tardasse mais a ser regulamentada. Após a aprovação desta 

lei, o CFESS junto com os CRESS continuaram na luta pelo seu cumprimento, com afinco à 

formulação e instituição de LOAS na esfera estadual e municipal e dos respectivos conselhos 

de assistência social (CFESS, 2011). 

A assistência social torna-se “direito do cidadão e dever do Estado, política de 

seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas” (BRASIL, Lei n° 8.742, 1993). Mas, sua regulação tardia foi 

proposital. Rojas Couto (2010) a avalia sob dois ângulos: do preconceito com a área e da 



75 
 

rearticulação de forças conservadoras para o não investimento do Estado em políticas sociais 

públicas. 

As décadas de 1980 e 1990 foram adjetivas como um paradoxo quando da análise dos 

rumos da sociedade brasileira. Enquanto se verificava uma efervescência no campo social e 

político em torno do processo de redemocratização e ampliação dos direitos sociais, a 

recessividade da economia e as definições das diretrizes macroeconômicas geraram mais 

objeções neste processo. 

O paradoxo do período em análise é que esses impulsos no sentido da formulação e 

implantação de políticas sociais nacionais universais e operadas de forma descentralizadas 

foram sistematicamente minadas pela política macroeconômica (FAGNANI, 1999, p.165).  

 

 

As políticas sociais foram imputadas pelo infortúnio da economia brasileira. A adoção 

das recomendações das políticas de ajuste do Consenso de Washington (1989) confirma a 

assertiva. Orientações estas que no âmbito da política social convergem à “satanização do 

Estado” e a “exaltação do mercado”, da “iniciativa privada” (BORON, 1995, p. 77-78). Frente 

a condução das contrarreformas à classe trabalhadora pelo projeto neoliberal, o Brasil 

continuou sendo um “monumento de injustiça social” (HOBSBAWN, 1995, p.397).  

As demandas por assistência social consequentemente se ampliam, bem como a 

necessidade de respostas a estas. Com vistas à sucessiva redução dos gastos com o social, a 

“questão social” e suas expressões ficam aos cuidados da sociedade civil, frente a sua 

refilantropização (YAZBEK, 1995). A política social, sobretudo, a de assistência social reitera 

o seu caráter emergencial. Só tem direito a assistência quem dela necessitar e estes devem ser 

dentre os pobres os paupérrimos. Com isso, verifica-se que a tardia aprovação da LOAS em 

1993 também reflete um projeto político de manter a assistência no campo da filantropia e da 

subserviência. 

No mesmo ano da vigência da LOAS, foi lançado o Plano de Combate à Fome e à 

Miséria (PCFM) e criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA). Mas, 

cabe sinalizar que o enfrentamento à subalimentação, foi iniciado com a presidência de José 

Sarney, através do Programa Nacional do Leite (PNL), programa de recorte assistencialista na 

redução da mortalidade infantil das famílias em situação de pobreza. No governo 

subsequente, Collor deu sequência à revitalização da cultura política brasileira e os novos 

direitos sociais foram alvos de constantes obstruções, manobras políticas e administrativas 

(FAGNANI, 1997). 

 Na gestão de Itamar Franco, a operacionalização do PCFM contou com “a 

solidariedade privada, a parceria entre Estado, mercado e sociedade e a descentralização da 

provisão social” (PEREIRA, 2011, p.166). A crescente desreponsabilização estatal alargou os 
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espaços ao clientelismo e voluntarismo nos programas sociais. Contudo, sem a 

disponibilização de recursos institucionais, financeiros e logísticos necessários à manutenção 

do plano, o mesmo foi suprimido. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) o apelo à solidariedade foi reavido. 

Instalou-se neste, um sistema paralelo a LOAS, o Programa Comunidade Solidária (ROJAS 

COUTO, 2010). O investimento, sobretudo da primeira-dama Ruth Cardoso, na construção e 

execução deste programa voltou-se a garantia da legitimidade do governo junto à população 

mais pauperizada e, propositalmente, a tentativa de esvaziamento da LOAS. O Comunidade 

Solidária foi fruto de Medida Provisória (MP), isto é, das fendas da Constituição de 1988 e do 

seu uso como instrumento de barganha política. A Medida Provisória que instituiu este 

programa, de n°813 de 1° janeiro de 1995, foi a mesma que extinguiu a LBA e outras 

instituições sociais. 

O CONSEA, foi substituído pelo Conselho Consultivo da Comunidade Solidária no 

governo de FHC e somente recriado no governo Lula. Dom Mauro Morelli, bispo emérito da 

Diocese do município de Duque de Caxias/RJ, foi o primeiro presidente do CONSEA e neste 

município, 600 voluntários participaram da campanha contra a fome. Duque de Caxias foi a 

primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a aderir ao sistema de segurança alimentar do 

país de acordo com a nutricionista, membro do CONSEA e da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), Kátia Cardoso dos Santos (2016). 

Se o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado visava reduzir “seu papel de 

executor ou prestador direto de serviços” (PDRAE, 1995, p.13), a implementação de 

programas sociais seletivos e assistemáticos constituíram-se em saídas estratégicas como 

respostas às demandas da população pobre, vista como gasto financeiro desnecessário e que, 

portanto, a focalização e a responsabilização social contemplariam o que é de dever estatal. 

 Na segunda gestão de FHC (1999-2002), as ações de combate à fome e a pobreza 

passaram a se concentrar em programas de transferência direta de renda, como o Cartão 

Alimentação, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Bolsa Escola. Outros programas foram criados à 

época, inclusive os de iniciativa de Estados e municípios, mas sobre os mencionados iniciou-

se um esforço à unificação dos mesmos em um único programa, o Bolsa Família (SILVA E 

SILVA 2004). Este programa se configurou no carro-chefe do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2006 e 2007-2010). Para o fortalecimento da política adotada, em 2003 o 

Programa “Fome Zero” substituiu o Comunidade Solidária e em 2004 foi erguido o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

A transferência de renda mínima às famílias em situação de pobreza adquire 

centralidade e marca a política social brasileira no século XXI. Para além de efetivamente 
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combater a pobreza no país, absoluta ou relativa, os programas sociais restritivos do governo 

federal reproduzem o caráter paliativo da política social e exercem influências à permanência 

da democracia política que para isto, requer a não supressão das expressões da “questão 

social” do país. Neste cenário, o exercício da cidadania é feito sentir pela participação no 

mercado, isto é, no consumo como meio de harmonização das relações sociais. 

 

Em outras palavras, tratamos aqui de uma espécie de ‘cultura política’ que nega a 

identidade social dos subalternos e seu pertencimento a uma classe; tratamos de uma forma 

de ocultar o conflito e a resistência e de legitimar a dominação (YAZBEK, 1993, p.41). 

 

 

A garantia do “novo consenso” pelo ‘mercado’ que incorporou parcelas da população 

de menor renda ao consumo facultou a Lula gerenciar interesses potencialmente conflitantes 

(FILGUEIRAS, 2010). Particularmente, o segundo mandato de Lula teria inaugurado um 

“novo tempo”. O “novo desenvolvimentismo” representou uma tentativa dissimulada de 

ruptura com o modelo e a política macroeconômica do governo FHC e da analogia entre 

ambos. Contudo, “toda reflexão neodesenvolvimentista enquadra-se perfeitamente na pauta 

neoliberal” e mantém uma relação indissociável com a “barbárie característica de nosso 

tempo” (SAMPAIO, 2012, p.680). O que se esconde no prefixo “novo” ao mesmo tempo se 

revela em sua proposta: a continuidade ao processo de modernização conservadora que 

encontra no discurso da superação do subdesenvolvimento estratégia de propaganda do 

governo Lula e de sua sucessora, Dilma Rousseff que exerceu o cargo de presidenta de 2011-

2014 e 2015 até seu afastamento por processo de impeachment em 2016. 

Todavia, se o padrão compósito de hegemonia burguesa (FERNANDES, 1975) se 

alimenta das desigualdades sociais produzidas no Brasil, a supressão desta condição não é 

significativa. Logo, o “novo desenvolvimentismo” além de farsa é tragédia (SAMPAIO, 

2012). Energizou o projeto neoliberal ao combinar políticas de gestão da pobreza e 

dependência econômica ajustada aos imperativos do capital financeiro.   

Assim, verifica-se que a concorrência entre as políticas sociais universais e 

assistenciais é historicamente desleal. Se para os neoliberais o problema do país encontra-se 

na pobreza e na população pobre, o que justificaria o investimento em políticas universais em 

detrimento das de cariz assistencial? 

A naturalização da pobreza isenta o capitalismo das consequências de sua estrutura e 

atribui à condição de existência humana. Por conseguinte, permanece no âmbito da assistência 

social o acesso pela cidadania invertida atrelada a inscrição em um Cadastro Único para 

ingresso em programas sociais de não promoção de uma verdadeira equidade e justiça social. 

Um destes programa, é o Bolsa Família (PBF), um programa nacional de transferência direta 

de renda sob o cumprimento de condicionalidades no âmbito da saúde e educação. No 
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Município de Duque de Caxias, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em fevereiro 

de 2018 era de 92.145. O PBF beneficiou, no mês de março, 48.149 famílias, uma cobertura 

de 78,6 % da estimativa de famílias em situação de pobreza no município. As famílias 

recebem benefícios com valor médio de R$ 150,80 e o valor total transferido pelo governo 

federal foi de R$ 7.260.768,00 no referido mês. 

Entendemos que o processo que vem sendo molecularmente trabalhado pela burguesia, na 

medida em que as classes dominantes tentam socializar com as classes trabalhadoras um 

suposto dilema da justiça e equidade capitalistas, como sendo uma problemática dos 

assalariados, agora reconceituados como cidadãos proprietários consumidores e/ou 

cidadãos pobres e assistidos. Aliás, uma precondição para o desenvolvimento do que 

nomeamos de movimento sincrônico de assistencialização/privatização da seguridade social 

(MOTA, 2011, p.147).  

 

 

No início do novo milênio, o conjunto CFESS/CRESS na cidade de Maceió/AL 

elaborou uma carta de manifestação da categoria profissional em defesa de uma seguridade 

social pública no Brasil. A Carta de Maceió (2000), balizada no projeto ético-político do 

Serviço Social reafirma sua concepção de seguridade sem desconsiderar que, neste âmbito, 

movem-se projetos societários divergentes, inclusive da própria categoria dos assistentes 

sociais. Este documento, espelha o processo de contínuo amadurecimento do Serviço Social 

brasileiro, sobretudo, quando das análises críticas sobre a conjuntura e a seguridade social no 

que tange a sua ambiguidade e continência à três políticas sociais na Constituição de 1988; e 

propositivas com a construção de táticas e o apontar das possibilidades no cenário neoliberal. 

Nas reflexões de Rodrigues (2016) a defesa da seguridade social pública foi sugestiva 

do que estava por vir em 2003. As lutas não iriam resumir-se a afirmação e ampliação dos 

direitos sociais, mas à manutenção dos já instituídos, como o caso da educação, saúde, 

previdência que reingressariam no circuito da mercantilização enquanto a assistência ganhava 

centralidade dentro do tripé da seguridade social. 

De todas as conquistas, os direitos sociais foram os mais significativos se comparado 

às constituições anteriores, principalmente pela reversão formal do status da assistência social 

à esfera do direito. Contudo, a mesma “cresce não como expressão da ampliação dos direitos 

sociais ou do fortalecimento da seguridade social prevista na Constituição de 1988, mas, sim, 

como um indicador da construção de um padrão público de proteção social minimalista” 

(RODRIGUES, 2016, p.44). 

 Segundo Mota (2010, 2013) a assistencialização da proteção social brasileira figura a 

expansão e o destaque da assistência como “A” política responsável para o atendimento das 

demandas e necessidades da população que o mercado ainda não canalizou para si. Este 

fenômeno desmembra a seguridade social e a cidadania em dois grupos: o cidadão 
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consumidor de serviços e o cidadão pobre a mercê dos programas de transferência de renda e 

da filantropia. A assistencialização significa que a assistência social constituiu-se na 

vanguarda das respostas do Estado às sequelas da “questão social” e no freio às tentativas de 

luta coletiva dos trabalhadores. 

O objetivo deste fenômeno, de vanguardear a assistência, possui similitudes se 

voltarmos a análise da funcionalidade para o Estado e as classes dominantes da gênese do 

profissional de Serviço Social. No entanto é controverso do projeto que expressa uma 

concepção de profissão e de sociedade progressista, o projeto ético-político do Serviço Social 

brasileiro. 

Netto (2004) e Braz (2004) sinalizaram que a conjuntura neoliberal mais a chegada de 

Lula e os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder, acrescentariam entraves à 

afirmação pelo Serviço Social de seu projeto ético-político. Netto (2004) já havia anunciado 

que a profissão viveria tempos de provação. Passados trezes anos da permanência do PT na 

presidência da república, Rodrigues (2016, p.36) indaga “como podemos avaliar a resposta do 

Serviço Social a este desafio?” e a mesma replica:   

Ao longo da primeira década dos anos 2000 as entidades representativas da categoria 

profissional produziram uma série de eventos, debates e campanhas em defesa do projeto 

ético-político, que seja, quando buscou reafirmar os princípios e o perfil profissional 

requisitados pelo projeto na comemoração dos 30 anos do Congresso da Virada, quer seja 

através da campanha Educação não é Fast Food, elaborada para denunciar os efeitos 

perversos do crescimento vertiginoso do ensino a distância que, iniciada na era FHC, é 

amplificado no pós-2003. Também no âmbito da produção teórica produziram-se análises 

críticas acerca dos efeitos da continuidade da ofensiva neoliberal sobre as políticas sociais, 

com destaque para as intervenções sobre o orçamento público e aquelas que alargaram, 

inclusive, o espoco das reflexões sobre fenômenos decorrentes da acentuação da 

subordinação da política econômica aos interesses do capital financeiro, como a relação 

entre a financeirização e a mercantilização de serviços sociais (Ibidem, p.36).   

 

 

Ao analisar a performance das protagonistas profissionais na era petista neoliberal, a 

autora considera que é na política de assistência social, no sentido das lutas empreendidas em 

prol de um significativo giro na conceituação e elevação da mesma como política social 

pública de incumbência estatal, que melhor elucida o sucesso das vanguardas do Serviço 

Social. A reivindicação de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de acordo com 

Rodrigues (2009) é anterior à LOAS (1993), advém da história da Associação Nacional de 

Trabalhadores da LBA.  

Todavia, sua implementação em 2005, com base na Política Nacional de Assistência 

Social67 (PNAS, 2004), representa, o esforço de expoentes fundamentais neste processo, a 

                                                           
67 Sobre a publicação da PNAS na perspectiva de implementação do SUAS, vide no item 2.3 do presente capítulo desta 

dissertação.  
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saber: da primeira geração liderada pela vanguarda intelectual da PUC-SP como Aldaíza 

Sposati, Maria Carmelita Yazbek e Maria do Carmo Falcão; e da segunda geração por Ivanete 

Boschetti (UnB), Elaine Behring (UERJ) e Ana Elisabeth Mota (UFPE), em especial sintonia 

com a Carta de Maceió. 

No âmbito da profissão de Serviço Social, a autora pondera os benefícios e 

contratempos dos governos do PT. Como conquistas, verifica-se a “reafirmação da 

legitimidade da intervenção profissional, da inserção da profissão na divisão sócio técnica do 

trabalho, por meio de sua expansão e valorização” (Ibidem, p. 47). Com o SUAS expandiram-

se os espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais para lotação na proteção social básica 

e especial de média e alta complexidade, nos respectivos equipamentos: Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), sendo os Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro POP) a referência na média complexidade e as Unidades de Acolhimento na alta 

complexidade. 

A implantação do SUAS fez jus a várias competências do assistente social explícitas 

na Lei de Regulamentação da Profissão de n° 8.662/1993, dentre elas a de “elaborar, 

implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 

direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares” (Art.4°, § 1°). A opção por 

dar visibilidade a esta não é neutra. Para além da tarefa histórica e restrita de ser um “executor 

terminal de políticas sociais” (NETTO, 2011b), a qualidade de formuladores, 

implementadores e avaliadores alarga o mercado de trabalho destes profissionais e dá 

visibilidade ao trabalho do mesmo. 

Mas, a questão é mais profunda. Pautada nas reflexões pertinentes de Rodrigues 

(2016), no exercício desta competência houve uma cisão entre as lideranças representativas da 

categoria profissional quando da incorporação de parte na condição de gestores do governo. 

Qual a direção social e política que os assistentes sociais gestores do governo imprimiram ao 

seu exercício profissional? Este questionamento, iluminado pela finalidade desta dissertação, 

é fundamental à análise do objeto em questão, o projeto ético-político do Serviço Social na 

política de assistência social em Duque de Caxias/RJ. Como uma diretriz que parte da 

realidade, das condições objetivas, este projeto prescinde de uma vanguarda conexo à sua 

base, ou seja, a categoria profissional. Consequentemente, a direção social e política firmada 

no projeto ético-político foi posta em xeque, não pelo entendimento de hegemonia como 

supremacia ou maioria, mas, em seu sentido qualitativo (BEHRING, 2012). 
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A PNAS assim como os demais marcos regulatórios68 da política de assistência social, 

por exemplo, é fruto de uma agenda política da vanguarda profissional. Todavia, seu conteúdo 

expressa nas nomenclaturas de “risco social/pessoal”, “vulnerabilidade social/pessoal”, 

“fragilidade pessoal e familiar”, “exclusão social”, “inclusão social”, “vigilância social”, 

“diagnóstico social”, uma determinada concepção teórica distinta da perspectiva crítica que se 

defende nesta dissertação. Ao contabilizar as repetições das respectivas palavras na PNAS, 

afere-se os seguintes números nesta ordem: 70, 89, 8, 19, 23, 16, 20 vezes. Somente uma 

única vez o vocábulo “questão social” é redigido. 

No texto da PNAS a “questão social” é tratada não como uma questão estrutural mas 

sim de coesão social, ou seja, de um todo harmônico, em completa sintonia. Os termos 

aludidos refletem a concepção de Castel (2005) sobre “as metamorfoses da “questão social”, 

título de seu livro. Para ele, a sociedade salarial (pós-industrial) estreia uma “nova questão 

social” que repercute em “novos” usuários, expressões e um “exército de desfilados” da 

formalidade do emprego.  

Todavia, o exército industrial de reserva acompanha a dinâmica da acumulação, 

concentração e centralização de renda e poder. Uma superpopulação relativa é histórica e 

necessária à manutenção do capitalismo. Logo, não há excluídos por ventura do destino ou 

culpabilidade pessoal neste sistema. O logro de “exclusos” traduz sua própria presença, só que 

com papéis e posições bem diferenciadas. Marx (1971) caracteriza três tipos de 

superpopulação relativa: flutuante, latente e estagnada. Esta última é a que mais tem crescido, 

sobretudo, no quesito pobreza e miséria. A mesma, segundo Marx divide-se em três 

segmentos: os aptos para o trabalho, mas que se encontram na informalidade, os filhos e 

órfãos de indigentes e, por fim, os incapacitados para o trabalho pelos diferentes ciclos da 

vida. 

Observemos quem a PNAS define como seu público alvo. 

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com 

perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de 

vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 

resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 

públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo 

familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho 

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 

representar risco pessoal e social (BRASIL, 2004, p. 33).  

 

 

                                                           
68 A Norma Operacional Básica do SUAS de 2005 e a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS de 2006 

atualizadas em 2012, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009 e a nova “Lei do SUAS” de 2011 (Lei n° 

12.435).  
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Qualquer semelhança entre o pensamento de Castel e a redação da PNAS não é mera 

coincidência. A mesma parte de um projeto político e societário de seus idealizadores, incluso 

algumas estudiosas da PUC-SP em conjunto com o MDS (RODRIGUES, 2016). No entanto, 

há de considerar a participação do Conjunto CFESS-CRESS nos embates para elaboração da 

PNAS, da NOB/SUAS e da NOB/RH, com o encaminhamento de sugestões ao Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), principalmente sobre a NOB/RH, muitas destas 

incluídas na versão final (CFESS, 2011). Isto significa a presença de distintos projetos em 

disputa de seguridade social, política social, de sociedade e profissão. 

A propagação destas e outras categorias teóricas em documentos e capacitações no 

âmbito da assistência social, tais como empoderamento, empreendedorismo e linha de 

pobreza, escamoteia a identidade de classe social, retoma a pauta da solidariedade e da ênfase 

na responsabilização do indivíduo por seu estado de vida. 

Por certo, à categoria profissional, não lhe falta obstáculos frente a necessidade de 

manter vivo o compromisso com o padrão de seguridade social salvo na Carta de Maceió e 

com a diretriz ético-política. Mais entraves são postos pelo fenômeno da assistencialização da 

profissão que se expressa, principalmente, no âmbito do SUAS, no atendimento emergencial, 

no controle e gestão da pobreza, ou seja, no retorno aos seus primórdios com exigências 

típicas de um Estado, verazmente, assistencial-penal (RODRIGUES, 2009, 2012, 2016). 

 

Resta-nos o óbvio que a carência de um juízo crítico criterioso acerca da sociedade do risco 

franqueia à profissão a incorporação de elaborações teóricas neoconservadoras que 

dominantes na produção das ciências humanas e sociais são parcial ou integralmente 

permeáveis à cultura pós-moderna. Mas isto não é tudo: a introjeção acrítica do risco social 

possibilita também que, de contrabando, sejam reentronizados, no meio profissional, 

perspectivas conservadoras que, no passado recente do Serviço Social brasileiro – durante a 

vigência do regime autocrático-burguês – postulavam alternativas profissionais 

tecnocráticas e restauracionistas do nosso tradicionalismo (RODRIGUES, 2012, p.60).  

 

 

Rodrigues (2009) ao realizar uma análise crítica e construtiva sobre o trabalho do 

assistente social no SUAS na experiência do Estado do Rio de Janeiro (RJ), aponta as 

consequências do fenômeno da assistencialização da seguridade como um risco à própria 

assistencialização do SUAS e da profissão, são elas: “a redução do Serviço Social a uma 

profissão da Assistência Social [...] ou melhor, ao assistencial” (Ibidem, p.106) frente a um 

SUAS paradoxal, híbrido e com demandas à profissão carregadas de uma orientação ideo-

política contrária ao projeto ético-político profissional. 

Nos “Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de assistência social” 

(2011), na perspectiva de contribuir e fortalecer a intervenção profissional de acordo com as 

competências e atribuições privativas asseguradas na Lei 8662/1993, o horizonte do trabalho 
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profissional deve ultrapassar a mera execução das normativas postas nos documentos 

institucionais que o restringe à “gestão da pobreza”. 

Na sociabilidade burguesa a política social “cumpre uma função ideológica na busca 

do consenso a fim de garantir a relação dominação-subalternidade e, intrinsicamente a esta, a 

função política de alívio, neutralização das tensões existentes nessa relação” (SPOSATI et al., 

2014, p.50 e 51). Na política social capitalista o caráter e função assistenciais são vitais à 

própria sobrevivência do modo de produção capitalista pela manutenção das condições de 

exploração da força de trabalho. Todavia, para a classe trabalhadora essa mesma política 

social, sem saber das suas reais intenções, é muitas das vezes o único meio de garantir a sua 

subsistência e neste movimento, a assistência social tem cumprido esta tarefa. Sob à luz da 

crítica da economia política (MARX, 1859), tentamos avaliar a serventia da assistência social 

no Brasil entendendo que “seus limites estruturais são a consequência do seu caráter 

compensatório, um produto determinado pelas relações sociais de produção assentadas no 

monopólio da propriedade privada dos meios de produção e na exploração do trabalho” 

(RODRIGUES, 2016, p. 44). 

Decerto, a conjuntura inaugurada com Lula e Dilma não rompe com a política 

macroeconômica que vigorou no Brasil na gestão anterior, mas combina com uma expressiva 

novidade: a alteração das condições de vida, mesmo que minimamente, dos mais 

pauperizados. Porém, “como não há ruptura definitiva com o passado, a cada passo este se 

reapresenta na cena história e cobra o seu preço” (FERNANDES, 1976, p.201-202). O saldo 

negativo dos governos do PT se manifesta no que outrora, em alguma medida, faria da 

presidência de ambos, um capítulo verdadeiramente excepcional na história da classe 

trabalhadora brasileira. No balanço dos ganhos e déficits sociais nestes governos, Rodrigues 

(2016) é categórica: 

[...] ainda que tenham possibilitado alguma distribuição de renda, mantiveram intocada a 

estrutura tributária regressiva brasileira, melhoraram as condições de vida dos miseráveis 

de forma individualizada, estimulando um consumo alienante, à custa da 

desresponsabilização do investimento do Estado em serviços sociais públicas e universais 

(Ibidem, p.41).  

 

Mas, como já diz o ditado popular “não há nada tão ruim que não possa piorar”, o 

preço continuou a ser cobrado com o impedimento da presidente Dilma. O governo golpista 

de Michel Temer de ortodoxia neoliberal tem agravado elementos do tradicionalismo na 

sociedade, sobretudo, no âmbito da assistência social. O “primeiro damismo” é revitalizado 

com Marcela Temer na área social como “embaixadora” do projeto “Criança Feliz” junto ao 

ministro Osmar Terra, antigo secretário nacional do Programa Comunidade Solidária. A 
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proposta de corte no orçamento da assistência social69, para este ano, de 98,05% é o que 

melhor representa as tentativas de refilantropização e agravamento das expressões da “questão 

social”, bem como de intensificar a precarização das condições e relações de trabalho dos 

profissionais que labutam na rede socioassistencial. 

É neste cenário, que o presente objeto de estudo, o projeto ético-político do Serviço 

Social, tem sido posto em xeque. Com o recrudescimento do conservadorismo a fusão 

histórica entre Serviço Social, assistencialismo, caridade e assistência social se amplifica e 

complexifica na contemporaneidade. Apesar de diferentes, são inerentes a uma mesma 

realidade que é objetiva, dinâmica e contraditória. O capitalismo ainda é esta realidade. Seu 

advento e antagonismos manifestam a utilidade de uma profissão como a de Serviço Social e 

de políticas assistenciais. 

A contradição do sistema capitalista imprime à profissão uma natureza também 

contraditória, a saber: realidade vivida e intencionalidade. O que pretende Iamamoto e 

Carvalho (2012) ao considerá-la sob estes dois ângulos indissociáveis é afirma-la como uma 

profissão partícipe da dinâmica societária e que por se tratar de uma categoria profissional que 

necessita vender sua força de trabalho para a sua subsistência, deve-se levar em consideração, 

em seu exercício, as condições objetivas que o peculiariza e acabam por conferir uma 

determinada direção social e política no trabalho do assistente social, recusando assim, 

qualquer perspectiva focalista e utópica sobre a profissão. 

Como já fora visto, o Serviço Social é uma profissão socialmente determinada e 

necessária. Uma devida apreensão viabiliza o “entendimento dos limites que atravessam a 

profissão e que cujas potencialidades estão fora dela, no real e concreto movimento da luta de 

classe” (SOUSA, 2016, p. 225). No palco da luta de classes, este profissional não é 

demandado para contribuir ou fazer a revolução social, haja vista que a transformação da 

ordem social é uma tarefa coletiva e não de uma determinada profissão. Mas, “expor aos 

oprimidos a verdade sobre a situação é abrir-lhes o caminho da revolução” (Leon Trotsky). 

 

2.3- O Sistema Único de Assistência Social no município de Duque de Caxias 

 

O período de redemocratização da sociedade brasileira visto nos capítulos anteriores 

marcou um contexto histórico de profundas resistências em torno de projetos societários 

divergentes das classes sociais. Neste processo, a participação popular e a descentralização 

                                                           
69 Ver http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/546980-CORTE-NO-ORCAMENTO-

DA-ASSISTENCIA-SOCIAL-PARA-2018-SERA-DISCUTIDO-EM-AUDIENCIA-NA-QUARTA.html Acesso 09 mar. 

2018.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/546980-CORTE-NO-ORCAMENTO-DA-ASSISTENCIA-SOCIAL-PARA-2018-SERA-DISCUTIDO-EM-AUDIENCIA-NA-QUARTA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/546980-CORTE-NO-ORCAMENTO-DA-ASSISTENCIA-SOCIAL-PARA-2018-SERA-DISCUTIDO-EM-AUDIENCIA-NA-QUARTA.html
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constituíram-se em pautas e propostas de distintos sujeitos políticos que lutaram no âmbito 

das políticas sociais, como a de assistência social. A descentralização política-administrativa, 

uma das diretrizes desta política, se insere no contexto das mudanças societárias e reflete 

projetos coletivos70 em disputa nessa área, sobretudo, a partir de sua instituição no artigo 204 

da Constituição Federal de 1988. 

Com a expansão do ideário neoliberal nos anos 1990, um conjunto de contrarreformas 

sobre a sociedade foram implementadas. Fernando Collor de Melo ao assumir a presidência 

do país em março deste mesmo ano, versou que a modernização do Brasil atravessaria uma 

“reforma” estatal (leia-se contrarreforma do Estado à classe trabalhadora) de modo a torná-lo 

mais flexível quando das reais necessidades de sua intervenção (NOGUEIRA, 1998). Apesar 

de pouco tempo no comando do país, amplas e profundas foram as suas (in) consequências 

sobre as diferentes dimensões da vida social. Frente às insatisfações da sociedade, o 

impeachment à Collor foi consumado. 

Contudo, os inúmeros desafios não impediram as lutas progressistas no âmbito da 

Seguridade Social, sobretudo, em torno da promulgação da LOAS (1993) que regulamentou 

os artigos 203 e 204 do texto constitucional, acrescentando em suas diretrizes, a primazia da 

responsabilidade estatal na direção desta política social em cada esfera de governo (Estados, 

Distrito Federal e Municípios). No campo da assistência social, concepções acerca da 

descentralização, gravitaram em torno da organização e gestão da mesma, isto é, um projeto 

neoliberal de assistência com a conservação de seus traços mais tradicionais em oposição a 

uma política de assistência social efetivamente democrática e participativa (BOSCHETTI, 

2006). Aos representantes dos grupos conservadores e das classes dominantes, a assistência 

social vincula-se ao atendimento da população mais pobre e, ou, à pobreza absoluta. Para tais, 

manter a tradição desta área social é fundamental ao projeto de sociabilidade que se quer 

ratificar. 

Nesta atmosfera, a descentralização representa um termo de múltiplos significados. A 

proposta de gestão compartilhada com a definição das atribuições de cada ente da federação 

sobre a política de assistência social é o desejo daqueles que labutam em direção oposta à 

contrarreforma política-administrativa que “repõe o patrimonialismo sobre bases racional-

legais” (SOUZA FILHO, 2011,p.215). Aos representantes das elites locais, a descentralização 

significa autonomia econômica e política, configurando um “neolocalismo” (MELO, 1996), 

ideologia municipalista exacerbada e de superestimação da atuação do governo local. 

 

                                                           
70 De acordo com Teixeira e Braz (2009), os projetos societários são inerentes a qualquer projeto coletivo.  
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Se o primeiro termo expressa uma arquitetura institucional mais democrática, o segundo 

acaba reatualizando um centralismo, mesmo que de forma disfarçada, na medida em que a 

autonomia do poder local é bastante relativizada em função de o processo de 

descentralização ter se efetivado mais na órbita da execução das políticas públicas do que 

em relação aos mecanismos de captação e definição das formas de uso dos recursos 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p.69).  

 

 Aos dirigentes do governo federal, a descentralização constitui objeto de 

desconcentração da responsabilidade da União aos estados e municípios sem que estes tenham 

autonomia para prover e desenvolver determinados serviços, programas e projetos eficazes e 

de qualidade (FIORI, 1992, MONTAÑO, 1999, ABRUCIO, 2006), isto é, trata-se da 

permanência de umas das marcas históricas do Estado brasileiro: a concentração/centralização 

do poder político e econômico e de seus subordinados. 

Desconcentração esta que agudiza a precarização das políticas sociais brasileiras e 

que, no caso da assistência, valida seu caráter emergencial, focalizada e seu uso, como moeda 

de troca, no jogo clientelista. Haja vista os esforços de representantes da classe dominante em 

manter a assistência social como uma área inferiorizada frente a “refilantropização das 

respostas a questão social”, resultante da “precarização das políticas sociais” e da 

“remercantilização dos serviços sociais” (MONTAÑO, 1999). 

Instala-se, sobretudo a partir da “Era FHC”, um mosaico complexo de gestão da 

política de assistência social (COELHO, 2013) postos nos projetos coletivos, democrático e 

gerencialista, em disputa. Sinais do gerencialismo são encontrados no Brasil na ditadura 

empresarial militar no Decreto-lei 200 de 1967, todavia, a partir do governo Cardoso é 

sancionada na Medida Provisória n°813 de 1995 a criação do Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (MARE), à luz de seu Plano Diretor. 

Tal Plano buscou transformar a administração pública de patrimonial-burocrática para 

gerencial. Em outros países também se criaram ministérios e/ou comissões encarregadas 

para realizar essa contrarreforma, que contou com recursos financeiros do Banco Mundial e 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento, desde que seguissem as recomendações 

desses organismos multilaterais (SILVA, 2016, p.347). 

 

 

Explicitamente, neste plano consta em seu índice o item 3.2 intitulado “rumo à 

administração gerencial” e o 3.3 nomeado de “o retrocesso de 1988”. A Carta Magna de 1988 

incorporou algumas demandas da classe trabalhadora, no entanto, outorgou “prioridade quase 

exclusiva ao que é essencial para o grande capital nacional e, principalmente, para as 

multinacionais e a rede internacional de poder financeiro e político” (FERNANDES, 2006, 

p.74). Ainda assim, a natureza violenta, antidemocrática, antinacional e antipública da 

burguesia brasileira não se satisfaz com as conquistas, mesmo que mínimas, dos 

trabalhadores. 
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Neste sentido, a lógica de um gerencialismo penetrou na dinâmica das políticas 

públicas, principalmente as de corte social, como a assistência em seu dever de gestão da 

pobreza pela iniciativa ao consumo. A “nova” administração pública (aqui se lê administração 

privada), atravessada pela relação de compra e venda de direitos e serviços sociais, expressa 

uma filosofia “consumerista” (BENTO, 2003). Porém, “não se pode afirmar que o padrão do 

gerencialismo puro supera, no sentido restrito da palavra, a organização racional burocrática 

em suas formas mais marcantes” (IASI, 2012, p.57), o que incide no campo da assistência 

social, o fortalecimento de suas características mais elementares e fundamentais à 

continuidade do tradicionalismo. 

As diretrizes constitucionais da política de assistência social têm sido utilizadas como 

instrumento estratégico da classe dominante na perspectiva de manutenção da ordem. Na 

desconcentração neoliberal a participação popular configura uma “democracia eleitoral” 

(COUTINHO, 2008) que consiste na “manipulação de pessoas, interesses econômicos e 

valores políticos por parte das elites de uma ‘sociedade democrática’” (FERNANDES, 1986, 

p. 159). No âmbito municipal, a participação tende a ser cooptada e exercida como um 

espectro do coronelismo, revitalizando assim elementos da cultura política brasileira, no bojo 

das disputas pelas políticas públicas e sociais. 

O direito à participação da sociedade civil por meios de organizações representativas 

nas instâncias paritárias e deliberativas de gestão, data da vigente Carta Constitucional no 

art.10 inciso VII e no parágrafo único do art. 194. Historicamente, o controle social funcionou 

como meio de vigilância, coerção do Estado e das classes dominantes sobre a população de 

forma a legitimar interesses particulares em detrimento dos coletivos (SOUZA, 2010). Pós 

constituição, as instâncias de controle social como os conselhos e as conferências, nos três 

níveis de poder, permitem que “a sociedade civil, assim como o governo, nele representado, 

tenha voz e voto nos momentos de negociação das diversas demandas” (BOSCHETTI, 2003, 

p.146). Trata-se de um espaço saturado de divergentes correlações de forças. 

Por um lado, eles dispõem de potencial para fazer avançar o processo de democratização 

das políticas sociais públicas (...). Por outro lado, são espaços que podem ser capturadas por 

aqueles que apostam na reiteração do conservadorismo político, fazendo vicejar as 

tradicionais práticas clientelistas, o cultivo do favor e da apropriação privada da coisa 

pública segundo interesses particularistas, que tradicionalmente impregnaram a cultura 

política brasileira e, em especial, as instâncias de poder na esfera municipal (IAMAMOTO, 

2007, p. 198-199). 

 

 

Nestes, verificam-se concepções e finalidades de participação popular contrastantes. 

Se para a sociedade civil o controle social é um mecanismo de consecução da repartição do 

poder, para os governantes a participação possui “uma legitimidade macroeconômica e 
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gerencial” (KLIKSBERG, 1999, p. 8-9) na perspectiva de administração dos conflitos que em 

contato com a pseudo “descentralização” remete-se “à transferência de responsabilidade 

social para as organizações da sociedade civil, à privatização, às parcerias, à participação 

corporativista/assistencialista, às práticas de ajuda e ajuda mútua” (SILVA, 2016, p.175). 

O projeto neoliberal se robusteceu com os governos do PT sob a chefia de Lula e, 

posteriormente, Dilma. Ambos combinaram o gerencialismo com a burocracia-patrimonialista 

na administração pública e em todas as áreas sociais. Lotta, Gonçalves e Bitelman (2014, 

p.17) identificaram nestas regências “um movimento do governo central para fortalecer 

grandes programas federais [...] que aportam montantes significativos de recursos federais e 

são formulados e geridos diretamente pelo governo federal”. Constata-se assim, a 

subordinação dos governos subnacionais ao Estado neoliberal e, consequentemente, às 

instâncias de controle social em espaços consultivos, típicos de uma cultura política “pelo 

alto”. 

É neste sentido que os governos do PT foram uma “das heranças políticas e 

ideológicas dos governos Collor e FHC e representa um verdadeiro achado da política 

neoliberal no Brasil e na América Latina” (BOITO JR, 2003, p.24). Salvo as particularidades 

de cada uma destas gestões, as políticas sociais acompanham este movimento e culminam no 

fenômeno, já mencionado no item anterior, da “assistencialização da proteção social” 

(MOTA, 2010) ou, na expressão de Vianna (1998) da “americanização perversa da seguridade 

social no Brasil”. 

 Em linhas gerais, a assistencialização/americanização reflete a liberalização do 

mercado na oferta da proteção àqueles que possuem alguma renda para acessá-la. Uma vez 

mercantilizadas e precarizadas as políticas de proteção social, o investimento público volta-se 

aos programas de transferência de renda mínima aos mais pobres, como o Programa Bolsa 

Família (2003) acompanhado do Índice da Gestão Descentralizada (IGD)71. Desse modo, 

amplia-se a política de assistência social em seu caráter emergencial, seletivo e no que Telles 

(1999) cunhou de cidadania fortuita, coerente com a visão e o uso clientelista da assistência 

social. Para Vianna (1998), no Brasil triunfa-se uma cultura de desprovimento da proteção 

social universal que se encaixa perfeitamente na cultura híbrida deste país, favorecedora à 

conjugação de sistemas tecnocráticos e clientelistas na “democracia”. 

Em 2004, o governo Lula promulgou a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) na perspectiva da implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), uma 

                                                           
71 O IGD é regulamentado pela Lei n° 12.058/2009. Trata-se de um indicador quantitativo (varia entre zero a um) como 

avaliador da qualidade da gestão do Programa Bolsa Família (PBF). Logo, quanto maior for o indicador quantitativo, mais 

recursos serão disponibilizados às demais esfera de governo. Em Duque de Caxias/RJ, por exemplo, o IGD Bolsa Família é 

de 0,67 (MDS, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC (Dezembro/2017)). Em outras palavras, este IGD é a 

prova da centralização política-administrativa associada ao produtivismo dos profissionais do SUAS .  
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das propostas de sua campanha em 2002 que falaciosamente “romperia” com alguns 

elementos da cultura política brasileira que assombram a política de assistência social. A 

PNAS (2004) estabelece a racionalidade da organização e prestação dos serviços 

socioassistenciais, bem como define os princípios, diretrizes, objetivos, usuários e as 

proteções afiançadas voltadas para a sua consolidação nas áreas de abrangência. 

Os benefícios, serviços, programas e projetos são ofertados pela rede socioassistencial 

do SUAS cujo foco prioritário encontra-se na diretriz instituída, a matricialidade sociofamiliar 

com base nas capilaridades dos territórios. A rede socioassistencial é definida como 

um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que ofertam e operam 

benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas 

unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por 

níveis de complexidade (PNAS, 2004, p.94). 

 

As proteções afiançadas dividem-se em Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de média e alta complexidade. Na básica um conjunto de benefícios, serviços, 

programas e projetos, são desenvolvidos na perspectiva da prevenção das famílias que se 

encontram em situação de “risco” através do “desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (PNAS, 2004, p.33). O 

acesso dos usuários à assistência ocorre pelo CRAS, “uma unidade pública municipal, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social” (LOAS, 

1993 Art. 6C, § 1o ). 

Na especial, tem-se por objetivo proteger os que se encontram em situação de “risco” 

em razão de “abandono, maus tratos físicos, psíquicos, abuso sexual, dependentes químicos, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil” 

(PNAS, 2004, p.37). No nível da média complexidade encontra-se a violação de direitos, 

vínculos familiares frágeis, mas não rompidos. O CREAS é o equipamento de referência desta 

proteção. Por fim, no nível da alta complexidade quando “rompe-se os vínculos familiares e 

comunitários” a proteção é integral com a oferta de moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido nas unidades de acolhimento. 

Contudo, a rede socioassistencial comporta parcerias com as entidades não 

governamentais, desde que estas possuam o Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEAS) como prevê o artigo 6º da LOAS. Nestas, por sua própria natureza, 

corre-se o risco de ações paralelas às normativas do SUAS, o que fortalece as heranças da 

assistência e responsabiliza a sociedade civil pela proteção social. 

Uma vez fruto de projetos distintos de política de assistência social, a PNAS (2004) é 

um marco que possui seus avanços e recuos, todavia, fundamental à elaboração e 
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implementação do SUAS. Cabe sinalizar que a primeira PNAS data de 1998 junto de sua 

segunda Norma Operacional Básica (NOB/97 e NOB/98), aprovada pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS). A NOB/SUAS de 2005, atualizada em 2012, recupera as 

anteriores e avança mediante ao pacto entre os entes federativos, pontuando as diretrizes 

estruturantes da gestão do SUAS, são elas: 

primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social; 

descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de 

governo; financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; matricialidade sociofamiliar; territorialização; fortalecimento da relação 

democrática entre Estado e sociedade civil; controle social e participação (NOB/SUAS, 

2012, p. 17).  

 

 

Sobre o pacto entre os entes federativos, de acordo com Azeredo (2013)72 em 1999 a 

mesma atuou como subsecretária de Assistência Social e Descentralização da Gestão do 

Estado do Rio de Janeiro, imbuída de pôr em prática as diretrizes da LOAS (1993) na 

perspectiva de organização e execução da política de assistência social frente a um pacto 

federativo negligenciado, ou seja, de desconcentração neoliberal. Demarcar o papel dos entes 

federados, mas não só, fazer com que as atribuições de cada fossem respeitadas e 

complementares, foi um dos grandes desafios desta política. 

 Na intenção de reverter esta lógica, concebeu-se um programa para fazer jus a 

descentralização política-administrativa e a matricialidade sociofamiliar. Esta última diretriz 

surge sob uma perspectiva teórica de recusa à individualização e naturalização das expressões 

da “questão social” ao considerar o contexto e a estrutura política, econômica e social 

promovedora deste fenômeno. Desse modo, no mesmo ano foi criado o serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) pautado nestas referências, organizado e 

implementado de forma sistêmica nos territórios. Com este programa criou-se a figura do 

equipamento de referência da assistência social, desenvolvendo atividades voltadas para o 

trabalho com famílias, operado, sobretudo, pelos assistentes sociais. 

Em 2003, no Ministério do Bem-Estar Social, hoje Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), Azeredo (2013) discorre que subsidiou a implantação do 

PAIF em território nacional, um embrião do SUAS, sistema deliberado na IV Conferência 

Nacional de Assistência Social de 2003. Em 2007, três anos após seu afastamento do governo, 

quando retornou para o Estado verificou que o PAIF estava vigente ao invés do SUAS. Para 

tanto, o CRAS foi implantado e o PAIF se tornou o principal serviço desta unidade. 

                                                           
72 A redação deste e dois próximos dois parágrafos, tem como base o vídeo “Nelma Azeredo e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) em que a mesma relata sua história e suas contribuições no processo de construção do SUAS. O 

vídeo encontra-se disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=b7XYgYxFxJc Acesso 21. Fev. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=b7XYgYxFxJc


91 
 

Neste sentido, o SUAS regula e organiza a política de assistência social no Brasil 

(PNAS, 2004) “sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e 

participativo” (NOB/SUAS, 2012, p.16). Vejamos sua experiência no município de Duque de 

Caxias/RJ. 

A história da assistência social em Duque de Caxias/RJ, data da Lei de n° 741 de 02 de 

julho de 1986 que instituiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e 

Habitação. Esta, surge após um ano do período da ditadura empresarial militar, período este 

em que o referido município foi considerado área de “segurança nacional” (ALMEIDA, 

2014)73. O processo de redemocratização do país reverbera, em Caxias, nos primeiros passos 

ao enfrentamento das práticas assistencial (ista) e clientelista no município, marcadas, 

sobretudo, pela cultura da ajuda de políticos locais nos momentos cruciais da vida da 

população. No documentário “Vereador Odilon do Caixão”74 (2010) verifica-se uma prática 

comum, até hoje, na Baixada Fluminense: candidatos que buscam uma maneira suis generis 

de ganhar votos. 

Segundo Broto (2012) esta secretaria carecia de definições quanto suas 

funcionalidades e ações, desenvolvendo, portanto, atividades pontuais como o plantão social, 

colocação de mão de obra, triagem para emissão da carteira profissional e registro geral. A 

mesma coordenava o Projeto Menino Caxiense75 e as creches municipais e comunitárias. Em 

1990 integrou-se à Secretaria o Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor 

(PROCON), hibridificando suas competências e atribuições. Com a Lei n° 1.072 de 23 de 

setembro de 1991, a então Secretaria passa a denominar-se Secretaria Municipal de Ação 

Social. Em 1993, com a aprovação da LOAS, a Secretaria teve de se adequar às diretrizes da 

política de assistência social e enfrentar o amplo desafio de efetivá-la como uma política 

pública. 

Em 2006, dois anos após a vigência da PNAS (2004) o decreto n° 4973 altera, 

considerando as recomendações desta política, a denominação da mesma para Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Trabalho. Em 2009, ano da publicação da Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, a secretaria sofreu, até então, a última alteração de 

nomenclatura. Denomina-se, portanto, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos (SMASDH) com o compromisso de fazer jus a PNAS (2004) e a NOB/SUAS 

(2005). Cabe sinalizar que apesar desta alteração, é comum a referência a esta instituição, pela 

população usuária e por alguns profissionais da mesma, como secretaria de ação social. 

                                                           
73 Vide o item 1.3 desta dissertação.  
74 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7binbYcKB-U Acesso em 21. Fev. 2018. 
75 Segundo Broto (2012), o projeto de jovem aprendiz, por suspeitas de trabalho infantil teve de ser encerrado frente aos 

debates e reivindicações que culminaram na publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).   

https://www.youtube.com/watch?v=7binbYcKB-U
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Apesar de recente, a história da política de assistência social em Duque de Caxias não 

esconde, sobretudo no quesito gestão, as marcas do primeiro damismo: o passado presente da 

LBA. O estudo de Silva (2009) ilustra o mencionado. 

Eu tenho que passar a imagem de uma esposa, de uma boa mãe, de uma cidadã, de uma boa 

secretária, de uma boa companheira do meu marido, eu tenho que ajudá-lo politicamente, 

porque as minhas atitudes passam [...] eu agindo corretamente as pessoas vão sentir orgulho 

das minhas atitudes, da minha maneira de ser com as pessoas, então isso já reverte voto 

para ele. A minha imagem passa a ser a imagem dele, tudo que faço reflete para ele, tanto 

positivo, como negativo (Primeira Dama do Município de Duque de Caxias (In: Silva, 

2009, p.121). 

 

A entrevista desta primeira dama evidencia o traço da cultura política local e a imagem 

socialmente construída da mulher, condutos intrínsecos à proposta assistencial das políticas 

públicas e sociais. Mais que isto, a garantia do assento por práticas nepotistas inviabiliza a 

realização de concursos públicos, o que implica na alta rotatividade dos profissionais e, 

consequentemente, na descontinuidade dos serviços prestados. O primeiro e único concurso 

público de regime estatutário para os profissionais de Serviço Social no SUAS em Duque de 

Caxias ocorreu no ano de 200476. O que se observa desde então, são modalidades precárias de 

contratação, via Processos Seletivos Simplificados (PSS)77 e cargos comissionados, um 

desrespeito à política de recursos humanos preconizada nos documentos vigentes do SUAS. 

Trata-se de uma realidade que se afere desde o primeiro Plano Municipal de 

Assistência Social (2006-2009) e que o vigente (2018-2021), aprovado inclusive para 

publicação no dia 06 de Fevereiro de 2018 em reunião extraordinária do Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS)78 na SMASDH de Duque de Caxias, demonstra, conforme o 

quadro a seguir. 

  Quadro 1 – Recursos Humanos do SUAS em Duque de Caxias/RJ 

 

Categoria Profissional Efetivos Processo Seletivo  Comissionados 

Assistente de Suporte à Gestão  10  

Artífice de Manutenção 2 3  

Assessor Administrativo 10   

Assessor Jurídico  16 3 

Assistente Operacional I  10  

Assistente Operacional II  5  

Auxiliar de Enfermagem  10  

Auxiliar de Serv. Administrativos 4   

                                                           
76 O concurso ocorreu em 2004 com 7 (sete) vagas para o cargo de assistente social. Mesmo com a deficiência no quadro 

técnico o período de convocação foi estendido até 2006.   
77 O PSS se caracteriza por uma avaliação mais simples no âmbito público, mas de caráter temporário, sem estabilidade.  
78 É válido registrar que neste dia, na condição de ouvinte, a reunião foi marcada pela celebração dos votos favoráveis à 

publicação, pela primeira vez, do presente plano construído meses após a XIII Conferência Municipal de Assistência Social 

“Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS” (tema) no ano de 2017 em Duque de Caxias.  
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Assessor Administrativo  6  

Gestão de Apoio  20  

Auxiliar de Serviços Gerais 1 40  

Coordenador  20 34 

Contador  3  

Consultor Contábil  1  

Cozinheiro  18  

Cuidador  30  

Dinamizador  20  

Educador Social 6 70  

Enfermeiro  6  

Fisioterapeuta  7  

Fonoaudiólogo  2  

Instrutor de Equitação  2  

Instrutor de Prática Desportiva  7  

Motorista 4 4  

Nutricionista  2  

Oficineiros  20  

Operador de Dados  30  

Orientador Social  20  

Porteiro  12  

Supervisor  10  

Técnico em Gestão do SUAS I 4 88 4 

Técnico em Gestão do SUAS II 4 40 1 

Técnico em Gestão do SUAS III 1 16 1 

Outras nomenclaturas   40 
  Fonte: Plano Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias, 2018/2021.  

A nomenclatura “Técnico em Gestão do SUAS I”79 são dos profissionais formados em 

Serviço Social (não denominados de Assistente Social) de acordo com o Edital N°001, de 8 

de agosto de 2017 - PSS para contratação de profissionais para atuar nos programas e projetos 

da SMASDH. Segundo o mesmo edital o cargo de “Técnico em Gestão do SUAS II” é 

designado ao profissional formado em Psicologia e o de “Técnico em Gestão do SUAS III” ao 

profissional formado em Pedagogia. Os técnicos I, II e III devem  

atuar junto aos programas e projetos sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; Avaliar 

sistematicamente, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos. 

Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e 

demais políticas públicas no território de abrangência dos equipamentos (EDITAL N°001, 

DE 8 DE AGOSTO DE 2017).  

 

Os coordenadores possuem “tarefa de média complexidade, que consiste em auxiliar 

nas atividades propostas pelos programas e projetos. Execução e avaliação das atividades 

inerentes” (EDITAL N°001, DE 8 DE AGOSTO DE 2017). Os requisitos à ocupação deste 

                                                           
79 Nos processos seletivos anteriores, estes assistentes sociais eram enquadrados como “Técnico de Referência do SUAS”.  
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cargo é a obtenção do certificado de conclusão do curso de nível médio, expedido por 

instituição pública ou particular de ensino reconhecida por órgão oficial. Os “chefes de 

equipamento” devem cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Dos 11 (onze) 

coordenadores dos CRAS, 8 (oito) são formados em Serviço Social e os demais são 

psicólogos e pedagogos. Deste universo, 6 (seis) participaram da pesquisa. Mas, todos 

ocupam cargos comissionados. Dos 25 (vinte e cinco) assistentes sociais “técnicos de gestão 

do SUAS I”, 18 (dezoito) foram entrevistados. Estes com contrato temporário pelo PSS, 

sinalizaram no questionário da pesquisa, possuir uma jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 

semanais, de acordo com a Lei n° 12.317 de 27 de agosto de 2010. Contudo, alguns 

participantes relataram ao responderem esta questão que das 30 (trinta) horas semanais, 10 

(dez) horas são destinadas para atuar na ação social nos finais de semana. 

Salvo as implicações desta denúncia sobre o trabalho do assistente social e seu projeto 

ético-político, verifica-se um dos elementos da contrarreforma à classe trabalhadora que se 

estende às categorias profissionais, independentemente do nível de formação: a precarização 

dos vínculos trabalhistas. Neste sentido, vejamos os cargos de maior representatividade no 

âmbito da política de assistência social no município de Duque de Caxias/RJ. 

Quadro 2 – Cargos de maior representatividade no SUAS em Duque de Caxias/RJ 

Cargo Formação Quantidade 

Técnico de Gestão do SUAS I Nível Superior 92 

Educador Social Nível Médio 70 

Coordenador Nível Médio 54 

Fonte: Sistematização com base no Plano Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias, 2018/2021.  

 

Neste quadro, observa-se que os assistentes sociais ao mesmo tempo em que são os 

mais demandados pela SMASDH, são os profissionais com a maior inserção por contrato 

temporário e cargo comissionado, isto é, com vínculos inseguros, no qual, grande parte se 

sustenta pelo “quem indica”. Uma segunda questão a sinalizar trata do contingente de 

profissionais de Serviço Social que vem crescendo, ao longo dos anos, nessa área. A 

assistência social é uma das políticas públicas que mais têm aspirado estes profissionais, 

decerto pelo corolário da assistencialização da proteção social. No Brasil são 160 (cento e 

sessenta) mil assistentes sociais ativos, de acordo com o CFESS e “só a política de assistência 

social absorve hoje mais de 40 mil assistentes sociais, presentes em todos os 5570 municípios 

do país” (IAMAMOTO, 2017, p.31). 
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A precarização dos vínculos empregatícios somado à precarização das políticas de 

seguridade social, na desconcentração neoliberal, vem inviabilizando a incorporação de 

profissionais efetivos e a realização das qualificações necessárias à implementação correta da 

política de assistência social em consonância com seus documentos em vigor. Neste processo, 

a cultura política local se engrandece e fortalece nas áreas sociais. Assertiva esta que se prova 

na construção da rede socioasssitencial do SUAS. 

A proposta de construção de uma rede socioassistencial planejada, organizada e 

intersetorial surge em contraponto à superposição e diversidade das ações que historicamente 

atravessam o campo da assistência social. A rede socioassistencial do SUAS encontra-se, em 

Duque de Caxias/RJ, distribuída da seguinte forma: onze CRAS, sendo que dez são 

cofinanciados pelo governo federal, nos quatro distritos do município, como mostra o mapa a 

seguir. 

 

Figura 5 – Mapa de distribuição dos CRAS pelos distritos de Duque de Caxias/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias, 2018/2021.  

Legenda:           1° Distrito            2° Distrito               3° Distrito            4° Distrito 

 

Como visto no item 1.2 é no 1° distrito que se localiza o centro de Duque de 

Caxias/RJ, área com maior contingente populacional e com mais quantitativo de CRAS. Já o 

último distrito (Xerém) cujo único CRAS atende pelo mesmo nome, concentra uma parcela 

ínfima de habitantes se comparado aos demais. O 4° distrito é uma área de economia 

dependente de áreas centrais de municípios vizinhos. No presente município, as desigualdades 
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socioespaciais e econômicas exemplificam a lei do desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo. 

Com relação aos equipamentos da proteção social especial de média complexidade, o 

município conta com 3 (três) CREAS, porém, um destes não possui cofinanciamento federal e 

1 (um) CENTROPOP. A proteção social especial de alta complexidade possui 4 (quatro) 

unidades de acolhimento, 1 (um) Centro de Equoterapia e Reabilitação para crianças com 

necessidades especiais (Projeto Equinovida), uma Casa de Passagem Adulta e uma Instituição 

de Longa Permanência de Idosos. Esta última encontra-se em fase de regulamentação e todos 

estes equipamentos são responsáveis por abranger os quatro distritos do município. Os 

mesmos estão distribuídos da seguinte maneira: 4 (quatro) equipamentos no 1° e 2° distrito, 2 

(dois) no 3° distrito e 1 (um) no 4° distrito. 

Significativos são os quantitativos de Instituições credenciadas e certificadas pelo 

CMAS: são 37 (trinta e sete), sendo 23 (vinte e três) no 1° distrito, 7 (sete) no 2° distrito, 5 

(cinco) no 3° distrito e 2 (duas) no 4° distrito. 

Tomando por parâmetro estes dados, pode-se afirmar que apesar da rede 

socioassistencial do SUAS em Duque de Caxias/RJ ultrapassar a quantidade mínima de 

equipamentos governamentais estabelecido por sua NOB, são necessários a implantação de 

mais unidades, haja vista, o crescente quantitativo de munícipes neste território de 465 Km² 

marcado por profundas contradições sociais. Além disto, mais da metade dos equipamentos 

estão alocados no 1° e 2° distrito, o que repercute em dois condutos: um primeiro que tange a 

quantidade e qualidade de CRAS nos demais distritos que, pelo esvaziamento dos 

equipamentos públicos, aproxima a população usuária dos centros sociais e; um segundo que 

implica na designação da gestão correspondente à realidade municipal, a saber: gestão nível 

básica em um município de grande porte. 

No Relatório de Informações Sociais (RI) do MDS, o último pacto de aprimoramento 

da gestão do SUAS (2014-2017) no município de Duque de Caxias/RJ estabeleceu 21 (vinte e 

um) metas. Destas, cabe destacar três firmadas há quatro anos e que dialogam com as 

reflexões realizadas até então. Vejamos o quadro a seguir. 
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Quadro 3 – Pacto de Aprimoramento do SUAS (2014-2017) – Meta 17, 19 e 20 

Detalhamento Meta 

Desprecarizar os vínculos trabalhistas das 

equipes que atuam nos serviços 

socioassistenciais e na gestão do SUAS.  

Meta de n° 17: Atingir percentual mínimo de 

60% de trabalhadores do SUAS de nível superior 

e médico com vínculo de servidor estatutário ou 

empregado público.  

Adequar a legislação municipal à 

legislação do SUAS.  

Meta de n° 19: Possuir Lei que regulamenta a 

Assistência Social e o SUAS atualizada. 

Ampliar a participação de usuários e 

trabalhadores nos CMAS.  

Meta de n° 20: Possuir no CMAS representantes 

de usuários e trabalhadores do SUAS na 

representação da sociedade civil.  
Fonte: Sistematização com base no RI do Pacto de Aprimoramento do SUAS (2014-2017), fonte: site do MDS.   

 

O resultado destas finalidades não consta no site do MDS. A última atualização data 

do próprio ano 2014 com o status “não alcançado”. A ampliação dos CRAS também foi uma 

proposta deste pacto, cuja meta de 21 (vinte e um) CRAS não foi atingida. Acresceram três 

equipamentos dos oito já implantados em 2013, totalizando o quadro atual de onze CRAS, 

porém, destes apenas quatro estão adequados (modelo) e os demais equivalentes. Dado isso, o 

alcance à meta n° 19 que visa regulamentar este sistema único no município com base na 

Nova Lei do SUAS n° 12.435 de 2011 e na NOB/SUAS (2012) é urgente. 

 No primeiro Plano Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias (2006-2009), 

no âmbito da Proteção Social Básica, uma das prioridades foi a de implantação imediata de no 

mínimo quatro CRAS, sendo um em cada distrito do município e implantação de mais quatro 

por ano até o final deste plano, totalizando dezesseis CRAS. É possível verificar, ao comparar 

estes dados, que a meta do primeiro plano não foi atingida, inclusive, na atualidade. 

 Para além de uma questão numérica, a necessidade de ampliação de CRAS representa 

a funcionalidade desta política pública de caráter emergencial. Esta afirmativa não significa 

uma aversão aos CRAS e/ou aos demais equipamentos do SUAS, mas sim um alerta para a 

essência das bandeiras de luta80: a construção de uma nova ordem societária. 

Durante a pesquisa empírica, tive a oportunidade de conversar com a atual diretora da 

Proteção Social Básica, assistente social Márcia Sanches Braga Figueira, a fim de conhecer, 

uma vez que parquíssimas são as referências, sobre o processo de implementação do SUAS 

no município de Duque de Caxias/RJ. No ensejo, apresentou seu trabalho de Conclusão do 

Curso de Especialização, um documento que relata com base nas experiências da autora, a 

construção do SUAS neste município. 

                                                           
80 Uma analogia ao mencionado, verifica-se nas reivindicações pela criação de mais hospitais e não efetivamente por um 

sociedade que interprete a questão da saúde para além da ausência de doença. 
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É sabido que o SUAS é datado historicamente. Contudo, no município de Duque de 

Caxias/RJ sua real implementação, como defende Figueira (2012), iniciou na gestão de 2009-

2012. Isto porque a ânsia desta gestão em executar os serviços segundo a NOB/SUAS (2005) 

concentrou esforços em torno deste sistema único. Em 2009 Duque de Caxias/RJ possuía três 

CRAS, todos estes em desacordo das orientações técnicas do CRAS (2009) e a Resolução 

n°.109 de 2009 no que tange a estrutura física, recursos humanos e os serviços 

socioassistenciais prestados. De acordo com esta autora os CRAS encontravam-se nos 

“centros sociais”, uma marca histórica deste município. 

No processo de construção da rede socioassistencial, Duque de Caxias apresenta um 

expressivo quantitativo de instituições que solicitam reconhecimento, mas não executam 

ações ou apresentam estruturas suficientes para qualificá-las como de assistência social nos 

moldes definidos pela Resolução n° 16 do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) (BROTO, 2012, p.173). 

 

 

A referida gestão adentra no município enfrentando estes desafios na perspectiva de 

implementar o SUAS segundo seus parâmetros legais. A população duquecaxiense, 

sobretudo, os usuários da assistência social convivem com a criação destes verdadeiros currais 

eleitorais que “atreladas e/ou motivadas pela ausência de serviços e investimentos públicos 

que possam atender as necessidades da população local” (BROTO, 2012, p.173), constitui 

óbices ao fortalecimento do SUAS no município. O traço clientelista e assistencialista é 

perene na realidade local. Durante a realização de sua pesquisa, Broto (2012) identificou 47 

(quarenta e sete) estruturas desse tipo, sendo 34 (trinta e quatro) vinculadas a vereadores à 

época, quatro a deputados estaduais; dois a ex-vereadores e oito a lideranças comunitárias. 

Estes centros se prevalecem da precarização das políticas públicas e sociais para 

reforçar a ideia da benemerência do vereador e da “qualidade” de suas ações ofertadas. Desse 

modo, enquanto a rede socioassistencial do SUAS foi planejada no sentido do atendimento 

aos direitos sociais, redes sustentadas em laços de patronagem e escambo eleitoral com a 

oferta de atividades descontínuas e isoladas, convivem no mesmo território. Eis um dos 

desafios ao SUAS, uma vez que os centros sociais não são fiscalizados “por não serem 

reconhecidos e nem se enquadrarem nas modalidades pré-definidas para atendimento 

socioassistencial” (BROTO, 2012, p.177-178), carecendo propositalmente, de registros sobre 

os mesmos. 

De acordo com Figueira (2012) dos três CRAS implantados, um encontrava-se dentro 

de “centro social” e o outro compartilhava o espaço físico junto aos serviços de saúde do 

município. Para alguns vereadores, os CRAS são uma extensão do seu “centro social”, uma 

realidade complexa e controvérsia do ponto de vista das conquistas sociais ao cogitar a 
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possibilidade destas unidades terem sua dinâmica organizacional e administrativa modificada 

por influências políticas. 

Na mencionada gestão incorporou-se mais cinco CRAS, considerando as diretrizes da 

PNAS (2004) e da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS). A 

formação da equipe técnica dos CRAS constituiu, segundo a autora, uma preocupação latente 

da direção da Proteção Social Básica, pela sua composição incompleta e irregular. Outra 

questão, era o entendimento acerca do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família à 

época denominado de PAIF, compreendido distintamente pelos profissionais. 

Neste sentido, capacitações foram realizadas para a qualificação da mesma. 

Tendo como parâmetro a orientação da política de recursos humanos houve o esforço 

durante os anos de 2009 a 2012 em oferecer momentos para a ampliação do conhecimento 

sobre a política de Assistência Social e à reflexão sobre a prática profissional. Assim, com o 

devido suporte da gestão, capacitações foram organizadas, grupos de trabalho foram 

construídos conforme a demanda apresentada pelos técnicos e pela gestão; foi realizado o I 

Seminário da Política de Assistência Social no município, capacitações em parceria com a 

SEASDH e, ainda, a participação em capacitações fora do município dos técnicos dos 

CRAS, dos técnicos responsáveis em acompanhar estes equipamentos e da própria direção 

da PSB (FIGUEIRA, 2012, p. 26).  

 

Em novembro de 2009 com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 

as orientações técnicas CRAS (2009) e “O CRAS que temos o CRAS que queremos” 

(2010/2011) um norte mais nítido foi dado à gestão. A mesma enfrentou dificuldades ao 

preenchimento do Censo SUAS pela insuficiência de dados. Contudo, a descentralização dos 

serviços da SMASDH representou um avanço na implementação deste sistema. Assim, ao 

partir para a resolutividade das questões teórico-prática e metodológica dos serviços, o SUAS 

foi sendo reformulado e construído em Duque de Caxias/RJ. Logo, há de considerar e 

visibilizar o trabalho destes profissionais. 

A política de assistência social ainda tem de enfrentar a cultura híbrida de sua gestão 

que junto à cultura política local mantém e aprofunda suas características ancestrais. A 

descentralização desta política, esconde e ao mesmo tempo revela práticas centralizadoras e 

conservadoras que em Duque de Caxias/RJ se expressa na manutenção do poder pela elite 

local que “sobrevive e assume novas configurações, influenciando e deformando o 

desenvolvimento de ações e projetos democratizadores estabelecidos pela Constituição de 

Federal de 1988 e pela legislação social atualmente vigente” (BROTO, 2012, p.193). Isto é, 

proposições legais se misturam com a natureza e cultura clientelista do Estado brasileiro que 

estimula práticas emergenciais à população pobre. 

Neste sentido, é possível afirmar que a trajetória do SUAS no município de Duque de 

Caxias/RJ é marcada por um passado presente que obstaculiza a efetivação de suas diretrizes. 
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Decerto, no capitalismo a consolidação de um SUAS que realmente a população deseja e 

precisa, é tarefa complexa. O SUAS é uma construção permanente e coletiva. Há um desenho 

mínimo, mas é no cotidiano que se qualifica este sistema, como veremos no próximo capítulo. 

 

CAPÍTULO III- O TRABALHO PROFISSIONAL NOS CRAS DO MUNICÍPIO DE 

DUQUE DE CAXIAS: EXPRESSÕES DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO? 

 

O senhor... Mire, veja: o mais importante e bonito, do 

mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas 

vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade 

maior. É o que a vida me ensinou. Isto que me alegra, 

montão. 

                                                                 João Guimarães Rosa 

 

 

Chegado ao último capítulo da dissertação, cabe salientar os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa empírica, já indicados na introdução, para melhor situar 

o leitor quanto à sistematização e análise dos dados e conteúdo expostos, em maior parte, 

neste momento. A pesquisa foi realizada com 24 (vinte quatro) assistentes sociais, incluso seis 

coordenadores formados em Serviço Social que encontram-se nos CRAS do município de 

Duque de Caxias/RJ.  

Na primeira seção é apresentado e analisado o perfil profissional, divido em quatro 

eixos temáticos, com base nos apontamentos do questionário e o conteúdo das locuções das 

duas primeiras perguntas do roteiro da entrevista, a saber: “Qual a importância do trabalho do 

assistente social na política de assistência social?” e “O que você entende por Serviço 

Social?”, na perspectiva de conhecer o processo de trabalho no qual se insere esses assistentes 

sociais. 

 A segunda seção é dedicada a uma terceira questão, qual seja, saber “quais os 

principais desafios enfrentados no trabalho profissional nos CRAS em Duque de Caxias?”, no 

intuito de examinar a repercussões da crise estrutural do capital e da contrarreforma do Estado 

sobre o trabalho dos assistentes sociais.  

A terceira seção empreende um apanhado da dissertação a fim de refletir a respeito das 

três últimas indagações aos entrevistados: “O que você entende por Projeto Ético-Político do 

Serviço Social?”, “Há uma relação entre a política de assistência social e o projeto ético-

político?” e, por fim, “O seu trabalho profissional orienta-se pelo projeto ético-político do 
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Serviço Social? Justifique/Exemplifique”. Assim, ao final deste capítulo, os objetivos geral e 

específicos propostos à esta dissertação, terão sido contemplados.  

Neste sentido, vejamos os resultados da pesquisa. 

 

3.1- O trabalho dos assistentes sociais nos CRAS em Duque de Caxias 

 

Refletir sobre o trabalho do assistente social no CRAS implica considerar a inserção 

da profissão na divisão sócio técnica do trabalho “em tempo de capital fetiche” 

(IAMAMOTO, 2014), sob a premissa de que a conjuntura recente não se reduz a uma mera 

ilustração do real, uma vez que ela percorre e configura a formação e o exercício profissional. 

A pesquisa empírica possibilitou delinear o perfil de 24 assistentes sociais, aqui apresentados, 

analisados e articulados em quatro eixos temáticos, a saber: Informações Gerais/Identificação, 

Formação Profissional, Inserção no Mercado de Trabalho e Participação Política. Trata-se de 

um perfil que se reflete nas respostas dadas à entrevista. 

 

3.1.1. Eixo de análise 1 – Informações gerais/Identificação 

Dos 24 assistentes sociais apenas dois, um coordenador e um assistente social, são do 

sexo masculino, o que confirma a tendência histórica da profissão de ser composta 

majoritariamente por sujeitos do sexo feminino (IAMAMOTO, 2013a, 2013b; ORTIZ, 2010).  

Dos seis coordenadores, três se consideram negras(os), dois pardas(os) e um branca(o). No 

quesito idade, 50% possuem entre 45 a 59 anos, 33,3% entre 35 e 44 anos, e 16,7% entre 25 a 

34 anos. Sobre a renda familiar por salários mínimos, as mulheres negras se destacam, como 

mostra o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 2 – Identificação dos coordenadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: a autora, 2018 
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Segundo dados recentes do IBGE (2018), apenas 10% das mulheres negras completam 

o ensino superior. No Brasil, o ensino superior é tradicionalmente elitizado. A desigualdade 

de gênero, raça/etnia e classe social tem elevado a dívida social para com as mulheres negras 

e pobres, ainda que sancionada a política de cotas, fruto das lutas de diversos movimentos 

sociais. Neste perfil elas são a maioria, inclusive entre os assistentes sociais. Vejamos. 

 

Gráfico 3 - Identificação dos assistentes sociais  

   *Os salários mínimos correspondem a renda familiar 
   Fonte: a autora, 2018 

 

 

No quesito idade, 50% possui entre 35 a 44 anos, 44,44 % entre 25 a 59 anos e 5,56% 

acima de 60 anos. Em comparação aos coordenadores, os assistentes sociais, em maioria, são 

de idade mais jovem. Contudo, distintas gerações hão neste perfil. 

A respeito da religião, coordenadores e assistentes sociais assemelham-se. Apenas dois 

dos coordenadores sinalizam não possuir religião. Os outros quatro, dividem-se entre 

protestantes (50%), católicos (25%) e umbandista (25%). 
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Gráfico 4 – Religião dos assistentes sociais 

 
                   Fonte: a autora, 2018 

 

Sobre este quesito os entrevistados responderam a uma questão aberta, a saber: em que 

medida a religião contribui no seu trabalho profissional? 

 

“Os valores adquiridos” 

“Agir de forma ainda mais respeitosa” 

“Entender o amor ao próximo, respeito e diferenças” 

“No olhar de ser mais humano, contribuir com o próximo” 

“Contribui para exercer a escuta, tranquilidade no dia a dia” 

“Para melhor compreensão do ser humano e suas complexidades” 

“Acredito que em alguns aspectos, como na não discriminação, no respeito ao idoso” 

“Na medida que me oferece equilíbrio, serenidade e calma para realizar minhas tarefas” 

 

“Embora haja um movimento histórico no sentido de dissociar a prática profissional das 

questões religiosas, pode-se observar que o conhecimento sobre tais temáticas pode 

contribuir para a efetividade das ações, sobretudo quando utilizada para entender o contexto 

no qual os sujeitos estão inseridos” 

                    “Contribui no olhar o outro, como pessoa capaz de mudar sua história, sendo principal protagonista” 

 

Em contrapartida, para cinco assistentes sociais o trabalho profissional é laico e dois 

não responderam esta questão. A intenção desta pergunta não é imprimir juízo de valor moral 

sobre a fé ou religião professada pelos coordenadores e assistentes sociais. Julga-se sim, 

suscitar o debate acerca da temática “Serviço Social e Religião”, sobretudo frente ao 

“neoconservadorismo”. 
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O neoconservadorismo existe há muito tempo como movimento não declarado contra a 

permissividade moral que o individualismo costuma promover. Nesse sentido, ele procura 

restaurar um sentido de propósito moral, alguns valores de ordem superior que constituam o 

centro estável do corpo político. [...]. De modo algum se afastam do programa neoliberal de 

construção ou restauração do poder de alguma classe dominante. Contudo, buscam 

legitimar esse poder, assim como buscam o controle social, por meio da construção de um 

clima de consentimento que gira em torno de um conjunto coerente de valores morais 

(HARVEY, 2014b, p.83-84).  

 

O “neoconservadorismo” excita a garantia do consenso em torno dos valores morais 

da família, igreja e da ordem instituída81, pois “o Estado neoliberal precisa de alguma espécie 

de nacionalismo para sobreviver” (Ibidem, p.95). 

A religião, historicamente, exerceu influências sobre a formação e o trabalho 

profissional de assistentes sociais desde as protoformas da profissão e a inserção do Serviço 

Social na divisão sócio técnica do trabalho nas relações com os “clientes”. A leitura da 

realidade e dos usuários baseavam-se também em valores e princípios religiosos. 

No processo de renovação do Serviço Social brasileiro, a laicização demarcou projetos 

profissionais distintos em torno dos rumos da profissão no contexto da ditadura empresarial 

militar. A “virada” em 1979, significou um marco na história do Serviço Social pelo 

nascimento do seu projeto ético-político. No entanto, verifica-se uma certa retomada dos 

aspectos do Serviço Social “tradicional”, uma continuidade atualizada de uma ruptura que 

ocorreu, em parte, no campo prático. Mas, no plano teórico, não há espaço para essa retomada 

dada a processualidade de amadurecimento da profissão. 

Todavia, tratam-se de profissionais que se encontram no âmbito da assistência social, 

uma área que, também, é historicamente atravessada pela cultura da ajuda e do 

assistencialismo. Logo, embaralha-se, ainda na contemporaneidade, Serviço Social/Assistente 

social com ajuda/filantropia/assistencialismo? Qual o projeto societário que na interação 

profissional-usuário reforça-se, uma vez que, sujeitos heterogêneos movem e são movidos por 

uma diretriz projetiva detentora de valores? 

Os depoimentos dos assistentes sociais passam a ideia de que o fato de possuírem 

religião, em alguma medida, os tornam melhores profissionais na relação com a população 

usuária, no entendimento de cada sujeito e do contexto que está inserido. Não há impedimento 

à existência ou ausência de religião. Entretanto, há equívoco da parte desses profissionais ao 

crerem que ela qualifica o exercício da profissão. Assim, em alguma medida, as qualidades 

                                                           
81 O Congresso Nacional Brasileiro, no processo de Impeachment à presidência de Dilma Rousseff em 2016, representou um 

espetáculo de conservadorismo. Os votos a favor do golpe, pautavam-se na defesa da família, da propriedade, de Deus e da 

ordem nas mãos dos militares.   
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concernentes ao projeto ético-político do Serviço Social seriam atribuídas à religião. Contudo, 

o que confere a competência do assistente social é o processo de formação profissional. 

 

3.1.2. Eixo de análise 2 – Formação profissional 

 

Sobre a formação profissional, dois coordenadores possuem apenas a graduação em 

Serviço Social. Apenas um concluiu o curso de graduação em uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) pública. Comum a todos é a modalidade de ensino, 100% presencial. Do todo, 

50% possui de 10 a 15 anos de formado em Serviço Social e 50% de 1 a 5 anos, conforme o 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 5 – Formação profissional (Graduação e Pós-graduação) dos coordenadores  

 

 

 *Todos os coordenadores afirmam buscar atualização profissional 

 Fonte: a autora, 2018 

 

 

Os quatro coordenadores possuem pós-graduação Lato Sensu e a cursaram em uma 

IES privada. Vide no quadro a seguir as especializações e suas respectivas instituições.  

 

Quadro 4 – Pós-graduação Lato Sensu cursada pelos coordenadores  

 

Pós-graduação Lato Sensu                                                  Instituição 

Gestão estratégica de projetos sociais UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 

Políticas sociais UNIGRANRIO 

Psicologia jurídica UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES 

Atendimento à criança e adolescente vítima de 

violência doméstica PUC-RIO 
Fonte: a autora, 2018 
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Assim como os coordenadores, a formação dos assistentes sociais advém, em sua 

grande maioria, de uma IES privada. Apenas dois são graduados em uma IES pública. Dos 18 

assistentes sociais, dez possuem apenas a graduação em Serviço Social. Todos a cursaram na 

modalidade do ensino presencial. Do todo, 50% encontra-se formado entre 5 a 10 anos, 22% 

entre 10 a 15, 17% entre 1 a 5 anos e 11% entre 15 a 20 anos. Vide o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 6 - Formação profissional (Graduação e Pós-Graduação) dos assistentes sociais 

 

 
*Apenas um entrevistado sinaliza não buscar atualização profissional    
Fonte: a autora, 2018 

 

Os assistentes sociais pós-graduados lato sensu cursaram em IES privada. Apenas um 

está realizando pós-graduação stricto sensu em uma IES pública, como mostra o quadro 

abaixo.   

 

Quadro 5 – Pós-graduação cursada e em curso pelos assistentes sociais  

Pós-graduação Lato Sensu (concluído) Instituição 

Atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica  PUC RIO 

Terapia de família 
UNIVERSIDADE 

CÂNDIDO MENDES 

Serviço Social e políticas públicas SIGNORELLI 

Trabalho em família UNISUAM 

MBA em Gestão de negócios e pessoas UNIGRANRIO 

 

 Pós-graduação stricto sensu (em andamento) Instituição 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional UFF 
* 1 (um) assistente social não sinalizou o nome da pós-graduação e a instituição 

* Dois assistentes sociais realizaram pós-graduação em “Atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica” na Puc-Rio.  

Fonte: a autora, 2018 

Enquanto há uma concentração das pós-graduações, sobretudo, stricto sensu na 

Faculdade de Serviço Social da UERJ e nas Escolas de Serviço Social da UFRJ, UNIRIO e 

UFF, isto é, nos grandes centros urbanos, a Baixada Fluminense não é atendida por políticas 

públicas de qualidade, como bem visto no primeiro capítulo.  
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O município de Duque de Caxias/RJ cede cursos da UERJ, UFRJ e UFF. A UFRRJ, 

atualmente, é a única e principal possibilidade de oferta de ensino superior público e 

presencial para regiões como a Baixada Fluminense, no quesito curso de Serviço Social. Há 

apenas uma IES pública do município, a Fundação Educacional de Duque de Caxias 

(FEUDUC). Em contrapartida, são vastos os âmbitos das IES particular. Têm-se a Unigranrio, 

Estácio de Sá, PUC-Rio e Faculdade de Duque de Caxias do grupo UNIESP (antiga 

Faculdade Flama e Faculdade de Serviço Social Santa Luzia). As respectivas IES privadas 

comportam distintas modalidade de ensino em Serviço Social. Assim como, alargaram-se os 

espaços para instituições que oferecem exclusivamente o EAD para distintos cursos de 

graduação/pós-graduação, a saber: CEDERJ, Universidade Veiga de Almeida (UVA), 

UNOPAR, UNICESUMAR, CRUZEIRO DO SUL, UNIBTA, UNINTER, UNINOVE, 

UNIP, UNIVERITAS e EAD LAUREATE. 

As pós-graduações lato-sensu presencial que tem os assistentes sociais como uma das 

categorias profissionais integrantes do seu público alvo, são ofertadas pela Unigranrio e PUC, 

cujas especializações mais procuradas são sobre “Políticas Sociais” (Unigranrio) e 

“Atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica” (PUC). Como não 

existe financiamento público do MEC para pós-graduação lato sensu, a maioria das 

especializações são apropriadas pela iniciativa privada. 

Verifica-se, assim, o avanço da mercantilização da política de educação tanto no 

âmbito da graduação em Serviço Social como da pós-graduação, corroborando com as 

análises já realizadas no segundo capítulo com base em Pereira (2009), Lima (2013), Braz e 

Rodrigues (2013). Observe, neste perfil, que trata-se de uma formação dos finais do governo 

FHC aos governos do PT. Isto significa uma formação profissional embalada pela 

contrarreforma do Estado no ensino superior brasileiro que já vinha se desenvolvendo desde o 

regime autocrático burguês. 

A formação profissional em Serviço Social, de estatuto generalista, deve capacitar o 

assistente social a labutar no âmbito das políticas públicas e sociais em diversas instituições 

(privada, governamental e não governamental). No entanto, este estatuto é, muitas das vezes, 

interpretado como o profissional “faz de tudo”, sem muita exatidão. 

 

Ao generalista que deveria ser entendido como o profissional-intelectual capaz de extrair da 

realidade, como “concreto-pensado”, suas determinações que expressam desafios, limites e 

possibilidades objetivamente dados no espaço profissional, é atribuído o status grosseiro do 

“profissional que faz tudo” ou do “teórico desnecessário, fora da realidade”, em contradição 

ao especialista competente, o “técnico”, que sabe o que quer ao recortar o “seu pedaço” do 

real e definir, cientificamente, “seu objeto” no campo movediço do multidisciplinar 

(rebatizado de “transdisciplinaridade”) (SILVA, 2013, p.131).  

 



108 
 

Interpretação esta que tem ganhado força na formação profissional da era neoliberal. 

As diretrizes da ABEPSS para o Curso de Serviço Social sustentam-se no tripé que articula 

três núcleos de fundamentação à formação, a saber: Núcleo de Fundamentos Teórico-

Metodológico da vida social, Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio Histórica da 

sociedade brasileira e o Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional. 

Estes núcleos encontram-se, nesta dissertação, em movimento nos capítulos quando 

versamos sobre o conservadorismo inerente aos fundamentos da vida social, o trabalho como 

categoria central do ser social, as particularidades do desenvolvimento desigual e combinado 

do capitalismo na sociedade brasileira, a natureza do Estado e sua relação com a luta de 

classes e os projetos profissionais e societários em disputa na divisão sócio técnica do 

trabalho. 

Apesar dos núcleos seres distintos, os fundamentos os unem pela perspectiva da 

historicidade82, resultado de múltiplas determinações, da articulação de complexos 

diferenciados que constituem o ser social e o movimento do real em sua concretude. A 

história é apreendida como o terreno ao entendimento da profissão imersa nas transformações 

societárias. Em outras palavras, trata-se de entender o Serviço Social como um produto 

histórico que adquire sentido e visibilidade na dinâmica da sociedade na qual ela é parte e 

expressão e assim decifrá-lo, elucidando os processos que geram a sua necessidade, 

reprodução e legitimação ao longo da história. 

Contudo, as consequências da contrarreforma universitária sobre o Serviço Social são 

postas em Braz e Rodrigues (2013) sob diferentes aspectos, quais sejam: um perfil 

profissional tecnicista e pragmático; a desqualificação no trato às expressões da “questão 

social” como objeto do voluntariado e, ou, de profissionais cuja formação precarizada chegue 

a compor o “exército assistencial de reserva” (IAMAMOTO, 2014) e obstaculize uma leitura 

crítica da realidade; e, a reconfiguração da universidade em um centro de adestramento para o 

mercado de trabalho. A formação profissional “está profundamente ameaçada na atualidade! 

O que quer dizer que está ameaçado a direção social estratégica da profissão que ela supõe” 

(BRAZ; RODRIGUES, 2013, p.257). Ou seja, um determinado perfil profissional pode ser o 

elo ou a fissão ao projeto ético-político do Serviço Social. 

A respeito das especializações, estas acabam por ser mais realizadas para atendimento 

dos interesses do mercado e, ou a nível de título para ampliação do salário do que como uma 

necessidade de qualificação para o constante aperfeiçoamento intelectual que se requer para o 

                                                           
82História e dialética são categorias centrais ao Método de Marx, o materialismo histórico-dialético que apreende o fenômeno 

em constante contradição e movimento, isto é, passado, presente e futuro não constituem partes estanques do todo. Sobre os 

fundamentos do materialismo histórico-dialético ler Marx (1976, 1983).     
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apreender das questões que se apresentam no cotidiano sócio institucional. Com a certeza de 

que a formação continuada e permanente é imprescindível ao exercício da profissão, as duas 

próximas indagações deste eixo objetivaram saber se os assistentes sociais têm participado de 

algum evento (seminário, congresso, fórum, etc.) inerentes à sua formação. Respostas 

assertivas (100%) e elencadas pelos coordenadores, abaixo. 

 Ação social; 

 Conferência Estadual de Assistência Social;  

 Conferência Municipal de Assistência Social (três indicações);  

 Capacitação da Previdência Social; 

 

 

Dos assistentes sociais, quatro sinalizaram não ter participação em nenhum evento 

inerente à profissão. Os demais apontaram: 

 Seminário de Teses – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 Conferência Municipal de Assistência Social (dez indicações) 

 Seminário de Saúde Mental 

 Seminário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

 Álcool e Drogas 

 

Afere-se a participação dos coordenadores e assistentes sociais mais no âmbito da 

política de assistência social. Não se verifica eventos de caráter acadêmico, como CBAS, 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), Encontro Nacional de 

Política Social (ENPS), Jornada Internacional de Políticas Públicas (JOINPP), etc. Isso pode 

ser justificado tanto pela distância, ausência de tempo e condições financeiras por conta do 

trabalho e da família, como pela própria ausência de interesse. Chama atenção também a 

sinalização da ação social, prática corriqueira no município de Duque de Caxias como já 

abordado no item 2.3, como um evento “inerente” à profissão de Serviço Social. 

Além disto, os eventos sinalizados pelos assistentes sociais não configuram uma 

formação permanente. Na Política de Educação Permanente do Conjunto CFESS-CRESS 

(2012) “educação continuada” e “educação permanente” são devidamente diferenciadas. 

Ambas conferem um processo de aprendizagem ao longo da vida, mas, a primeira 

corresponde a sequência do aperfeiçoamento do bacharelado em Serviço Social83 que não 

necessariamente “atende às necessidades provenientes da organização do trabalho, e 

                                                           
83 Trata da formação de base na graduação. A exigência mínima para o trabalho profissional de assistentes sociais.  
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tampouco modifica e qualifica as estruturas e os processos ao atendimento das demandas 

(FERNANDES, 2009 apud CFESS, 2012, p.18). 

Na contramão das contrarreformas, a referida política construída pelo conjunto 

CFESS/CRESS junto aos estudantes e a categoria, constitui uma estratégia possível de 

resistência e defesa de uma formação e qualificação profissional crítica e contínua dos 

assistentes sociais, haja vista “[...] o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional” 

(CFESS, 1993), um dos princípios fundamentais do Serviço Social brasileiro. 

Para além da lógica do mercado que impera no âmbito da formação em Serviço Social 

(graduação e pós-graduação), salienta-se a perspectiva da educação permanente que ao não 

desconsiderar as contradições da sociabilidade burguesa e suas repercussões sobre o mundo 

da vida social, evoque uma reflexão crítica sobre os limites e as possibilidades do trabalho 

profissional junto aos usuários na luta de classes. Assim como viabilize a construção de 

alternativas que venham a denunciar violações e opressões presentes no cotidiano sócio 

institucional em cada atendimento à população e nos desdobramentos desse. É nesta direção 

que o projeto profissional se afirma, na contramão do instituído, apostando veemente nos 

valores e princípios ético e político, diretrizes à essa profissão. 

Cabe sinalizar que em nada se compara a política de educação permanente, ora 

mencionada, com o Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS) que 

contempla ações de capacitação e formação de acordo com a Política Nacional de Educação 

Permanente do SUAS para a implementação das ações dos Planos de Educação Permanente, 

aprimorando a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. A lógica 

desta política pública não comunga do projeto ético-político do Serviço Social.  

A última questão deste eixo, indagava os participantes sobre o último livro lido sobre 

o Serviço Social. Esta questão foi recebida, pelos coordenadores e assistentes sociais com 

surpresa, pois, segundo eles, os fizeram refletir o quanto a lógica institucional acaba por 

inviabilizar o recurso às literaturas. Os coordenadores não sinalizaram leituras específicas 

sobre a profissão, mas sim sobre as políticas setoriais, nos últimos oito meses. 

Já, dos dezoito assistentes sociais, oito não lembra e dez aponta que nos últimos sete 

meses realizaram as seguintes leituras: 

 ECA (três indicações) 

 Saúde mental (duas indicações) 

 Código de Ética (duas indicações) 

 Relações Sociais e Serviço Social no Brasil (Iamamoto e Carvalho) 

 Assistência social e Trabalho no Capitalismo (Ivanete Boschetti) 
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 Serviço Social no Brasil: história de resistência e rompimento com o 

conservadorismo (Maria Liduína de Oliveira e Silva) 

 

Ambas as últimas questões deste eixo, revelam que tanto os coordenadores como os 

assistentes sociais possuem uma tímida aproximação com eventos e livros que abordam 

especificamente sobre os fundamentos do Serviço Social quando comparado às políticas 

setoriais, provavelmente em vista das distintas demandas e da intersetorialidade das políticas 

públicas e sociais, em detrimento das parcas leituras sobre a profissão a que se dedica 

cotidianamente nos CRAS, a que subsidia o direcionamento do trabalho profissional. 

 

3.1.3. Eixo de análise 3 – Inserção no mercado de trabalho 

 

Neste eixo, verifica-se que 50% dos coordenadores possuem apenas um vínculo 

empregatício e 50%, dois vínculos. Tal como é equilibrado o percentual da renda individual, 

no qual 50% recebem até três salários mínimos e 50%, de quatro a seis salários. Outro dado 

relevante, aborda o tempo em exercício na política de assistência, seja dentro ou não do 

CRAS. A maioria, isto é, 83% possui tempo de experiência de 1 a 5 anos, enquanto 17% de 

10 a 15 anos. Apenas um coordenador não reside no mesmo município que trabalha. Vejamos 

o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 7 - Inserção no mercado de trabalho dos coordenadores 

 

 
*Os vínculos empregatícios dos coordenadores são por cargos comissionados, cumprindo 40 horas semanais 

*O cargo não possui a nomenclatura de assistente social 

 Fonte: a autora, 2018 

 

Já no perfil dos dezoito assistentes sociais, verifica-se que 67% possuem apenas um 

vínculo empregatício e 33%, dois vínculos. Sobre a renda individual, 78% recebem até três 

salários mínimos, enquanto 22%, de 4 a 6 salários. No quesito tempo em exercício na política 
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de assistência, 50% possui de 1 a 5 anos, 40% de 5 a 10 anos e 10% por mais de 20 anos. 

Apenas 22% não são munícipes.  

 

Gráfico 8 – Inserção no mercado de trabalho dos assistentes sociais  

 

 

*Todos os assistentes sociais trabalham sob uma carga horária de 30 horas semanais  

*Nenhum assistente social possui em seu cargo a nomenclatura de assistente social 

*Os vínculos empregatícios dos dezoito assistentes sociais são por contrato temporário  
Fonte: a autora, 2018 

 

A inserção destes assistentes sociais no mercado de trabalho, apesar de ocuparem 

cargos diferentes, apresentam similitudes no que tange as predominâncias da quantidade de 

vínculos empregatícios (um único vínculo), da renda individual (até três salários mínimos), do 

tempo de experiência na política de assistência social (1 a 5 anos) e de residirem no mesmo 

município em que exerce a profissão. 

As tendências que a pesquisa do CFESS (2005) e de Serra (2001) apontavam ao 

mercado de trabalho desta categoria profissional, se confirmam na presente pesquisa. Trata-se 

de uma realidade que parte das transformações societárias contemporâneas (tratada no 

primeiro capítulo) e de seus efeitos sobre o âmbito da produção e reprodução social. Como 

um trabalhador assalariado, não estão imunes aos mesmos constrangimentos do conjunto da 

classe trabalhadora, inclusive aqueles que labutam nas esferas públicas tomadas por um 

gerencialismo flexível e produtivista sob baixos custos. 

 

o processo de reforma da administração pública, em curso desde a década de 1990, visou 

incidir sobre o que se considerava inadequado, obsoleto e burocrático. As mudanças 

propostas foram justificadas nos objetivos de novos modelos institucionais e no processo de 

gestão. Dentre algumas medidas, destacam-se: supressão da obrigatoriedade de adoção do 

regime jurídico único para os servidores com a previsão de admissão de servidores sem 

estabilidade e a diferença na organização dos quadros de pessoal; concessão de garantias de 

estabilidade restringida a um corpo de servidores com atribuições no exercício de 

competência típicas de Estado ou de elevada responsabilidade; regras mais duras para o 

disciplinamento dos tetos de remuneração; supressão da isonomia de vencimentos entre 

categorias; avalição do desempenho (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p.107).     
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Afere-se, nesta pesquisa, a inserção no setor público sob vínculos instáveis, como o 

caso dos assistentes sociais por processo seletivo simplificado e dos coordenadores por cargos 

comissionados, subjugando-os à dinâmica clientelista e patrimonialista, uma constante no 

município de Duque de Caxias/RJ e a necessidade de possuir mais de um vínculo 

empregatício, tendo em vista a baixa remuneração. Os assistentes sociais “Técnicos em 

Gestão do SUAS I” recebem 1.200,00 (mil e duzentos reais) e os coordenadores, em média, 

2.200 (dois mil e duzentos reais), valor que varia para mais e para menos por critérios não 

explicitados. 

Por meio desses dados, evidencia-se a intrínseca relação do mercado de trabalho 

destes profissionais com o processo da contrarreforma do Estado brasileiro, de máxima 

precarização das condições e relações de trabalho, o que põe assistentes sociais frente a frente 

com as tensões entre o projeto ético-político profissional e a condição de trabalhador 

assalariado (IAMAMOTO, 2014). 

Nesse sentido, considerando as análises empreendidas e a unidade indissociável entre 

trabalho e formação profissional, qual é o horizonte social dos assistentes sociais desta 

pesquisa? Eis o objetivo desta dissertação a ser menos respondido e, mais refletido. Convém o 

questionamento de Iasi (2017b, p.121): “as profundas mudanças que se deram na organização 

capitalista do trabalho, alterando a forma e a configuração da classe trabalhadora, teriam 

alterado as bases daquilo que se denominou como consciência de classe?”. Este autor, nos 

chama a atenção para uma profunda serialização, uma práxis reificada ou, nos termos de 

Sartre (1979) uma “antipráxis”, atravessada pelo presenteísmo imediatista, por uma 

identidade fluída e fugaz das relações sociais necessárias a mera sobrevivência. Assim, o 

ocultamento do sujeito revolucionário, configura a expressão mais aguda do caráter destrutivo 

e bárbaro do capitalismo. 

Em vias de conclusão do perfil dos assistentes sociais dos CRAS do município de 

Duque de Caxias/RJ, vejamos a última questão e não menos importante, uma vez que seus 

resultados têm impactos diretos sobre o fortalecimento da profissão, de seu projeto ético-

político e na luta coletiva daqueles que detém a força para uma verdadeira transformação 

societária: a classe trabalhadora. 

 

3.1.4. Eixo de análise 4 – Participação política 

Dos seis coordenadores, apenas dois sinalizam participar de partido político e 

movimento social. Mas, trata-se de uma participação eventual. Nenhum dos coordenadores 

participam de Conselhos de Direitos e Conselhos de Políticas Sociais. 
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A respeito da participação política dos dezoito assistentes sociais, apenas seis (28%) 

participam de algum movimento/atividade política. Dessa amostra, vejamos quais são estes. 

Gráfico 9 – Movimento/atividade política de participação dos assistentes sociais 

 

 

 

                                

 

 

                                                                      Fonte: a autora, 2018 

 

Na atividade política com os movimentos sociais e outros grupos comprometidos com 

uma determinada crítica à ordem vigente, o projeto ético-político do Serviço Social tende a se 

fortalecer, alimentando a direção social da classe trabalhadora. Assim, o sentido 

socioeducativo do trabalho profissional, ultrapassa a rotina burocrática, edificando-se a partir 

de bases ontológicas (SILVA, 2013). Entretanto, nestas atividades, a frequência da 

participação ocorre 60% eventual e 40% assídua. Vejamos a posição ocupada nos 

movimentos/atividades, no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 10 – Posição ocupada nos movimentos/atividades 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fonte: a autora, 2018 
 

 

Os assistentes sociais marcaram a opção “outro” e na oportunidade de descrever, 

sinalizaram que participam sem compromisso, utilizando assim, a expressão sociedade civil. 

Sobre a participação nos movimentos da categoria profissional, o conjunto CFESS/CRESS 
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tem uma participação ativa na sociedade com várias frentes de luta. Contudo, estes números 

são contraditórios uma vez que, no eixo 2, poucos indicam participação e leitura no que tange, 

mais especificamente, a profissão. Isto vale para a participação nos Conselhos de Direitos e 

nos Conselhos de Políticas Sociais, pois, apontam participar de vários eventos e fazer leituras 

inerentes às políticas públicas e sociais, mas, participam de Conselhos de Direitos apenas 38% 

e de Conselho de Políticas Sociais 62%, ambos no âmbito da Assistência Social e da Criança 

e Adolescente. 

Este último eixo teve por objetivo reforçar a importância da categoria profissional na 

ocupação das instâncias políticas decisórias em que projetos profissionais e societários 

também encontram-se em disputa. Desse modo, “revitalizar um importante espaço que 

sintoniza a profissão com outras instâncias absolutamente necessárias à práxis social”, reitera 

Silva (2013, p.252). Para além dos muros do CRAS, isto é, do isolamento técnico-

institucional, do posto gerencial, a participação política é o espaço da luta por uma formação e 

um exercício profissional de qualidade. 

 

Ao mesmo tempo, o trabalho profissional dos assistentes sociais pode contribuir para que as 

lutas empreendidas pelos diversos movimentos locais, regionais e nacionais não se 

resumam a reivindicações pontuais e desarticuladas entre si (um sério problema que afeta 

os movimentos e a sua própria sobrevivência). Portanto, revitalizar o vínculo com os 

movimentos sociais e qualificar o trabalho popular é caminho necessário para estabelecer 

importantes contatos entre a “academia”, a esfera de atuação profissional que se situa fora 

dela, os movimentos sociais e as demandas sociais (SILVA, 2013, p.252-253).  

 

E nesse revitalizar, imprimir uma direção social na perspectiva de contribuir nos 

processos contestatórios contra a ordem. Frente as contrarreformas do Estado, faz-se 

necessário uma participação prospectiva e compromissada com os segmentos oprimidos, 

expropriados e super explorados, ou seja, os usuários que batem à porta do Serviço Social nas 

unidades do SUAS. Os CRAS são a “porta de entrada” dos usuários ao SUAS e o assistente 

social, um profissional essencial neste processo. 

Assim sendo, foi questionado aos assistentes sociais sobre a importância do trabalho 

profissional na política de assistência social. 

                                                               “A importância é a de informar os usuários” (A.S 3) 

 

                                                “Nós estamos no CRAS que é a porta de entrada, ou seja, é o acolhimento” (A.S 4) 

 

                                          “É importante para fazer busca ativa, articular a rede e fortalecer os vínculos” (A.S 10) 

 

                 “É fundamental. Aprendi que devemos emprestar nossos ouvidos. É o profissional da escuta” (A.S 13) 

 

                 “Para levar o sujeito a refletir e assim romper com os ciclos de pobreza” (A.S 14) 

 

                                                                   “Somos importantes por causa do PAIF” (A.S 23)  
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O Serviço Social é uma profissão socialmente necessária e determinada na e pela 

sociedade capitalista. A base de fundação desta profissão é a “questão social” em suas 

múltiplas expressões que movimentam políticas sociais públicas como uma das respostas a 

este fenômeno. Ao consistir na matéria prima do trabalho do assistente social, é condição a 

tornar esta força de trabalho útil (IAMAMOTO, 2013b). Contudo, não se observa o 

reconhecimento do objeto do trabalho profissional pelos assistentes sociais nas respostas 

acima. 

   Em “somos importantes por causa do PAIF”, ou seja, pelo serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família, ofertado nos CRAS, a finalidade do equipamento se sobrepõe 

à do trabalho do assistente social. O serviço é uma das formas de recrutamento desta categoria 

profissional para o enfrentamento das expressões da “questão social” que na assistência, pelo 

seu próprio caráter, são defrontações emergenciais. O PAIF visa a prevenção da ruptura dos 

vínculos familiares e comunitários por meio de ações de caráter protetivo e proativo, assim 

como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Ambos os serviços se 

complementam e salientam o trabalho com famílias e o trabalho com grupo em Serviço 

Social84. 

As famílias, aqui usadas no plural, compreendem uma das instituições mais 

importantes na sociedade que não são isentas dos impactos da dinâmica macro societária. 

Desnaturalizada, por famílias compreende-se um conjunto de sujeitos envolvidos sejam por 

laços consanguíneos, de amizade e, ou, de solidariedade, em distintas composições para além 

da tradição nuclear e do espaço privado da família (SARTI, 2010). Na história da 

humanidade, a família “sempre foi uma instância importante de proteção social, mesmo 

quando se viveu, em muitos países, a época de ouro do Estado de Bem-Estar Social” 

(MIOTO, 2013, p.4). Segundo esta autora, na contemporaneidade, frente aos distintos 

projetos de proteção social, a família em sua relação com a assistência social também assume 

diferentes concepções: a assistência social como ajuda pública e assistência social como 

direito de cidadania. 

Na primeira concepção, a família é tomada como a responsável pela proteção social 

junto ao mercado. Nesta, a assistência funciona como uma forma de ajuda quando a família 

assume não ter condições de prover as condições de reprodução de seus membros, uma 

espécie de cidadania invertida, visto no segundo capítulo. O Estado assume, portanto, o papel 

de subsidiariedade. Assim, a relação entre ambas – família e assistência social – é mediada 

pela noção de falência e não como consequência da estrutura da sociedade capitalista. 

                                                           
84 No livro de Carlos Felipe Nunes Moreira (2013) intitulado “O trabalho com grupos em Serviço Social” o autor realiza um 

resgaste sócio histórico da funcionalidade do grupo na profissão na perspectiva de qualificar os instrumentos e as técnicas de 

intervenção do Serviço Social na contemporaneidade. 
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 A segunda concepção parte da inserção da assistência na órbita dos direitos sociais. 

Na PNAS (2004), os serviços, programas, projetos e benefícios sociais, pautam-se na diretriz 

da matricialidade sociofamiliar. Todavia, ao torná-la como referência, a família permanece 

responsável por sua proteção na rota da focalização e precarização das políticas públicas e 

sociais. 

Nos CRAS, os assistentes sociais, acompanham as famílias referenciadas ao 

equipamento, mobilizando um conjunto de instrumentos em um “arsenal de técnicas”85 

(IAMAMOTO, 2013b) para o atendimento das demandas espontâneas e, ou, encaminhadas. 

 

compete ao Assistente Social da política de Assistência Social, identificar, analisar e 

compreender as demandas presentes na sociedade e seus significados, e formular respostas 

às mesmas, para enfrentar as diversas expressões da questão social”. [...] o perfil do/a 

assistente social para atuar na política de Assistência Social deve afastar-se das abordagens 

tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que reforçam as práticas conservadoras que 

tratam as situações sociais como problemas pessoais que devem ser resolvidos 

individualmente. [...] (CFESS, 2011, p. 18). 

 

 

Diante disto, é importante que o assistente social tenha nitidez sobre o seu objeto de 

trabalho para que a função da política pública e a do profissional nesta, sejam, devidamente 

distinguidas. É no campo das expressões da “questão social”, campo este complexo, por ser 

constituído de sujeitos heterogêneos que precisam se reproduzir socialmente, que se dá o 

trabalho profissional de assistentes sociais. Os usuários ao comparecerem nos CRAS, 

apresentam demandas86 (aparência) oriundas de determinadas necessidades (essência) que, 

muitas das vezes no primeiro atendimento, no emergencial, não são aprofundadas. 

Para Vasconcelos (2015), uma análise não fundamentada na crítica da economia 

política obscurece a origem e natureza das demandas, sejam elas espontâneas, referenciadas, 

aparentes, burocráticas e/ou burocratizadas87, explícitas, implícitas, ocultas, potenciais, 

imediatas, mediatas, condicionantes, dentre outras. Demandas estas que mereciam um resgate 

refinado por serem frutos “das condições materiais e subjetivas de existência, assim como das 

subjetividades destruídas na sociedade do capital” (Ibidem, p.527). No entanto, dada a 

impossibilidade de aprofundar cada uma, até porque, Vasconcelos já o faz, cabe sinalizar que 

os assistentes sociais vêm priorizando as demandas espontâneas e encaminhadas nos CRAS. 

                                                           
85 Instrumentos direitos e indiretos compõem o “arsenal de técnicas”, vide em  Magalhães (2011) e Sousa (2008). Para 

Iamamoto (2013b) além destes instrumentos, o conhecimento crítico sobre a realidade social, também consiste em um meio 

de trabalho.  
86 Por exemplo, a demanda por inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O que está por trás 

desta inscrição? As múltiplas expressões da “questão social” agravadas no capitalismo contemporâneo.   
87 Judicialização do SUAS.  
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Os usuários adentram nos CRAS em busca da “solução de problemas emergenciais”, 

muitas das vezes tomados, por eles mesmos, como “problemas individuais/pessoais”. Na 

assistência social, 

 

buscando compensar a falta de trabalho com garantias sociais, não porque não saibam ou 

não queiram atingir a origem das situações identificadas como “problema”, mas porque, na 

ignorância do complexo campo da luta de classes na sociedade em que vivem, são 

induzidos e constrangidos tanto pelo que é “ofertado/negado pelas políticas sociais, como 

pelo que mais lhe parece urgente e necessário – o que não deixa de ser verdade, 

principalmente quando o “problema” está relacionado à sobrevivência diária 

(VASCONCELOS, 2015, p.515).   

 

Exatamente por serem resultado de uma determina estrutura que as necessidades 

substantivas são difusas e veladas tanto pelas demandas urgentes como pela própria 

necessidade do modo de produção capitalista de manter-se. Necessidades obscurecidas em 

detrimento dos reais interesses dos trabalhadores/usuários e assumidas prioritariamente nas 

respostas de diversas categoriais profissionais. Interesses que ao serem revelados sua essência, 

passam a exigir para além do atendimento às demandas espontâneas e imediatas, mecanismos 

e estratégias de articulação dessas com as demandas substantivas e, em consequência, no 

limite, com a luta do conjunto da classe trabalhadora. 

Mustafá (2013, p.176-177) realiza indagações pertinentes, tais como “quais as 

necessidades a política de assistência social provê? Se é que provê? [...] as diretrizes postas e 

defendidas por esta política convergem com os princípios ético-políticos dos assistentes 

sociais?”. A autora ainda acrescenta: “como através do provimento de mínimos são garantidas 

necessidades básicas? Como se pode garantir proteção social através de provimentos 

mínimos? A política de assistência social é capaz de prover as necessidades básicas?” 

Acrescentamos: é capaz de prover as necessidades humanas? 

Posto estes questionamentos, cujas respostas dividem opiniões dentro da própria 

categoria profissional de assistentes sociais, cabe suscitar a conversa ou a controvérsia sobre 

as mesmas. Decerto que para esta dissertação, a assistência social é tomada como uma política 

emergencial, ou seja, não se nega a importância desta à população usuária, inclusive, ao 

Serviço Social, como mais um espaço sócio ocupacional, entretanto, sua ampliação e 

expansão tem servido, funcionalmente, ao modo de produção capitalista. Portanto, é mais que 

imprescindível distinguir a política de assistência social dos objetivos da profissão de Serviço 

Social e do trabalho profissional nesta. 

Contudo, “é neste complexo campo da luta de classes que um urgente e importante 

prato de comida tende a ser priorizado e colocado como fim em si mesmo – não só pelos 
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usuários, mas por parte significativa de assistentes sociais” (VASCONCELOS, 2015, p.518). 

Vejamos a fala de um assistente social entrevistado. 

O que as pessoas esperam quando vem ao equipamento, como o CRAS por exemplo, é que 

elas sejam atendidas em suas demandas imediatas, nas demandas mais concretas, por 

exemplo a questão da cesta básica que eu particularmente não vejo nenhum problema com 

a cesta básica porque a fome é concreta. Então como é que eu vou falar de garantia dos 

direitos com alguém que está passando fome?  (A.S 6). 

 

 

Não são poucos os assistentes sociais, sobretudo no âmbito da assistência social, que 

em detrimento de sua função social junto aos trabalhadores/usuários tem se dedicado a 

captação de recursos materiais a serem distribuídos burocraticamente. Contudo, haja vista que 

o assistente social responde e não soluciona as expressões da “questão social” é que, neste 

processo, pode residir o ensejo da contribuição dos assistentes sociais no complexo processo 

de suscitar momentos de reflexão crítica. 

Segundo Vasconcelos (2015), as requisições da instituição empregadora são 

impositivas. Há um abismo entre o que a instituição considera como demanda e o que o 

profissional de Serviço Social “pode teoricamente apreender como demandas que expressam 

necessidades individuais e coletivas que se, realmente enfrentadas, podem dar início a um 

processo que realmente possa impactar e transformar as condições de vida e de trabalho” 

(Ibidem, p.521). Considera-se aqui os processos de trabalho nos quais se inserem os 

assistentes sociais. 

De acordo com Iamamoto (2013b) o assistente social se insere em processos de 

trabalho, ou seja, é parte de um trabalho combinado, um trabalhador coletivo. Em Marx, os 

elementos de um processo de trabalho, são: matéria prima, instrumentos de trabalho, 

capacidade projetiva, a força de trabalho e o produto resultante de todo este processo. Assim, 

Iamamoto considera que não há um processo de trabalho exclusivo do assistente social. Este 

não detém todos os meios necessários à realização do mesmo, tendo de vender sua força de 

trabalho às instituições empregadoras, o que faz sua autonomia ser relativa (por vezes bem 

relativa), haja vista que são as instituições quem organizam estes processos. 

Contudo, é na atividade orientada a um fim, ou seja, ao alcance de um determinado 

produto teleologicamente projetado que o tom do trabalho profissional de assistentes sociais é 

dado. Isto porque, às instituições bastam atividades burocráticas e administrativas, enquanto 

aos assistentes sociais, a questão é “identificar, priorizar e definir quais requisições e como 

dar respostas qualificadas a elas” (VASCONCELOS, 2015, p.530), mas, sem deixar de 

realizar um trabalho de conteúdo e significado para com os trabalhadores/usuários, o que 

exige planejamento e avaliação. Para tal, o Serviço Social é uma profissão de nível superior, o 
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que significa redizer que o ensino em Serviço Social, cujos núcleos de fundamentação da 

formação profissional sejam devidamente articulados, faz-se mais que necessário. 

Haja vista o agravamento da “questão social” e de suas expressões, os assistentes 

sociais, sobretudo nos CRAS, têm de estar atentos para o enfrentar de duas situações: 

 

A primeira é de restringir a atuação aos atendimentos emergenciais a indivíduos, grupos ou 

famílias, o que pode caracterizar os CRAS e a atuação profissional como um “grande 

plantão de emergências”, ou um serviço cartorial de registro e controle das famílias para 

acessos a benefícios de transferência de renda. A segunda é de estabelecer uma relação 

entre o público e o privado, onde poder público transforma-se em mero repassador de 

recursos a organizações não governamentais, que assumem a execução direta dos serviços 

socioassistenciais. Esse tipo de relação incorre no risco de transformar o/a profissional em 

um/a mero/a fiscalizador/a das ações realizadas pelas ONGs e esvazia sua potencialidade de 

formulador/a e gestor/a público/a da política de Assistência Social (CFESS, 2011, p.24). 
 

Salientamos, assim, a relevância da formação continuada e permanente, bem como da 

participação em eventos e núcleos que se debruçam a estudar os entraves à formação e ao 

trabalho profissional. Analisando as locuções dos seis assistentes sociais já expostos, a 

importância do trabalho do assistente social na assistência social fica reduzido as ações 

empreendidas, como acolher, escutar, informar e fortalecer vínculos. O risco é a redução da 

amplitude do trabalho profissional às requisições institucionais, ao cumprimento de metas, em 

detrimento de um exercício profissional crítico e criativo. 

Os limites da política de assistência social não podem delimitar o trabalho do 

assistente social, um profissional qualificado para apreender criticamente a dinâmica da 

produção e reprodução das relações sociais pelo prisma da totalidade; para considerar a 

historicidade da sociedade brasileira, sua particularidade nacional e regional; para entender o 

significado da profissão na divisão social e técnica do trabalho, suas bases ideo-culturais 

(NETTO, 2011b) e as condições objetivas de sua ação dentro da realidade; para o identificar 

das demandas e necessidades; pautando o exercício profissional pelas competências e 

atribuições das legislações e documentos pertinentes a profissão (ABEPSS, 1996; CFESS, 

2011). 

Portanto, trata-se de uma profissão não menos importante na divisão hierárquica do 

saber. Como bem sinalizam dois assistentes sociais 

 
“Preencher uma ficha qualquer um preenche. Agora preencher uma ficha analisando 

criticamente isso cabe ao profissional de Serviço Social. Não é incomum as pessoas 

acharem que podem fazer nosso trabalho, porque pensam que o trabalho do Serviço Social 

é só esse. Mas, qual é a intencionalidade? Saber utilizar as ferramentas, isso cabe ao 

profissional de Serviço Social. Então é relevante, pois, é esse profissional que possui um 

olhar amplo para a realidade que o sujeito está inserido” (A.S 6) 

 

“Nós temos a visão do todo, avaliamos e analisamos o que desencadeou a situação do 

usuário apresentada. Não podemos usar o senso comum para justificar a situação do sujeito. 

Somos primordiais e essenciais” (A.S 12) 
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O trabalho profissional se constitui de uma totalidade, composta por três dimensões 

interligadas: ético-política, teórico-metodológico e técnico-operativa (ABEPSS, 1996). Estas 

competências, articuladas, exige do assistente social um posicionamento e compromisso 

político, cujos projetos e práticas são realizadas à luz de uma determinada teoria que ilumina 

o decifrar da realidade e o saber fazer, isto é, o manusear de instrumentos e técnicas, cuja 

intencionalidade nas escolhas dos meios, atinjam os objetivos profissionais (IAMAMOTO, 

2013b; GUERRA, 2000). 

Para quatro assistentes sociais a importância do seu trabalho nesta área ocorre pela 

relação que é estabelecida para a garantia dos direitos sociais à população usuária. Vejamos 

umas das falas. 

              

             “Garantir que os usuários tenham acesso aos direitos, serviços e benefícios” (A.S 8)  

 

“Proporcionar mais garantia de direitos porque a gente consegue ir até o local e visualizar 

de fato a verdadeira demanda do usuário” (A.S 9) 
 

Decerto que com a Constituição Federal de 1988 houveram conquistas de direitos 

sociais, fruto de organização e mobilização política da classe trabalhadora, incluso nesta, as 

lutas empreendidas, sobretudo, pelas vanguardas da categoria profissional de assistentes 

sociais. Sem dúvida, os marcos regulatórios influenciaram na “autoimagem” do Serviço 

Social, ao reconhecer-se como uma profissão na órbita dos direitos, distanciando-se da 

autoimagem profissional e da imagem social voltada a cultura da ajuda, caridade e do 

assistencialismo. 

 

“É o profissional de Serviço Social que traz ao usuário essa ideia de garantia dos direitos, 

justamente por romper com tudo aquilo que está posto. O usuário chega com a pré-noção de 

que aqui ele vai receber algo, mas não vem com essa perspectiva de que ele vai acessar uma 

política pública, um direito”  (A.S 6) 

 

A assistência social, como já visto, nesta Constituição Federal, na LOAS, na PNAS e 

nos demais documentos desta política, é posta como “direito do cidadão e dever do Estado”. 

A ideia do direito, não suprime seu caráter emergencial. O que se pretende refletir aqui é a 

impossibilidade da supressão das desigualdades por meio dos direitos sociais (BOSCHETTI, 

2016). A emancipação política não livra o “cidadão” de vender sua força de trabalho, de ser 

explorado e expropriado. Contudo, fornece uma “nova” roupagem. 

 

“A política de assistência em si é bem assistencialista e o assistente social tem que 

materializar o direito, fazer acontecer a política não da forma caridosa” (A.S 1) 

 

“Sem o assistente social não acontece a assistência, vai se fazer assistencialismo” (A.S 7)  

 

“O assistente social faz na política de assistência a passagem da benesse e do 

assistencialismo aos direitos de fato. Nossa profissão veio para tirar esse caráter da caridade 
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e efetivá-la como política pública. Contudo, vemos a desconstrução da profissão com o uso 

de nomenclaturas de atendente social, de técnico de gestão do SUAS, o que acaba 

mistificando a garantia de direitos” (A.S 11)  

 

Aqui, mais uma vez há as armadilhas de comparação entre os objetivos da profissão 

com os da política de assistência social. Nas expressões de que o assistente social deve 

“garantir” direitos, verifica-se uma culpa cristã que ofusca a quem deve se responsabilizar 

pela ausência de respostas concretas à população, o Estado. Além disto, o profissional de 

Serviço Social também usufrui de direitos sociais. Na contemporaneidade, frente as 

contrarreformas do Estado, assistentes sociais tem se tornado usuários de outros assistentes 

sociais no âmbito das distintas políticas públicas sociais. Logo, há de recusar-se qualquer 

perspectiva messiânica, pois, os mesmos não detêm superpoderes. A expressão “viabilizador” 

do acesso aos direitos, aparecem apenas em três locuções.  

Cabe sinalizar que nas falas de dois assistentes sociais entrevistados, a palavra 

“assistido” é colocada como sinônimo de “cidadão” e “usuário”. 

 

“O assistente social tem um papel muito importante nas políticas públicas, na questão social 

dos cidadãos, dos assistidos aqui pelo CRAS que é o de viabilizar os direitos dos cidadãos” 

(COORDENADOR 2) 

 

“É importante porque fazemos um trabalho de orientações, de garantia de direitos, por 

viabilizar ao usuário coisas que eles nunca imaginaram que um dia pudessem ter. É isso. 

Viabilizar a assistência e outras políticas para os assistidos” (A.S 3) 

 

 

Para Vasconcelos (2015, p.289), em vez de “cliente/paciente”, a noção de usuários, 

isto é, de integrantes da classe trabalhadora os toma como sujeitos de direitos que “agem, 

resistem, confrontam, se rebelam, contestam, empreendem ações, intervém, lutam, 

reivindicam, implementam, no sentido de usufruir e/ou desfrutar de alguma coisa coletiva 

ligada a um serviço público ou particular”. De igual forma transportamos esta reflexão para a 

não utilização do termo “assistido”, como se o usuário fosse o objeto do trabalho do assistente 

social, aquém deste profissional, o que em alguma medida, pode suscitar respostas corretivas. 

Para seis assistentes sociais a importância da profissão nos CRAS, ocorre pelas 

seguintes razões: 

 
“Porque o assistente social é o que mais entende da política de assistência” (A.S 15) 

 

“Somos os profissionais mais qualificados para entender a atualidade” (A.S 16) 

 

“Fundamental, visto que não há como fazer uma política de assistência sem o profissional 

da área” (A.S 17) 

 

“É de suma importância. É o assistente social que conhece a legislação de assistência. Todo 

coordenador de CRAS tinha que ser assistente social para entender a legislação, a PNAS, a 

LOAS” (COORDENADOR 1) 
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“O principal profissional da política de assistência social é o assistente social” 

(COORDENADOR 4) 

 

“Já que ele media não tem como os direitos serem efetivados sem a presença dele” 

(COORDENADOR 5) 

 

Decerto que esta categoria profissional tem uma trajetória ao lado da assistência 

social, no entanto, com base nestas falas, parece que a política de assistência social é 

exclusiva do assistente social e, este, em alguma medida, seja o profissional da assistência 

social. Há, nestas locuções, uma superestimação do profissional de Serviço Social, sobretudo 

por parte dos “chefes de equipamento”. Cada categoria profissional emerge de uma 

necessidade social, mas, não necessariamente, seu objeto de trabalho – as múltiplas 

expressões da “questão social” -, seja exclusivo de uma determinada profissão88. Neste 

sentido que, nos CRAS, podem haver a formação de equipes multidisciplinar e, ou, 

interdisciplinar. 

No marco da luta de classes, mais que viabilizar o acesso aos direitos sociais é 

fundamental “reassumir o trabalho de base, de educação, mobilização e organização popular, 

organicamente integrado aos movimentos sociais e instâncias de organização política de 

segmentos e grupos sociais subalternos” (IAMAMOTO, 2014, p. 200). Isto é, usar as 

atribuições, competências e o acúmulo dos núcleos de fundamentos da formação profissional 

não para superestimar as suas potencialidades dentro da ordem vigente, mais sim, para que a 

direção social empreendida ultrapasse os muros das instituições: eis o desafio, visto o perfil 

profissional. 

A segunda questão do roteiro da entrevista, indagou aos assistentes sociais acerca do 

entendimento por profissão de Serviço Social. Para quinze assistentes sociais, o Serviço 

Social é entendido pela perspectiva da viabilização e garantia dos direitos, profissão não 

vinculada a ajuda e ao assistencialismo. Eis algumas das locuções. 

 

“É uma profissão onde temos a oportunidade de garantir direitos. É muito maior do que 

aquela visão que chegamos na faculdade do Serviço Social como ajuda” (A.S 3) 

 

“É uma profissão que garante direitos e beneficia os usuários” (A.S 13) 

 

“Serviço Social é o profissional que viabiliza os direitos do cidadão” (COORDENADOR 2) 

 

Na “autoimagem” da profissão pelos assistentes sociais, estes atribuem função à 

profissão, quando na verdade quem trabalha é o profissional assistente social. Inclusive, 

atribuem ao Serviço Social a função que não cabe nem ao próprio assistente social, a de 

                                                           
88 Por isso que, para Iamamoto (2013b) o assistente social se insere em processos de trabalho.  
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garantir direitos. O assistente social ao viabilizar o acesso a um direito do usuário, o faz 

dentro de uma interação e da sua “instrumentalidade”89. Como não há sujeitos neutros, as 

atividades humanas são guiadas por projetos, sejam estes conservadores ou emancipatórios, 

mesmo não os reconhecendo em suas ações. Assim se sucede o trabalho do assistente social, 

podendo reforçar um ou outro projeto societário em seu projeto profissional. Como um 

“intelectual orgânico”, categoria gramsciana, pode cumprir o sentido da “grande política”, 

aquela em que coletivamente se pavimenta novos rumos societários. 

 

Na sociedade do capital, para além de procedimentos técnico-burocráticos específicos de 

cada profissão, todo profissional, a depender da direção social da sua atividade profissional, 

consciente ou inconscientemente, participa do processo de formação dos indivíduos com os 

quais trabalha – individual e coletivamente -, possibilitando ou interditando a apropriação 

dos conhecimentos, habilidades e valores necessários para se tornarem membros do gênero 

humano (VASCONCELOS, 2015, p.65). 

 

 

Desse modo, o projeto ético-político do Serviço Social deve ser analisado pelas 

atividades dos sujeitos que o constroem e o vivenciam (IAMAMOTO, 2013b), mas também 

pelo o que tem sido realizado em seu nome e as consequências sobre os 

trabalhadores/usuários. Para estes assistentes sociais, pode ser difícil visualizar o aspecto 

(des)educativo90 que pode suscitar no processo de viabilização/garantia dos direitos ou seja, a 

desmobilização dos sujeitos, das lutas sociais e políticas. A não ser que considerem, na 

possibilidade do consumo, um capitalismo “humanizado” (VASCONCELOS, 2015). 

Ao contrário da resposta anterior, para o assistente social a seguir 

 

“O Serviço Social é uma construção. O Serviço Social não é um “bolo pronto”. Ele se 

constrói no dia a dia ou não, porque na minha concepção nem sempre damos conta de 

entender exatamente o que é o Serviço Social. O Serviço Social surge com um objetivo 

claro e inquestionável na relação capital e trabalho (dominados e dominadores) que é o de 

atender o capital. No transcorrer do tempo dizemos “não é isso que queremos ser”, mas, 

acho que ainda não descobrimos realmente o que queremos ser. Temos que saber da onde 

viemos e pra onde vamos. Quem nós somos?” (A.S 16) 

 

Afere-se, nesta entrevista, a processualidade do projeto de intenção de ruptura 

(NETTO, 2011b), o projeto ético-político em construção (BRAZ, 2008), isto é, a 

“autoimagem” profissional (NETTO, 1999). Para outro assistente social, o Serviço Social é 

                                                           
89 “A instrumentalidade, enquanto categoria constitutiva do ser social, incorpora o modo de existência e consciência dos 

homens na sociedade capitalista” (GUERRA, 2011, p.162).  
90 Abreu e Cardoso (2009), fazem a relação do trabalho profissional com a dimensão pedagógica. Para as autoras, a função 

pedagógica da prática do assistente social, na sociedade capitalista, vincula-se ao processos políticos-culturais na luta pela 

hegemonia e objetiva-se a partir de estratégias educativas identificadas como: propostas subalternizantes envolvendo a 

pedagogia da “ajuda” e da “participação”; e propostas de construção de uma pedagogia emancipatória pelas classes 

subalternas. Para mais informações, ver: ABREU, M. M.; CARDOSO, F. G. Mobilização social e práticas educativas. In: 

ABEPSS; CFESS (Org.). Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: Cfess/Abepss, UnB, 2009, p. 

593-608. 
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“Mediador em todos os parâmetros. Não podemos ser o sim e o não, mas, sim ter uma visão 

reflexiva e buscar o aprimoramento constante, buscar sempre conhecimento, estar sempre 

participando de fóruns, congressos, palestras, seminários, buscar sempre estar se 

atualizando sobre as questões que surgem na sociedade. Serviço Social é o reflexivo, o 

questionador e ao mesmo tempo  pesquisador, estudioso, e que precisa estar sempre em 

busca do conhecimento das políticas sociais. Esse é o Serviço Social” (A.S 5) 
 

De natureza interventiva na realidade, o profissional de Serviço Social necessita e, este 

é um dos seus princípios fundamentais postos no Código de Ética Profissional de 1993, do 

constante aprimoramento intelectual e de uma direção social sólida para apreender a forma de 

existência das múltiplas expressões da “questão social” que se apresentam nos CRAS e nos 

demais espaços sócio ocupacionais. As mediações permitem aproximações constantes com o 

fenômeno em sua imediaticidade e a apreensão de sua essência através de reproduções 

mentais que quando retomado a realidade, consiste em uma totalidade, síntese de diferentes 

determinações, uma unidade do diverso (NETTO, 2011c). 

Cabe, ainda na fala do quinto assistente social, uma reflexão sobre “não podemos ser o 

sim e o não”. A retirada deste fragmento é feita para compartilhar das análises de Vasconcelos 

(2015) sobre o objetivo real da política social e sua relação com o exercício profissional. De 

acordo com esta autora, o objetivo da política social não é suprimir as necessidades humanas. 

É dar respostas minimalista e seletivas, saturadas de condicionalidades ao perfil de 

beneficiário (a) dos serviços socioassistenciais. Este caráter da política social é retratado, 

segundo a autora, pelos próprios assistentes sociais, em dois processos: “a “terapia do não” e a 

viabilização do acesso aos que se encaixam nos critérios de seleção” (Ibidem, p.157).  O 

“não” pode ser dado com “jeitinho” e “competência”. O “sim”, travestindo a política de 

assistência social em mera ajuda. Quem é o assistente social para a sociedade, a “moça 

boazinha” ou o profissional do não? 

 É neste sentido que conhecer a profissão, suas atribuições e competências são 

substanciais, pois, “se o assistente social nem sempre tem clareza do seu papel e do que fazer 

nos diferentes espaços profissionais, os empregadores (tanto público como privado) sabem do 

papel que ele pode desempenhar” (VASCONCELOS, 2015, p. 367), qual seja: permanecer 

garantindo o consenso à ordem vigente. 

Para três assistentes sociais entrevistados, o Serviço Social é 

 

“Uma profissão que traz angústias. Temos a ilusão de que na instituição vamos conseguir 

exercer tudo aquilo que aprendemos na universidade, mas na prática algumas coisas são 

diferentes. Mas, estamos aqui para intervir junto aos usuários nas expressões da questão 

social, encaminhando, tentando alcançar a autonomia do usuário” (A.S 2) 
 

“É uma profissão que tem constantes embates não só com as expressões da questão social, 

mas com as demais categorias. O assistente social tem que se reafirmar o tempo todo. Vejo 

uma desvalorização até mesmo por parte dos assistentes sociais. A visão que se tem ainda é 
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muito assistencialista. Pelas outras categorias o assistente social é o faz tudo, aquele que 

tem a solução para tudo como se tivéssemos uma varinha de condão” (A.S 12) 

 “É uma profissão muito bonita, mas prefiro dizer interessante. Atender os usuários, inseri-

los numa política pública quer dizer que algum direito vem sendo negligenciado. Então não 

é bonita, uma vez que penso que todos deveriam ter acesso igualitário” (COORDENADOR 

6) 

 

 

Como já visto, é desafiador ser assistente social nesta conjuntura adversa. Das seis 

questões da entrevista aos assistentes sociais, a que versa sobre os obstáculos enfrentados nos 

CRAS do município de Duque de Caxias/RJ foi a mais desenvolvida por estes profissionais, 

como veremos a seguir. Desafios comuns aos onze equipamentos que ganham um contorno 

mais acentuado dado as características da Baixada Fluminense. 

 

3.2 As repercussões da crise estrutural do capital no trabalho do assistente social   

 

As reflexões realizadas ao longo desta dissertação sobre a crise estrutural do capital e 

suas consequências societárias, serão, neste momento, reafirmadas com as repercussões sobre 

o trabalho dos assistentes sociais no SUAS do município de Duque de Caxias/RJ, repletos de 

desafios que, em alguma medida, prestam tensões entre a condição de trabalhador assalariado 

e o projeto ético político profissional. 

   Dado os limites do tempo da produção de uma dissertação de mestrado, o 

aprofundamento do debate sobre os sentidos do trabalho (ANTUNES, 1999) não terá 

condições de aqui ser empreendida. No entanto, cabe salientar o entendimento por trabalho, 

como atividade produtiva, em dois condutos: a centralidade do trabalho como condição da 

existência da humanidade posta na intrínseca relação homem-natureza e o trabalho consumido 

pela alienação da força de trabalho, isto é, como uma atividade decisiva à acumulação 

capitalista (MARX, 1971). Neste segundo conduto, a extração do excedente econômico, 

resultado das forças e das relações de produção, promove mais acumulação quanto menos se 

investe em direitos e políticas sociais para a reprodução ampliada da força de trabalho. 

Nos países de capitalismo periférico como o Brasil, não se experimentou o Welfare 

State, ou, um “Estado social ampliado”, na expressão de Boschetti (2016, 2017) sobre a 

seguridade social. Contudo, as políticas sociais, dada as suas particularidades no 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, também agem na reprodução 

ampliada da força de trabalho. Entretanto, no Brasil, de modo mais restrito e funcional à lei 

geral de acumulação capitalista ao manter e aperfeiçoar seu caráter emergencial. Neste sentido 

é que a Seguridade Social posta na Constituição Federal brasileira de 1988 possui brechas 

neste processo. Seu “desmonte”, na atual conjuntura, desfavorece a classe trabalhadora que se 
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encontra “livre como pássaros” (MARX, 1971, p. 275) para suprir as necessidades desumanas 

do modo de produção capitalista. 

Na direção de ampliação da lucratividade, o capitalismo se agoniza em sua própria 

contradição. Assim, a crise do capital é estrutural e sistêmica (MÉSZÁROS, 2011) por atingir 

a totalidade da vida social, independentemente da intensidade da intervenção estatal. Com 

vistas à valorização do capital, as saídas à crise consistem na contenção dos custos inerentes 

ao trabalho que não perde a sua centralidade (ANTUNES, 2006), mas suas relações e 

condições cambiam. Todas as crises do capital são desastrosas para os trabalhadores, como 

bem atesta Mandel: 

Toda a crise de superprodução constitui uma agressão massiva do capital ao trabalho 

assalariado. Aumentando o desemprego, e o medo do desemprego, a crise tende a fazer com 

que os trabalhadores aceitem as reduções (ou estagnações) dos salários reais, a aceleração 

dos ritmos de produção, as perdas de conquistas em matéria de condições de trabalho e de 

seguridade social, a redução das proteções construídas na fase de prosperidade contra a 

pobreza e a injustiça mais flagrantes (MANDEL,1990, p.231).     

 

A destruição dos direitos conquistados pela classe trabalhadora é a prova de que para 

os liberais as políticas de seguridade social são um fardo e as responsáveis pela crise. Logo, 

todas as formas e meios de expropriação são tidas como válidas. As contrarreformas 

caracterizam a barbárie do tempo presente e submetem aqueles que tem de vender sua força 

de trabalho ao mercado a qualquer custo. “O que está no coração destas contrarreformas é a 

garantia da reprodução ampliada do capital em larga escala”, assinala Boschetti (2017, p. 

116), cujos trabalhadores não estão excluídos desta dinâmica, mas sim do acesso aos bens 

coletivamente produzidos, destinados apenas aqueles que podem comprá-los. 

As metamorfoses no mundo do trabalho têm afetado, incluso, a formação profissional 

e o trabalho do assistente social. Como visto na seção anterior, o perfil dos assistentes sociais 

desta pesquisa está atravessado pelas contrarreformas do Estado. No âmbito da formação 

profissional, tanto no nível da graduação como da pós-graduação, a mercantilização da 

política educacional marca profundas incidências sobre a vida universitária ao voltar-se para o 

mercado e a satisfação de interesses privatistas de determinadas classes ou frações de classe. 

Nos últimos governos, a universidade brasileira foi posta nas vias da compatibilização com a 

financeirização da economia, no processo denominado por Chesnais (1996) de mundialização 

do capital. As políticas sociais no capitalismo contemporâneo, na efetivação das receitas dos 

organismos multilaterais, têm cumprido as “diretrizes de focalização, descentralização, 

desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do trabalho assalariado conquistados” 

(IAMAMOTO, 2014, p.433). 
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Além de uma formação sob um viés mercadológico, o perfil ainda confirma a 

institucionalização de vínculos empregatícios altamente instáveis somado a baixos salários. 

São estes assistentes sociais que labutam nos CRAS do município de Duque de Caxias/RJ, 

assim como demais assistentes sociais e categoriais profissionais nos diferentes espaços sócio 

ocupacionais, que tem de dar respostas às agravadas expressões da “questão social”. 

A dinâmica societária vem redimensionando o mercado de trabalho do assistente 

social, atingindo as suas condições e relações de trabalho, bem como a vida da população 

usuária dos serviços sociais. A seguir, veremos as respostas dos participantes desta pesquisa 

acerca dos principais desafios enfrentados no exercício profissional. Muitos são os obstáculos, 

de modo que os mesmos serão expostos por ordem de maior expressividade nas falas. 

O primeiro desafio consiste no sucateamento do serviço público, presente na extrema 

precarização das condições de trabalho, como relata a grande maioria dos entrevistados. 

 

“Os recursos são extremamente precários. Recursos básicos: eu quero fazer um 

encaminhamento e não tem papel. A gente tem que trazer de casa. Vai imprimir como? Não 

tem tinta. Eu preciso ter um papel, uma caneta para escrever. Não tem computador. Já 

aconteceu de a gente repartir a cartolina para fazer o encaminhamento. Não tem telefone. 

Para fazer o Cadastro único é preciso de internet. Mas não tem. A gente divide e racha a 

internet. Não tem espaço para fazer uma roda de conversa, um grupo e não tem quem faça. 

Temos três banheiros: um não tem porta, o outro não tem luz e o último tem luz, mas a 

porta está solta” (A.S 1) 

 

“O Serviço Social tem poucos braços e pernas para muitas coisas que se apresentam. Mas, 

os principais são: falta de estrutura que garanta o sigilo, falta de transporte para fazermos 

visita” (A.S 3) 

 

“Falta de recursos financeiros. Estamos tirando do nosso bolso sem ter condições devido 

aos salários atrasados. Além disso, aqui é uma sala para toda a equipe. Isso compromete o 

sigilo profissional e constrange muito o usuário” (A.S 5) 

 

“A falta de estrutura, sem carro para a visita, sem computador, temos que comprar papel, 

água. Antes de trabalhar no CRAS eu tinha uma noção diferenciada do equipamento. A 

política está perfeita no papel, mas na prática não. Os profissionais são comprometidos, 

mas sem orçamento não tem assistência e o orçamento da assistência é o resto” (A.S 7) 

 

“Falta de insumos. Como alcançar os objetivos sem os meios necessários? Temos cobrança, 

mas não meios para uma atuação perfeita, que corresponda as expectativas e que cumpra as 

metas. Vivemos do jeitinho. A parte teórica é linda, mas a prática é quase que impraticável. 

Por isso quase desisti da profissão. Profissão que ninguém valoriza, que não consegue 

andar” (A.S 12) 

 

“Temos que aprender a lidar com os objetos que temos em mãos. Não temos carro para se 

locomover, não estamos recebendo material de limpeza. Temos que ir em busca. Recorre-se 

a comunidade, a sua própria residência” (A.S 13) 

“Para os assistentes sociais é trabalhar com os próprios recursos. Não temos ferramentas 

necessárias para desenvolver um bom trabalho” (A.S 14) 

“Não temos absolutamente nada. O assistente social não precisa estar em instalações 

descentes? não necessita de papel? de carro? e de estrutura básica para atuação?. O 

formulário que você está vendo para atender os usuários é xerocado na minha casa ou ali na 

lojinha da esquina com o nosso dinheiro. Não temos água para beber. Não nos é dado água 

potável. Os usuários chegam ao CRAS depois de horas andando embaixo de um sol de 40 
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graus e não temos água para oferecer. Não temos copo descartável. Muitas das vezes damos 

a nossa água no nosso copo pessoal, mas não temos esponja e sabão para lavar. Um 

membro da equipe traz água de casa para todos. Não temos carro. Mas temos que fazer 

visita porque não podemos dizer para o Ministério Público que não tem carro. Damos um 

jeitinho. Se for perto vamos a pé se for mais longe você paga passagem que não é reposta. 

Usa seu próprio carro ou pede emprestado ao vizinho. Temos quatro paredes dividas entre 

uma estrutura mais trabalhada mas que na verdade são  papelões que não garante o sigilo. E 

a grande contradição (não estou falando de messianismo) é que a gente não desiste da 

profissão. Estamos tentando fazer o melhor possível. Somos ainda essa gotinha de água que 

pode amenizar a sede da população” (A.S 16) 

“Falta de carro, internet, telefone. É muito precário. Pagamos para trabalhar. Eu estou 

fazendo o atendimento com um rascunho. A folha é dividida em vários pedacinhos para 

toda a equipe” (A.S 15) 

“A manutenção do equipamento. Falta internet para realizarmos pesquisas, fazer cadastros. 

Acabo utilizando os meus créditos para ligar e acessar a internet” (COORDENADOR 3) 

“O principal desafio é a dificuldade de conseguir recurso para a realização do trabalho. 

Somos heroínas” (COORDENADOR 5) 

 

Verifica-se, nestas respostas, o principal desafio dos trabalhadores do SUAS e não 

apenas dos assistentes sociais, uma vez que este obstáculo – precarização das condições de 

labor - atravessam os onze CRAS e cada categoria profissional destas unidades. Trata-se do 

desfinanciamento das políticas sociais, sobretudo, as de seguridade social. 

De “prima pobre”91, a assistência social ganhou centralidade pelo fenômeno da 

“assistencialização da proteção social”, em especial, com os governos do PT na presidência da 

república. No entanto, no governo de Michel Temer, a política neoliberal tem se fortalecido às 

custas do desfinanciamento da política social brasileira. A proposta de emenda constitucional 

(PEC) 241/55, mais conhecida como a “PEC do fim do mundo”, estabeleceu um limite para 

os investimentos públicos pelos próximos vinte anos sob a falácia de contorno à crise 

econômica. Estes limites atuam com perversidade sobre a vida da classe trabalhadora, seus 

direitos sociais e trabalhistas constitucionalmente conquistados, em prol da supremacia 

rentista.  

No âmbito da assistência social, o corte de exatamente 98,05% dos recursos voltados 

para o SUAS é uma realidade que se manifesta em todos os entes da federação, porém, com 

mais rigor nos municípios que, “do ponto de vista federal, são a menor escala administrativa 

governamental” (PNAS, 2004, p.15). Se “sem orçamento não tem assistência e o orçamento 

da assistência é o resto”, como afirmou o assistente social 7, não há dúvidas dos esforços 

empreendidos pelos trabalhadores do SUAS do município de Duque de Caxias/RJ para 

viabilizar, mesmo que, em condições aviltantes, o atendimento à população que, 

historicamente, paga o preço mais alto pelas contrarreformas do Estado. 

                                                           
91 Termo utilizado no século XX para caracterizar a assistência social como política menos priorizada e com menor 

financiamento da Seguridade Social.  
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Segundo Broto (2012), desde a implementação do SUAS em Duque de Caxias, o 

investimento na área da assistência social esteve aquém dos antigos cinco por cento (5%) das 

receitas municipais preconizado no processo de implantação deste sistema. A média girava 

em torno de dois por cento (2%). Vejamos o planejamento orçamentário da assistência social 

com base no Plano Plurianual 2018-2021. 

 

Quadro 7 -  Planejamento orçamentário da assistência social 2018-2021  

  
ESFERA DE 

FINANCIAMENTO 

ANOS TOTAL POR 

FONTE 
2018 2019 2020 2021 

FEDERAL 5.869.200,00 6.183.202,20 6.514.003,52 6.862.502,71 25.428.908,42 

ESTADUAL 510.000,00 537.285,00 566.029,75 596.312,34 2.209.627,09 

MUNICIPAL 2.965.000,00 3.123.627,50 3.290.741,57 3.466.796,25 12.846.165,32 

CONVÊNIOS 40.000,00 42.140,00 44.394,49 46.769,60 173.304,09 

TOTAL   POR   

ANO 

9.384.200,00 9.886.254,70 10.415.169,33 10.972.380,89 40.658.004,91 

Fonte: Plano Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias – 2018-2021   

 

 

As provisões ascendentes, mesmo que mínimas por cada ano, são incompatíveis com a 

realidade vivenciada pelos trabalhadores e usuários do SUAS, considerando o valor de 

5.802.000,00 do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e da reserva orçamentária 

no valor de 10% da receita municipal.    

Confirmam-se tendências às políticas sociais que Montaño (1999) em “Das “lógicas 

do Estado” às “lógicas da sociedade civil” anunciou, entre elas, a precarização, “passando de 

“serviços estatais para pobres” a “pobres serviços estatais”” direcionados aos mais pobres. 

Para Almeida (1996), as políticas sociais são espaços de organização e prestação de serviços 

sociais a partir de processos de trabalho coletivos no âmbito público ou privado. Deste modo, 

o trabalho do assistente social é intimamente vinculado aos processos sócio institucionais, à 

relação entre Estado e sociedade civil. 

Certifica-se, também, as análises prospectivas de Rodrigues desde 2007, já convencida 

da assistencialização da seguridade social e, por tabela, do risco da assistencialização do 

Serviço Social, pelas inflexões no âmbito da formação e do exercício profissional no Brasil 

neoliberal. Verifica-se profissionais em situação de precarização das relações e condições de 

trabalho em instituições públicas que não provê os mínimos necessários ao conjunto dos 

trabalhadores (profissional e usuário). Frente a isso, acabam por fortalecer “às lógicas da 
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sociedade civil”, de se auto sustentar, dando margem ao crescimento das organizações não 

governamentais, instituições empresariais e filantrópicas em detrimento do fortalecimento do 

SUAS. 

De acordo com Almeida e Alencar (2011) as instituições sociais e as políticas sociais 

públicas, dimensões sujeitas ao movimento da sociedade, manifestam-se no tempo e no 

espaço e frente as correlações de força, as relações entre Estado e sociedade civil, a luta pela 

hegemonia e as mediações entre os distintos graus e âmbitos de concentração e execução do 

poder. Na esfera local, na cidade, cabe apreender este processo no qual a relação 

mercadológica entre Estado e sociedade civil promove o esvaziamento da política e sujeita as 

diferentes instâncias da vida social a formas democráticas restrita. 

O conteúdo da fala dos entrevistados sobre esta questão, articulado ao eixo 

“participação política”, revela também um significativo imobilismo destes profissionais na 

ocupação dos espaços de controle social92, mobilização e organização política na perspectiva 

da luta pelos direitos da classe trabalhadora. Este processo é indissociável da formação 

profissional ora, voltada, ao atendimento das requisições do mercado de um profissional 

polivalente e que seja capaz de identificar e solucionar criativamente os contratempos. 

Este desafio possui imbricação com o segundo entrave que, inclusive, implica 

diretamente na participação política destes profissionais. Vejamos. 

“Cadê essa verba? Para onde ela foi? E como seu emprego é um cargo que te deram, você 

não pode reclamar, pois do mesmo jeito que te deram, te tiram. Se você não tiver um 

padrinho você não permanece e depende do acordo que seu padrinho fez. Então o dinheiro 

existe, mas como você vai questionar ele? Quando você é concursada pode brigar, 

questionar, ir até para a mídia. Podem te mudar de local, mas mandar embora não e como 

aqui os profissionais tem medo, fica-se calado. Como mediante a isso pode-se levar essa 

política a sério? Deveria ter concurso público. O assistente social não tem o nome de 

assistente social para que sejamos precarizados. O coordenador também não. O que poderei 

discutir? Se eu denunciar serei mandada embora” (COORDENADOR 1) 

 

 

Atendendo a mais um dos objetivos específicos desta dissertação, qual seja o de 

verificar em que medida há a influência do patrimonialismo e do clientelismo na formação do 

município de Duque de Caxias e no trabalho dos assistentes sociais, os relatos abaixo 

confirmam os ecos de alguns elementos da cultura política brasileira que, na esfera local, se 

aprofunda e avigora em tempos de crise do capital. 

 

“Duque de Caxias ainda é uma terra de coronéis. Muitos usuários chegam a mando de um 

político. Eu vou atender, mas porque o usuário tem o direito de ser atendido, não porque ele 

foi mandado” (A.S 1) 

 

                                                           
92 Sobretudo nos Conselhos de Direitos e de Políticas Sociais, visto no eixo do perfil analisado sobre a participação política 

dos assistentes sociais, seção 3.1.  
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“A questão de a gestão entender o papel do assistente social pois muitas das vezes nos 

colocam em ações que não são pertinentes para o Serviço Social, somos “convidados”. 

Toda vez que há uma mudança de gestão, muitos assistentes sociais são mandados embora, 

chegam novos colegas e o trabalho para, pois, precisamos treiná-los. Muda-se a gestão e a 

assistência se desmancha” (A.S 2) 

 

“A intervenção política (política partidária) com uma nova roupagem do coronelismo. 

Acontece em outros municípios, mas aqui no CRAS em Caxias é muito forte” (A.S 11) 

 

“A questão da política partidária. Se hoje mudar o secretário da assistência muda toda a 

equipe técnica” (A.S 19) 

 

“Deparamos muito aqui no CRAS com “foi o fulano que mandou, que indicou, tem que 

fazer”. É um embate. Temos que manter a nossa ética, mas batemos de frente com esse 

clientelismo, com esse assistencialismo. Isso já vem há tempos. Muitos ganham votos, 

tentam se (re) eleger usando a assistência como seu carro chefe e nós que estamos na porta 

de entrada da assistência, somos vítimas desse processo: ou faz ou não serve. Os 

coordenadores ocupam cargos comissionados e como o próprio nome já diz são cargos de 

confiança. Então se você está ali é porque você é de confiança e como não vai fazer o que 

eles mandam? Temos essa contraproposta” (COORDENADOR 2) 
 

 

O projeto neoliberal não possui apenas uma raiz econômica, uma vez que concebe 

mudanças nas relações sociais e redefinição político-institucional. De acordo com Fernandes 

(1980, p.30) “a república democrática no Brasil nunca teve outro conteúdo de classe além do 

paternalismo-mandonismo burguês, visceralmente despótico, autocrático e antipluralista”. O 

patrimonialismo manifestou-se através do coronelismo e de seu momento particular, o 

mandonismo (LEAL, 1997). Esses elementos da cultura política brasileira, salvo suas 

especificidades, possui um traço comum: a falta de distinção por parte dos líderes políticos 

entre o patrimônio público e o privado. O Estado é tomado como espaço de barganha, no qual 

a relação público-privado se confunde com margens à práticas nepotistas, de apadrinhamento 

e conchavo. A incidência histórica do patrimonialismo e do clientelismo no campo da 

assistência social, permeada por relações de troca de votos e favores, ultrapassa o tempo e 

sobrevive em meio a resistências e disputas entre projetos antagônicos de sociabilidade. 

Com as metamorfoses no mundo do trabalho, nas políticas sociais e no papel do 

Estado, a classe trabalhadora tem sido subjugada aos ditames dos coronéis contemporâneos 

nas secretarias municipais, estaduais, em seus “centros sociais”, nos CRAS. Visto que a 

grande maioria dos assistentes sociais entrevistados são moradores de Duque de Caxias/RJ, o 

controle sobre estes profissionais se intensifica. Dada a reprodução destas relações de 

dominação é que a política constitutiva da sociedade brasileira reflete entraves a própria 

emancipação política. 

Em consonância e decorrência do conjunto desses fenômenos sobre o exercício 

profissional e a política de assistência social que ambas encontram-se submetidas a interesses 
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clientelistas e paternalistas. Assim sendo, o terceiro desafio trata da constante rotatividade dos 

trabalhadores do SUAS. 

 

“Há uma grande rotatividade e instabilidade dos profissionais no equipamento. O psicólogo 

entrou em outubro e já saiu pois não teve pagamento. Ficamos nessa insegurança. 

Trabalhamos hoje, mas e o amanhã? Então temos sempre que pensar na continuidade do 

trabalho, relatar tudo para que quando um outro profissional entrar no meu lugar o usuário 

não seja prejudicado por ter que contar novamente sua história” (A.S 1)  

 

“A alta rotatividade de funcionários, o que compromete um trabalho de legitimidade na 

instituição com o usuário” (A.S 4) 

“Outro desafio é o seguinte: um dos serviços ofertados no CRAS é o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e quando falamos em fortalecimento de 

vínculos, ao trabalhar com o grupo, nós também estabelecemos um vínculo com o grupo e 

esses vínculos são quebrados numa velocidade muito grande. Por exemplo, hoje me 

contrataram e estou trabalhando com o grupo de idosos. Estabelecemos uma relação de 

confiança, o grupo se fortaleceu e em menos de 6 meses eu saio (nosso contrato é de 6 

meses) e entra um novo profissional” (A.S 6) 

  

“Trabalhar com tanta rotatividade dos profissionais” (A.S 9) 

“O maior desafio é a rotatividade dos profissionais. Isso implica na captação de recursos, 

parceria e no acompanhamento da família” (A.S 10) 

“Os principais desafios são não ter um profissional que a gente possa garantir que vai fazer 

o trabalho contínuo devido a questão do trabalho temporário” (A.S 19) 

 

Em uma unidade como o CRAS, o acompanhamento familiar é fundamental. Para isto, 

é substancial que os vínculos empregatícios dos profissionais deste equipamento, assim como 

de outros, sejam sólidos, na perspectiva do desenvolvimento de um trabalho contínuo com as 

famílias e a equipe. A elevada rotatividade dos trabalhadores do SUAS são extremamente 

prejudiciais, sobretudo, à população usuária que é digna de usurfruir de um atendimento 

qualitativo e ininterrupto. Frente as “incertezas do amanhã”, isto é, das inseguranças da 

manutenção dos postos de trabalho, do pagamento do salário e das condições básicas para o 

exercer da profissão, a documentação e a sistematização do trabalho do assistente social são 

instrumentos que garantem um registro dos processos de trabalho em que se inseriu para que o 

próximo profissional possa dar continuidade a uma atividade já encaminhada. 

A documentação em Serviço Social é analisada por Marcosin (2010) como estratégia 

de enfrentar a concepção burocrática e rotineira no uso dos instrumentos diretos (por escrito)93 

e indiretos (face a face)94 pelo assistente social. 

Enquanto a comunicação direta, como o próprio nome diz, permite uma intervenção direta 

junto ao interlocutor, a comunicação escrita possibilita que outros agentes tenham acesso ao 

trabalho que foi desenvolvido pelo Assistente Social. Sendo assim, os instrumentos de 

                                                           
93 Atas de reunião, Livros de Registro, Diário de Campo, Relatório Social, Parecer Social, entre outros (SOUSA, 2008).  
94 Observação participante, Entrevista individual e grupal, Dinâmica de Grupo, Reunião, Mobilização de Comunidades, 

Visita Domiciliar, Visita Institucional, entre outros (SOUSA, 2008).  
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trabalho por escrito, não raramente, implicam que outros profissionais e/ou outras 

instituições desenvolverão ações interventivas a partir da intervenção do Assistente Social. 

Por isso a necessidade do texto estar bem escrito, claro e coerente, para que não haja 

dúvidas quanto à mensagem que o Assistente Social quer emitir (SOUZA, 2008, p.129). 

 

A sistematização do trabalho profissoional é um legado que o assistente social pode 

fornecer a insituição empregadora, aos usuários, estagiários e ao próprio Serviço Social ao dar 

visibilidade a profissão pela socialização das experiências e do conhecimento coletivamente 

produzido (ALMEIDA, 2006). Desse modo, a documentação em Serviço Social possui uma 

tarefa e um papel histório, qual seja, a finalidade de por meio deste processo conhecer, 

avaliar, propor e intervir sobre uma determinada realidade e não como um instrumento de 

controle da instituição sobre o trabalho profissional. 

Diante da ausência de um quadro técnico concursado e da alta volatilidade dos 

contratos expressos nos processos seletivos simplificado, cargos comissionados e nos 

problemas pertinentes ao jogo clientelista,  “a sedimentação de uma memória técnica setorial” 

(MONNERAT; SOUZA, 2011, p.46) é um compromisso profissional. 

A sinalização para a importância da sistematização advém de um dos deveres do 

assistente social na relação com os demais profissionais. Segundo o Código de Ética de 1993, 

constitui responsabilidade do assistente social “repassar ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho” (art°10, b). Na contemporaneidade, com todos 

dilemas postos, esta tarefa é primordial, mas, para tanto, os registros são indispensáveis. 

Observe que no eixo “inserção no mercado de trabalho” dos entrevistados, a maioria possui 

trajetória recente na política de assistência social. Será que estes novos profissionais tiveram 

acesso aos registros daqueles que não sobreviveram a “insegurança do amanhã”? 

Decerto que no CRAS, “porta de entrada” ao SUAS, atende-se por dia inúmeras 

demandas. Contudo, tratam-se de vidas que não podem ser quantificadas e engavetadas, 

simplesmente, para o cumprimento das metas institucionais. Pondera-se aqui, as condições 

objetivas que impõem limites ao trabalho do assistente social, mas o possibilitismo encontra-

se na participação política e na documentação em Serviço Social como estratégias ao 

enfrentamento dos dilemas do cotidiano. 

A vida cotidiana, esfera das relações sociais, é um âmbito de mediação (LUKÁCS, 

2002). “A vida cotidiana é a vida de todo homem”, segundo Heller (2016, p.35). O homem 

inteiro, saturado de suas individualidades. Contudo, ao homem da cotidianidade carece de 

tempo a sua completa absorção. O cotidiano é intrinsecamente ligado à rotina, anexo da 

reprodução de hábitos e tarefas, uma vida, em grande medida, heterogênea, mas igualmente 

hierárquica. Esta dinâmica não se opõe à espontaneidade, característica dominante da vida 

cotidiana. 
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A espontaneidade responde a necessidade de produção e reprodução de cada ser social 

por meio do trabalho. Todavia, para fazer história, o homem “precisa antes de tudo beber, 

comer, morar, vestir-se e algumas outras coisas mais” (MARX; ENGELS, 2007, p.32). A 

produção da vida material é um ato histórico “que ainda hoje, assim como há milênios, tem de 

ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos (Ibidem, 

p.33). Seus ritmos e regularidades cambiam, de acordo com cada modo de existência, cada 

estrutura econômico-social. 

Assim que “a vida cotidiana não está “fora” da história, mas no “centro” do acontecer 

histórico: é a verdadeira “essência” da substância social” (HELLER, 2016, p.38). Logo, o 

cotidiano é ineliminável, bem como a sua conduta específica, o imediato. Nesta totalidade, 

pensamento fragmentário e atividade pragmática constituem uma unidade. Diferentemente da 

unidade teoria e práxis que é típico de uma atividade humano genérica consciente. A vida 

cotidiana, dada as suas características está mais sujeita a alienação e a desumanização na 

ordem social do capital. 

como consequência, na imediaticidade e heterogeneidade da vida cotidiana prevalecem a 

percepção apenas de fragmentos da realidade e se ocultam as mediações entre a reprodução 

espontânea da existência física e a genericidade. Há a apreensão da realidade apenas em sua 

aparência, e o pensamento burguês torna-se um instrumento fundamental para a justificação 

de uma ordem que faz crer que, entre os homens, existe um relação entre equivalentes, e 

não uma relação entre desiguais (COELHO, 2013, p.83).  

 

Cotidianamente, os homens reconstróem-se como indivíduo e ser genérico, ao passo 

que cria a humanidade ou a petrifica. Neste processo, a objetivação de valores movem-se 

mediante escolhas possíveis entre alternativas concretas. No possibilismo, os germes à 

revolução social podem florescer.  A estrutura da vida cotidiana, em especial, na sociabilidade 

burguesa está mais propícia à alienção, o que significa dizer, em outras palavras, que a mesma 

não se encerra em um todo harmônico rígido (HELLER, 2016). Há o espaço para o 

inconformismo, a resistência e a luta contra os valores dominantes, sobretudo, por meio do 

proceso, já sinalizado, de formação da consciência (IASI, 1999). 

Considerando o possibilitismo e a existência de sujeitos que movem-se e são movidos 

por uma diretriz projetiva detentora de valores, seguimos neste estudo em busca do objetivo 

geral, a saber: identificar e analisar o projeto ético-político do Serviço Social no trabalho dos 

assistentes socais nos CRAS do município de Duque de Caxias. 

O quarto desafio, refere-se a articulação da rede socioassistencial. 

“A questão da rede é um grande desafio porque muitas das vezes nós encaminhamos a 

pessoa e não temos a contra referência” (A.S 2) 
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“Temos uma rede muito travada que não possibilita o usuário a passar adiante dos 

problemas que eles apresentam no CRAS” (A.S 3) 

 

“Outra questão importante é a questão da contra referência. É muito difícil o CRAS receber 

isso. Com isso acabamos caindo num processo que chamamos de revitimização. A rede é 

relativamente boa, mas a comunicação é muito ruim” (A.S 6) 

“O acesso à rede de serviços socioassistenciais e as demais políticas - saúde, educação, 

habitação, cultura, entre outros” (A.S 17) 

 

A rede socioassistencial do SUAS, com base no plano municipal de assistência social 

2018-2021 de Duque de Caxias, é composta por 1 Serviço de Atendimento Social, 11 CRAS, 

3 CREAS, 1 Centro Pop, 4 Unidades de Acolhimento, 1 Equinovida, 1 Casa de Passagem 

Adulto, 1 Instituto de Longa Permanência de Idosos, 2 Centro Especializado de Atendimento 

à Mulher, Casa da Mulher Ruth Cardoso, 1 Centro de Referência do Homem, 6 Conselhos 

Tutelares e 37 instituições sem fins lucrativos inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

Social. 

A questão da referência e contra referência não é um desafio novo. Em artigo 

publicado no livro “Política Social em Debate: ensaios críticos no Brasil contemporâneo” 

(2017) apresentei uma pesquisa de campo realizada no ano de 2015 sobre o movimento da 

referência e contra referência do Serviço de Atendimento Social (SAS) ao CRAS Lagunas e 

Dourados e vice-versa. A opção por este CRAS não foi aleatória. Na condição de estagiária à 

época no SAS, a maioria dos encaminhamentos eram direcionados a este equipamento. 

Todavia, não se verificava uma contra referência, levando a problematização de algumas 

questões que no livro são abordadas. Foi realizado uma busca no livro de registro do SAS dos 

encaminhamentos de julho a dezembro de 2014 ao CRAS. Dos 24 encaminhamentos, 13 

(treze) fichas sociais foram aferidas no CRAS, mas, sem contra referência entre ambas as 

unidades. 

O encaminhamento é um dos instrumentos indiretos utilizado pelo assistente social 

para que os usuários tenham acesso a um atendimento específico inexistente na instituição em 

que foi atendido. Tanto o SAS, antigo Plantão Social, como o CRAS, muitas das vezes são 

vistos como “pronto-socorro social” que “apaga o incêndio”, mas, não sabe se “a estrutura 

ainda está de pé”. Decerto que o sucateamento do setor público, a alta rotatividade das 

demandas, dos profissionais, das exigências produtivistas ao cumprimento de metas, são 

entraves a este processo. Por isso, cabe reafirmar a importância da documentação em Serviço 

Social, bem como do mapeamento e atualização da rede socioassistencial, dos recursos 

existentes nesta, para que o encaminhamento não se resuma em uma mera transferência do 

usuário aos demais equipamentos, o que põe em xeque o seu acesso aos ínfimos direitos. 
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A intersetorialidade nas políticas sociais públicas também é fundamental ao trabalho 

do assistente social para que esses direitos sejam garantidos, uma vez que a execução singular 

da política de assistência social é inviável ao enfrentamento das múltiplas expressões da 

“questão social”. 

 

A intersetorialidade é uma das práticas sociais que se articula na mediação institucional 

entre diferentes políticas públicas na esfera municipal. Expande-se a partir do fenômeno da 

descentralização e como uma decorrência concreta das dificuldades e possibilidades que se 

apresentam nos processos cotidianos de oferta dos serviços sociais prestados no âmbito das 

políticas públicas na esfera local (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p.70).  

 

Frente a “assistencialização da proteção social”, este desafio se recrudesce. Por mais 

que os trabalhadores do SUAS “na ponta” se esforcem, realizem um trabalho interdisciplinar 

para articular as distintas políticas, é indispensável o empenho dos gestores e dos entes 

federados neste processo. Contudo, o que também se presencia são entraves na própria 

intrasetorialidade dada a centralização da política de assistência social na SMASDH. Eis a 

penúltima dificuldade sinalizada por dois assistentes sociais. 

“Um outro desafio é a nossa comunicação, enquanto profissional com a própria secretaria 

de assistência. Tem algumas demandas que seriam mais facilmente resolvidas, se nós 

tivéssemos um canal de diálogo menos ruído. Por exemplo, eu tenho uma questão aqui 

sobre Bolsa família. Eu tenho que passar a demanda para a minha coordenadora para ela 

levar para a coordenação do programa que vai responder para ela para depois chegar a mim. 

Não temos uma comunicação direta e isso faz muita falta. Nós trabalhamos com pessoas e 

seres humanos falham. Vamos supor que aquela demanda que eu levei a pessoa 

simplesmente esqueceu. Como que fica a situação do usuário?” (A.S 6) 

“A centralização na secretaria de assistência. Praticamente tudo tem que passar por lá, 

questões que poderiam ser resolvidas no CRAS. Fazer o Cadúnico manualmente, depois 

levar para a secretaria, passar para o sistema é um atraso muito grande. O usuário demora a 

ter o acesso ao NIS. Então ele fica lá e cá. A carteira do idoso não pode fazer aqui no 

CRAS tem que ir pra secretaria, se fizer um relatório tem que passar pelo crivo da 

secretaria. Tem outras como o salário, a precarização do vínculo, mas essa é a principal na 

minha opinião” (A.S 8) 

 

Iamamoto (2013b) ao analisar o trabalho profissional à luz do processo de trabalho em 

Marx, sinaliza que o assistente social dispõe de uma relativa autonomia no exercício da 

profissão. Isto ocorre, pois, embora regulamentado como uma profissão liberal, parte dos 

meios necessários à realização de seu trabalho são de posse da instituição empregadora, quais 

sejam:  técnicos, humanos e financeiros, sendo esta, portanto, a organizadora dos processos de 

trabalho nos quais se insere o assistente social. Processos de trabalho porque atribuir a este 

profissional um processo de trabalho exclusivo é lançar o projeto profissional ao nível da 

aderência, capacidade ou vontade, desconsiderando o elo com o trabalho assalariado. 

Os objetivos institucionais não são os mesmos do Serviço Social e aqui reside uma 

questão central: a ultrapassagem das finalidades que a instituição quer imprimir como tarefa 
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do assistente social. A submissão aos desígnios institucionais programáticos, limita-se as 

demandas dos usuários e não as suas reais necessidades. Põe em xeque a direção social 

estratégica que o Serviço Social construiu nas últimas décadas ao se ter como norte a limitada 

e enfraquecida emancipação humana. Solicita-se ao assistente social um trabalho pontual, 

imediatista, burocrático rotineiro. A ultrapassagem da “política institucional do dia a dia”, 

exercício hercúleo, pode abrir alas ao alargamento da relativa autonomia (IAMAMOTO, 

2013b). 

A autonomia do assistente social, independe do tipo de vínculo empregatício. Decerto 

que vínculos flexíveis, interferem no alargar dessa autonomia, mas esta não se limita à 

condição da inserção no mercado de trabalho. A depreciação das condições de trabalho, a 

falta de reconhecimento profissional, a fragmentação e precarização das políticas sociais, são 

traços inerentes ao cotidiano de todo assistente social, sobretudo, dos que se encontram no 

âmbito público. Independente da natureza das instituições, as mesmas são espaços de lutas e 

disputas hegemônicas. Neste sentido que a hierarquia e as relações de poder aparecem a estes 

profissionais entrevistados como aspectos que limitam o exercício profissional. 

 

embora os assistentes sociais possam atribuir uma direção social ao seu exercício, a 

interferência dos organismos empregadores ocorre através do estabelecimento de metas, 

normas, atribuições, condições de trabalho e relações de trabalho (IAMAMOTO, 2004, p. 

18). 

 

 

Os processos de trabalho nos quais o assistente social se insere são, portanto, 

atravessados por conflitos e contradições. A resposta a tais conflitos, por este profissional, 

pode certificar a hegemonia dada ou configurar uma contra hegemonia, manifestações da não 

neutralidade do projeto institucional e profissional. Assim, é na contradição entre a direção 

social da profissão com a natureza do trabalho para qual o assistente social é demandado, que 

evidencia-se os seus limites na divisão social e técnica do trabalho, porém, também pode 

revelar a sua força. 

Nestes embargos institucional, verifica-se, processos de trabalho em que a autonomia 

do assistente social na execução da política é ainda mais dependente. A submissão dos 

instrumentos técnicos operativos à análise e aprovação da gestão, salienta a autonomia 

relativa, a segmentação, que não se separa, entre aqueles que se encontram no âmbito do 

planejamento e os da execução da política social e, ainda, exerce um certo controle e 

fiscalização do exercício profissional e da população usuária. Na esfera pública, nota-se um 

gerencialismo burocrático que se manifesta nas relações entre a gestão e os profissionais “na 

ponta” e, consequentemente, destes últimos com a população usuária. 
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A burocratização do serviço e do atendimento joga contra a concepção de CRAS como 

“porta de entrada”, quiçá ser uma “porta de saída” das famílias que adentram nesta unidade 

por demandas urgentes e necessidades concretas. Um dos deveres do assistente social é 

“contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os/as 

usuários/as, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados” (CFESS, 1993, art.5°, g). 

Já a proposta de alocação dos CRAS, com base na territorialização95, pode estar mais para 

uma negação desta diretriz do que, efetivamente, de aproximação do SUAS às famílias. O que 

isso implica ao trabalho do assistente social? Implica em mais um desafio: o estreitar dos 

laços do profissional com a sua classe social. 

Estes profissionais, ao mesmo tempo que tem a possibilidade de se aproximar do 

miúdo da vida cotidiana dos sujeitos com os quais trabalha, podem estar, essencialmente, 

distante destes. O Serviço Social é uma profissão generalista, no entanto, diante dos ataques 

contrarreformistas sobre a formação e o exercício profissional, a dimensão do conhecimento 

sobre a realidade tem se reduzido à fragmentos e ações descontínuas. 

 Na área da assistência social, este perfil fomenta a reatualização do conservadorismo 

sobre a política e a profissão que, tampouco foi plenamente vencido, alargando assim, os 

caminhos ao fortalecimento do clientelismo e do assistencialismo. As políticas sociais pela 

sua própria natureza pontual, seletiva e precarizada, exigem respostas imediatas e superficiais 

que no ambiente institucional são convertidas em requisições de cunho técnico-operativo. 

Assim sendo, a burocratização da demanda institucional não é apenas um desafio ao exercício 

profissional, uma vez que é parte da estrutura dessas mesmas demandas (ROCHA; LINS, 

2015). 

Neste sentido, o último desafio sinalizado, reside em uma reflexão crítica sobre a 

política social, a política de assistência social e o trabalho profissional na mesma. 

 

“A política pública tem certa qualidade. No papel é uma política linda, maravilhosa e que 

traria  um diferencial para a vida dos usuários. Mas, a execução dessas políticas não tem 

atendido de fatos as necessidades porque os serviços são muito fragilizados, fragmentados, 

paliativos e isso não condiz com a nossa essência de profissional de Serviço Social que é 

atuar na raiz do problema, na totalidade. As políticas públicas não só a de assistência estão 

voltadas para o âmbito emergencial, paliativo, bem deteriorado. Atuar dentro de uma 

política que está falida é muito difícil” (COORDENADOR 6) 
 

O trabalho do assistente social, por ter de enfrentar as múltiplas expressões da 

“questão social” com políticas sociais minimalistas e emergenciais, tende a ser burocratizado 

e rotineiro. Desse modo, a articulação das três dimensões da competência profissional – ético 

                                                           
95 “É longo e enigmático o caminho para a afirmação de uma política pública territorializada, universalista e democrática, 

capaz de impulsionar a promoção da cidadania ativa na esfera local, com impacto nas dinâmicas mais estruturais”, afirma 

Pereira (2010, p.197).  
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político, teórico metodológico e técnico operativo – é crucial para que a categoria profissional 

escape das armadilhas, segundo Iamamoto (2013b), presentes no militantismo, teoricismo, 

tecnicismo, fatalismo, messianismo, endogenismo, entre outras, que são dissonantes do 

projeto de profissão oriundo no “Congresso da Virada” em 1979, o projeto ético-político do 

Serviço Social. 

A identidade da profissão, historicamente, esteve sintonizada com o influxo do 

conservadorismo e seu ranço, o pragmatismo. Martinelli (2006) ao analisar a identidade da 

profissão, considera a existência de traços de continuidade e ruptura em jogo, isto é, projetos 

profissionais em disputa. Na contemporaneidade, o trabalho profissional tende a se restringir 

às exigências da gestão institucional, revitalizando assim, o pragmatismo. 

Diante das atuais circunstâncias e dos inúmeros desafios apresentados, tais como a 

precarização dos vínculos empregatícios, das condições básicas a qualquer exercício 

profissional, a sobrecarga de trabalho, o clientelismo, o entrosamento da rede 

socioassistencial, a efetivação da intersetorialidade, a ingerência da gestão e o caráter 

emergencial da política social brasileira, em especial, da assistência social, muitos assistentes 

sociais tem sido acometidos por uma das consequências mais perversas da barbárie vigente: o 

impacto da precarização sobre a saúde mental da classe trabalhadora. 

Os agravos à saúde mental na atual conjuntura têm raiz em diversos fatores, muitos já 

pontuados nesta seção, mas o substancial é a insegurança quanto a duração do profissional nos 

postos de trabalho, uma precariedade subjetiva, descrita por Linhart (2014, p.46) como 

“sentimento de não ter a quem recorrer [...]. É o sentimento de isolamento e abandono [...] 

desproteção permanente – sem saber quando vai haver demissão ou se e quando encontrar 

novo trabalho”. Reside aqui a baixa resistência, o medo destes profissionais de se 

posicionarem criticamente sobre as questões pertinentes ao seu trabalho. Sendo assim, 

equivocados estão os que defendem a descontrução do trabalho, visto que esta atividade é 

fundante da existência do ser humano-social. 

No Brasil, a tradição do “Estado de mal-estar social”, faz aprofundar o avanço da 

precarização do mundo do trabalho “antes que os direitos sociais e as estruturas preventivas 

dos ambientes de trabalho tivessem atingido desenvolvimento completo” (SILVA; 

HELOANI, 2017, p.284). Isto é, os ataques à seguridade social e as políticas sociais públicas 

são acompanhadas de sucessivas contrarreformas do Estado. A precarização se expressa no 

nível macrossocial, nos contextos de trabalho, no campo da saúde coletiva, no âmbito 

socioambiental e na esfera dos valores. A precarização é estrutural, nasce vinculada às 

correlações de poder econômico e político, atravessa as relações e as condições de trabalho, a 
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saúde dos trabalhadores pela instabilidade do emprego, a degradação do meio ambiente e a 

precarização da ética, intimamente vinculada a estes fatores. 

No caso brasileiro, a combinação de duas precarizações, a da proteção social e as dos 

contratos de trabalho acompanhado dos estímulos à competição e ao individualismo, tendem a 

ocultar a luta de classes, assim como o papel revolucionário da classe trabalhadora. A situação 

dos assistentes sociais dos CRAS do município de Duque de Caxias/RJ não são as mais 

favoráveis, assim como para o conjunto do Serviço Social, uma profissão de 82 anos, cujo 

sobrenome é luta. Nenhuma conquista isentou a categoria e suas vanguardas de lutar. Decerto 

que também não se trata, única e exclusivamente, de vontade política, visto que há de 

considerar o quadro da formação e dos entraves ao exercício profissional. Ainda assim, a 

organização e mobilização política, apesar de também ser um desafio, é a única saída, pois, 

como bem afirmou o pensador Don Johnson Sales “só a luta muda a vida”. 

Tais reflexões partem do entendimento que um projeto profissional, resultado das lutas 

protagonizados por sujeitos profissionais, não se afirma apenas pela atividade do pensamento 

ou pelo conhecimento dos estatutos legais e éticos. A afirmação do projeto profissional supõe 

“o reconhecimento das condições sócio históricas que circunscrevem o trabalho do assistente 

social na atualidade, estabelecendo os limites e possibilidades à plena realização daquele 

projeto” (IAMAMOTO, 2009, p. 23). Neste sentido, o projeto ético-político do Serviço Social 

não está dado, uma vez que não se converte no âmbito do imediato. Trata-se de uma conquista 

da categoria profissional, em construção. Por isso, cabe entendê-lo articulado às condições 

objetivas do trabalho do assistente social. Em seu recurso, estratégias sociopolíticas e 

profissionais remetem, sempre, à luta. 

 

3.3- O projeto ético-político na assistência social: expressões no exercício profissional 

 

Nas vias do alcance do objetivo geral que se propôs esta dissertação, isto é, o de 

identificar e analisar o projeto ético-político do Serviço Social no trabalho dos assistentes 

socais nos CRAS do município de Duque de Caxias, duas questões devem, primeiramente, ser 

apreciadas. Aos assistentes sociais entrevistados foram realizados mais três questionamentos 

após os anteriormente avaliados, recapitulando: a concepção de profissão, a importância do 

trabalho do assistente social nos CRAS e os principais desafios enfrentados nesse espaço 

sócio ocupacional. Neste momento, veremos as três últimas questões, a saber: o entendimento 

por projeto ético-político, a relação ou não relação deste projeto com a política de assistência 

social e, por último, as expressões do projeto ético-político no exercício profissional. 
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A respeito da concepção sobre este projeto, afere-se entendimentos distintos e 

ausências de respostas à esta indagação. Para oito assistentes sociais, o projeto ético-político é 

diretriz que ilumina o trabalho profissional. 

 

“É um parâmetro da nossa profissão que deveríamos seguir. Não seguimos totalmente a 

risca quando nos deparamos com esses desafios” (A.S 4) 

 

“É aquilo que guia a profissão de alguma forma, que dá a nós enquanto profissionais o 

norte do que a gente pode estar fazendo. Se temos clareza do que é o projeto ético-político, 

conseguimos minimamente uma atuação profissional que a gente tente ao menos fazer algo 

que beneficie o usuário e que possa ir contra a corrente. As vezes tenho a percepção de que 

tudo é para cercear o atendimento, para fazer com o que o usuário não tenha acesso. É 

muita burocracia. Então termos clareza do nosso papel e de onde queremos chegar é 

importante como uma forma de driblar essas questões” (A.S 8) 

 

“O projeto ético-político é uma direção que o profissional tem a seguir. É um santo que se 

reza mas não sabe o milagre que faz. Na prática os desafios descaracterizam o projeto ético-

político. É muito desafiador ser assistente social” (A.S 11) 

 

“O projeto ético-político é uma forma de direcionar o profissional para o enfrentamento 

cotidiano” (A.S 15) 

 

“Precisamos fortalecer esse projeto ético-político profissional. Quando a categoria entender 

quem nós somos é que vamos poder chegar e falar para o sistema: não somos o que você 

pensa. Um projeto razoável precisa ter um planejamento e esse tem que ser flexível, mas 

sem perder o foco. Tem que haver capacidade de análise e reflexão. Se está indo pelo 

caminho correto ou não. O que é a profissão? Qual é a proposta da profissão? Quais os seus 

princípios? Seu entendimento de mundo? dentro de uma realidade política, de relações 

diversas para esta categoria profissional. O projeto ético-político é para esta categoria 

profissional” (A.S 16) 

 

“É o norteador das ações da profissão na política de assistência social” (A.S 18) 

 

“É o direcionamento dado ao profissional. Todo mundo precisa de uma diretriz, isto é, 

saber onde começa e onde termina, o que é ou não atribuído ao profissional. Então o projeto 

ético-político dá um norte para que possamos estar embasados legalmente” 

(COORDENADOR 4) 

 

“Ele é um norteador para a nossa categoria profissional e para a nossa atuação. É um 

compromisso que nós enquanto assistentes sociais assumimos com a categoria e com os 

usuários. É a forma como vamos conduzir nossa ação profissional” (COORDENADOR 6)  
 

Observe que nas três primeiras locuções, a referência ao projeto ético-político não o 

descola da realidade, dos obstáculos enfrentados no cotidiano que, em alguma medida, pode 

implicar em seu firmamento, visto a precarização do mundo do trabalho e das políticas 

sociais. Destaca-se a fala do assistente social 16 na aproximação com as reflexões de Netto 

(1999) sobre os projetos profissionais. De acordo com Netto, os projetos profissionais são 

projetos coletivos, mais relativos às profissões de formação universitária. 

 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores 

que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os 

requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para 

o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 

usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições 
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sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos 

estatutos profissionais) (Ibidem, p.4).  

 

Estes projetos são inexistentes sem a organização de sujeitos profissionais que unem-

se para elaborá-los, sem um corpo profissional afinco do projeto que se quer construir. Neste 

processo há de se considerar as transformações societárias e as repercussões sobre os projetos 

profissionais, o que atribui a estes um caráter dinâmico a fim de acompanharem as questões 

do tempo presente.  

Todavia, os projetos profissionais são construídos por sujeitos heterogêneos com 

“origens, situações, posições e expectativas sociais diversas, condições intelectuais distintas, 

comportamentos e preferências teóricas, ideológicas e políticas variadas” (NETTO, 1999, p. 

5). Logo, a afirmação de um projeto profissional atravessa e é atravessado por embates 

também internos que não sucumbem as controvérsias e as possibilidades de projetos 

alternativos. Isto significa que no âmbito de uma profissão, projetos em disputas são 

legítimos. 

Contudo, é incontestável, de acordo com Netto (1999), que o projeto ético-político do 

Serviço Social, em meados dos anos 1990, conquistou o posto de diretriz no interior da 

profissão, processo este viabilizado pela vanguarda profissional na ocupação e articulação nos 

eventos da categoria e na apreensão das aspirações da classe trabalhadora em uma conjuntura 

de ascensão do movimento democrático e popular. Trata-se, portanto, de um projeto cuja raiz 

encontra-se na vida social. Seu fortalecimento depende, sobretudo, do revigoramento destes 

movimentos, o que faz este projeto não ser exclusivo de uma única categoria profissional, 

mais sim, ser do conjunto da classe trabalhadora. 

Especialmente a partir de 1995, uma ofensiva neoliberal põe em xeque a direção social 

estratégica deste projeto profissional. Não cabe, novamente, arguir detalhadamente sobre o 

projeto neoliberal, mas sim, reafirmar a sua incompatibilidade com o projeto ético-político do 

Serviço Social. “Do ponto de vista neoliberal, defender e implementar este projeto ético-

político é sinal de “atraso”, de “andar na contra-mão da história”, profere Netto (1999, p.19). 

No entanto, na medida em que as consequências do neoliberalismo tornam-se notórias e 

tangíveis, o projeto ético-político torna-se mais necessário e, sua afirmação, urgente, visto que 

as repercussões da crise estrutural do capital não são experimentados somente pelos 

assistentes sociais. 

Na concepção do assistente social 9 “o projeto ético-político é o grande desafio da 

categoria profissional, é a contra mão da sociedade capitalista”. Já para Barroco (2011), este 

projeto é “o nosso mais valioso patrimônio”. Decerto que o mesmo não comunga dos valores 

e ethos burgueses que se apoiam no princípio da propriedade privada e hipervalorizam bens 



144 
 

de consumo supérfluos em detrimento das relações humanas. Como uma herança, este 

patrimônio é fruto dos movimentos e lutas democráticas mais amplos, no Brasil e no mundo.  

Frente a crise contemporânea, não é o projeto ético-político que encontra-se em crise, 

mas sim as condições sociais, econômicas, políticas e ideoculturais que atuam sobre esse 

projeto. São os valores desta sociabilidade que tem posto em xeque a sobrevivência da 

humanidade, não o projeto ético-político do Serviço Social. Desde os anos noventa, Netto 

(1999, p.19) afirma que o projeto ético-político tem vida longa, pois, ao se opor ao 

neoliberalismo, preserva e renova “os valores que, enquanto projeto profissional, o informam 

e o tornam solidário ao projeto de sociedade que interessa à massa da população”. Contudo, 

seu artigo em 2004 sobre a crise do projeto ético-político foi alvo de equivocadas 

interpretações. A visão prospectiva deste autor, frente a uma vanguarda descolada, base que 

pôs em xeque a hegemonia deste projeto profissional, se comprova no perfil e no trabalho de 

assistentes sociais na contemporaneidade. 

Braz (2008), datando historicamente o projeto ético-político do Serviço Social, afirma 

que o mesmo, após sua consolidação nos anos noventa, é uma permanente construção. Essa é 

concepção de um dos assistentes sociais entrevistados, vejamos.  

 

“É um projeto que ainda não terminou e que está em permanente construção e acho que seja 

por isso da falta de valorização e reconhecimento. Tenho até que me apropriar mais sobre o 

projeto ético-político porque acabei me desiludindo” (A.S 12)   

 

 

 Cabe sinalizar que a desvalorização da profissão não é responsabilidade do projeto 

ético-político. Visto que o Serviço Social não é fruto de uma endogenia imune aos projetos 

macroscópicos, há de se considerar os meandros que a profissão tem de percorrer e enfrentar. 

Portanto, lutar e resistir, o que, por sinal e, aproveitando o ensejo, não se limita aos muros das 

instituições empregadoras. A valorização do Serviço Social como profissão socialmente 

necessária está para além da rotina de trabalho. Encontra-se na “militância propositiva, crítica 

e autocrítica” (SILVA, 2013, p. 265) nos espaços de organização política da categoria 

profissional. 

 Com base nestas reflexões, vejamos um segundo entendimento por projeto ético-

político de acordo com quatro assistentes sociais. 

 
“O projeto ético-político é uma união teoria e prática” (A.S 1) 

 

“Tem muito tempo que não leio sobre isso, nem me lembro na verdade. O projeto ético-

político é uma coisa muito bonita na teoria, mas, na prática ainda é muito complicado” (A.S 

3) 

 

“Não entendo muito. Depois da faculdade não parei para ler sobre ele No meu 

entendimento é um projeto que se tivesse em execução seria bem melhor, pois assim 

haveria o conhecimento de fato do que é a política de assistência, do que é o trabalho do 
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assistente social, quais as nossas funções e atribuições. Me parece que o projeto é para 

ajudar o nosso trabalho, mas não é concretizado. Ele não sai do papel. Na universidade se 

tem uma visão diferente da prática” (COORDENADOR 1)  

 

“Para mim exercemos o projeto ético-político no cotidiano, na prática e na teoria” 

(COORDENADOR 2) 

 

Nestas locuções, o projeto profissional divide concepções. Para uns é tomado como 

união teoria e prática, enquanto que para outros, além da cisão entre ambas, é um projeto 

estrito ao espaço acadêmico, impraticável. Retomando rapidamente as reflexões iniciais da 

seção 2.2, com o suporte da teoria social crítica apreende-se que projetar é uma atividade 

especificamente humana. Ao contrário da sociedade, que sem sujeitos, é um fim em si, ou 

seja, sem movimento. A vida de uma sociedade é dada por seus membros, homens e 

mulheres, sujeitos que agem teleologicamente. O ser social, na busca dos seus objetivos e 

metas, usa de sua natureza intencional, projetando o que pretende alcançar. Para isto, realiza 

escolhas entre alternativas, ou seja, atribui valores, não rigorosamente valores morais e elenca 

os meios para os fins. 

Para Marx (1971, p.50), o homem desenvolve suas capacidades por meio do trabalho, 

isto é, “necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a 

natureza, e, portanto, manter a vida humana”. Esta atividade responde as projeções 

individuais e coletivas advindas de necessidades concretas, de sobrevivência. É neste sentido 

que todo trabalho, independente da estrutura econômica e política, é realizado por sujeitos que 

imprimem uma diretriz projetiva detentora de valores. É isto que os mobilizam e faz 

movimentar a sociedade. 

Assim, no processo de afirmação de determinados valores, estes passam a espelhar a 

“autoimagem” de parte significativa da categoria profissional, na condição de projeto da 

profissão (NETTO, 1999). A “autoimagem” é decorrência de processualidade, de rupturas e 

continuidades. O projeto ético-político expressa a “autoimagem” renovada da profissão. 

Os assistentes sociais inserem-se em processos de trabalho96, no âmbito das políticas 

sociais públicas e privadas, cuja “a intervenção é sempre pautada em um projeto” (GUERRA, 

2015, p.50). Não há neutralidade nesses processos, uma vez que todo sujeito, necessita em seu 

exercício cotidiano, de realizar projetos para dar continuidade a vida pessoal e social.  Logo, o 

projeto ético-político não caracteriza unidade ou ruptura entre teoria e prática como se a 

realidade fosse autônoma da existência de sujeitos. 

                                                           
96 Sobre o processo de trabalho em Marx e os processos de trabalho em que se insere o assistente social, ver as seções 

anteriores do presente capítulo.  



146 
 

Como visto nas seções anteriores neste capítulo, a função da teoria é lançar luz ao 

estudo da realidade e, ao trabalho do assistente social para “oferecer ao profissional o 

significado social de sua ação” (SANTOS, 2013, p.93). Ao contrário do que muitos 

assistentes sociais esperam da teoria e do projeto ético-político, isto é, que sejam capazes de 

solucionar as distintas demandas e necessidades que se apresentam no cotidiano sócio 

institucional. Com estas singelas reflexões, busca-se desacralizar a compreensão rasa de que 

cabe ao projeto ético-político dar conta da totalidade, como se este fosse dotado de vida 

própria ao ponto que a sua não “materialização” ateste um projeto falido. Cabe ainda salientar 

que este projeto não é uma fórmula acadêmica “aplicável” restritamente a este espaço. 

O projeto ético-político, implica sim, a indissociabilidade entre formação e exercício 

profissional. Segundo Teixeira e Braz (2009) a reafirmação deste projeto passa pelas respostas 

políticas da vanguarda aos desafios na atual conjuntura que atravessam tanto o âmbito do 

ensino em Serviço Social, visto em Braz e Rodrigues (2013), como o do exercício 

profissional, examinado na seção anterior. Ao enfrentamento dos obstáculos, é preciso 

estreitar os vínculos entre os centros de formação e campos de intervenção (NETTO, 1996), 

de modo que as estratégias sejam construídas no coletivo. 

Para Santos (2013, p.97) “não há uma dicotomia entre teoria e prática, mas uma 

ausência de comunicação entre academia e supervisores de campo”. No devido entendimento 

destas relações, apreende-se que a teoria emana da prática e retorna a ela como um subsídio à 

leitura da realidade. Desse modo, não existe uma segmentação entre os que “pensam” e 

“executam” a profissão e as políticas sociais. Os assistentes sociais “na ponta” possuem um 

papel fundamental na qualificação do ensino em Serviço Social como formadores e 

informadores. 

 Dos 24 assistentes sociais participantes da pesquisa, 18 supervisionam estágio em 

Serviço Social. Esta diferença corresponde ao número de coordenadores assistentes sociais 

que não possuem estagiários pois, segundo eles, ocupam um cargo burocrático, 

administrativo, de não atendimento direto a população. Para a ABEPPS que em novembro de 

2017 lançou a campanha “Sou Assistente Social e Supervisiono Estágio – A supervisão 

qualifica a formação e o trabalho”, a supervisão é um dos lócus estratégicos para a defesa do 

projeto ético-político profissional. 

Todavia, a reafirmação deste projeto, depende também, das ações dos assistentes 

sociais nos diferentes espaços sócio ocupacionais “a partir de intervenções qualificadas, éticas 

e socialmente comprometidas” (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p. 16). Para quatro assistentes 

sociais, a ética se resume ao Código de Ética Profissional e esta normativa, resume o projeto 

ético-político. Vejamos. 
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“Tenho que estudar sobre isso. Mas, acho que o projeto ético-político está no código de 

ética. Acho ainda que o projeto ético-político significa você trabalhar as políticas públicas 

de forma ética” (A.S 2) 

 

“Projeto ético-político é você estar atuando dentro das questões das políticas sociais do 

Serviço Social seguindo os parâmetros do que estudamos como ética” (A.S 5) 

 

“Acho que é o compromisso e a responsabilidade do papel do assistente social 

independente da política que ele esteja trabalhando. Ser responsável por aquilo que está no 

código de ética” (A.S 10) 

 

“É o planejamento das ações do Serviço Social de acordo com o Código de Ética dentro da 

política de assistência social” (A.S 17) 

 

O projeto ético-político do Serviço Social materializa-se no tripé que o sustenta, 

composto pela Lei de Regulamentação da Profissão, Diretrizes Curriculares da ABEPSS e 

Código de Ética Profissional. A decodificação da expressão ético-político é vista em Gramsci. 

Na filosofia política de Antônio Gramsci, a autodeterminação é resultado de um profundo 

conhecimento do homem de que a sua própria história, a história da humanidade é fruto das 

ações de sujeitos coletivos. “Pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente ao 

de todos os elementos sociais que compartilham um mesmo modo de pensar e agir. Somos 

conformistas de algum conformismo, somos sempre homens-massa ou homens-coletivos”, 

afirma Gramsci (1999, p.94). 

A capacidade de “autoconformar-se” só se realiza por grandes sujeitos coletivos na 

elevação da estrutura à superestrutura, ou seja, na insubordinação dos interesses da 

coletividade aos de cunho corporativos, de grupos econômicos. Trata-se de um processo não 

mecânico e instantâneo. Mais mediações são necessárias ao devido entendimento desta 

dinâmica. Contudo, em linhas gerais, a “catarse” ético-política, isto é, a “unicidade dos fins 

econômicos e políticos, também a unidade intelectual e moral” (GRAMSCI, 2000, p.41) 

expressariam relações verdadeiramente humanas entre os homens e não relações sociais de 

produção à manutenção de um modo de existência cujo legado é a barbárie. 

Neste sentido, o projeto profissional é ético-político, pois nele comporta, nesta 

unidade, uma dimensão reflexiva ao direcionamento das ações junto a uma tomada de 

posição, um posicionamento político que reforça um determinado projeto societário. O 

fundamento da ética é a liberdade, as possibilidades de escolhas entre alternativas reais. 

Alternativas estas que não estão dadas nas instituições empregadores em que se insere os 

assistentes sociais. Mas é, na ampliação da liberdade, que reside o trabalho do assistente 

social. 

Propositalmente que a liberdade como “valor ético central” é o primeiro princípio que 

abre o Código de Ética de 1993 e funde, imediata e mediatamente, os outros dez princípios 
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fundamentais, assim como o conjunto do código. Na análise de Netto (2013) as opções da 

profissão são nítidas nesta normativa e as mesmas são isentas de concepções messiânicas ou 

salvacionistas. Cabe sinalizar que a ética profissional não é endógena do Serviço Social, mas 

oriunda no processo das relações sociais, no movimento da sociedade. A ética, em sua 

fundamentação ontológica, é parte constitutiva da práxis do ser social que ao objetivar seu 

trabalho, inaugura um novo ser com novas necessidades a serem supridas, novas 

possibilidades de escolhas entre as alternativas criadas e, neste espiral, sucessivamente os 

sujeitos coletivos se transformam. 

A remissão ao Código de Ética nas falas dos entrevistados acima é válida para os 

seguintes esclarecimentos. De acordo com Netto (1999), os projetos profissionais são 

fundamentados e atravessados por valores de natureza ética que não se restringe a um Código 

de Ética. Os elementos éticos do projeto profissional estão para além das normativas morais 

de um compilado. Por isto da correta denominação de projeto ético-político, dado que “uma 

indicação ética só adquire efetividade histórico-concreta quando se combina com uma direção 

político-profissional” (Ibidem, p.8). 

Mais distante ainda do devido entendimento por projeto ético-político, afere-se nas 

quatro locuções a seguir. 

 

“O projeto ético-político é tudo o que a gente utiliza para atuar” (A.S 6) 

 

“O projeto ético-político é uma construção que os políticos querem desconstruir. Eles não 

querem assistência social, querem assistencialismo. Quanto mais as pessoas não tiverem 

seus direitos garantidos, não serem esclarecidas, mais votos. Então elas tem que ser 

esclarecidas. É um direito delas” (A.S 7) 

 

“São as intervenções que são feitas dentro do Serviço Social a partir da demanda do 

usuário” (COORDENADOR 3) 

 

“Acredito que seja uma maneira de assegurar os direitos dos usuários e do profissional” 

(COORDENADOR 5) 

 

Diante da quantidade de “achismos”, bem como de locuções sucintas a respeito do 

projeto ético-político, verifica-se concepções distintas sobre o mesmo. Visto que este projeto 

expressa a autoimagem do Serviço Social, isto é, uma concepção de profissão, já analisada no 

3.1, as questões ora apresentadas e refletidas, confirmam uma compreensão de profissão pelas 

respostas que são dadas e que tem por objetivo garantir, segundo a maioria dos entrevistados, 

os direitos da população usuária da política de assistência social. 

Nesta acepção, a pesquisa segue a fim de saber se, para os assistentes sociais dos 

CRAS do município de Duque de Caxias, há uma relação entre o projeto ético-político do 

Serviço Social e a política de assistência social. Cabe sinalizar que a formulação do roteiro da 

entrevista foi, estrategicamente, elaborado de modo a captar possíveis contradições das 
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respostas entre uma questão e outra. Todavia, aqueles que a partir da quarta indagação (a que 

acabamos de analisar) sinalizaram “não sei te explicar/responder”, consequentemente, não 

versaram sobre as conseguintes que ora anunciaremos. 

Na pergunta acerca da relação entre projeto profissional e política de assistência 

social, grande parte dos entrevistados restringiram a resposta ao “sim” ou “não”. Nota-se, 

novamente, dubiedades expressas em justificativas concisas. Apenas para um assistente social 

ambas não se relacionam. 

 

“Não. A direção do projeto ético-político é a de uma sociedade justa e igualitária e a 

assistência social trabalha ao inverso. A política de assistência social não garante 

emancipação política, quiçá, a emancipação humana” (A.S 11)   

 

De acordo com Marx (2011), a emancipação política é única e funcional à sociedade 

capitalista. No entanto, na particularidade brasileira, frente aos seus traços estruturais e 

dinâmicos, a própria emancipação política tem sido inviabilizada. Boschetti (2016) desde os 

anos 1990 utiliza o termo “Estado social”, cunhado por Mandel (1982) para fazer menção à 

intervenção estatal no âmbito econômico e social e, assim, analisar o sentido da política social 

no capitalismo tardio. A “feição social” do Estado, via direitos sociais conquistados pelos 

trabalhadores no curso dos anos oitenta, não configura uma face generosa ou um caminho à 

emancipação humana. O que a autora intenta, com o uso desta expressão é evidenciar a 

perenidade da natureza do Estado e os seus subsídios à reprodução da Lei Geral de 

Acumulação Capitalista. 

Boschetti (2016), pelo ângulo da relação entre a derruição dos direitos inerentes ao 

trabalho e a ampliação da assistência social, busca demonstrar uma inédita funcionalidade 

desta política social à acumulação de capital, o que não desmerece a importância histórica da 

assistência social como direito. Vimos o lugar que ela ocupa desde o primeiro capítulo dessa 

dissertação. Cabe, portanto, neste momento, reafirmar a sua função no conjunto da proteção 

social capitalista, a “de reprodução ampliada da superpopulação relativa em contexto de 

exasperação do pauperismo e da precarização do trabalho” (Ibidem, p.18). 

Capturada por projetos societários mais conservadores, sua expansão significa 

assistencialização da proteção social e não implantação e universalização do Estado de “bem-

estar social”. Frente a crise do capital, “predomina um polo de atração entre proteção 

assistencial e o trabalho precarizado (ou ausência de trabalho)” (Ibidem, p.176), no qual a 

assistência social participa dos e fortalece os processos de expropriação social de direitos, da 

previdência social e da saúde, para a reprodução ampliada do capital. 

Decerto que no Brasil, a assistência social é, historicamente, uma área que recruta 

muitos assistentes sociais. Nesse sentido, as presentes reflexões partem da necessidade de 



150 
 

conhecer, sem véus, os limites e as possibilidades do trabalho profissional nesta política 

pública. Com base nas entrevistas já mencionadas, verifica-se uma certa sacralização, por 

parte dos entrevistados, do assistente social nesta política. Ou seja, “é o assistente social quem 

tem mais conhecimento sobre a política pública, quem possui os instrumentos adequados às 

respostas às demandas que se apresentam nos CRAS e, são eles, os garantidores de direitos”. 

Mas, existem os desafios e, como vistos, são múltiplos. Desafios que são obstáculos a serem 

enfrentados, para o êxito, somente no coletivo. 

Nos rumos dos entraves do trabalho profissional que, cotidianamente, tem de reagir ao 

seu objeto de trabalho, qual direção social é impressa pelos assistentes sociais ao assumirem 

tais funções? A do projeto ético-político ou da política social? Assim, estaremos refletindo 

junto a Ivo Tonet (2015) “qual política social para qual emancipação”? e a José Fernando 

Siqueira da Silva (2013) “Serviço Social: de qual emancipação se fala”? 

Segundo 23 assistentes sociais, há relação entre o projeto ético-político do Serviço 

Social e a política de assistência social. Relação esta que ocorre tanto de forma mediada, 

como imediata. Vejamos a primeira. 

 

“Sim. Relação essa que pauta nossa atuação. O projeto é o que nós vamos exercer, como 

nós vamos exercer (tem as diretrizes, os mandamentos) e a política acaba por se relacionar 

com o projeto porque estou trabalhando nela. Eu tenho que cumprir essa política, porém eu 

sou uma profissional que tem um projeto ético-político e que também tenho que cumprir. 

Logo, tenho que relacionar as duas para atuar. Não tem como separar o conservadorismo do 

correto. Eu não sou conservadora, mas estou atuando nessa política. Eu não tenho o olhar 

do usuário como “coitadinho”. Para mim ele está aqui como merecedor de direitos e eu vou 

fazer valer esses direitos. Essa relação tem que existir: trabalhamos em uma e vivemos da 

outra. Não temos como trabalhar sem o projeto, dependemos dele o tempo todo, ele pauta a 

nossa atuação. Nós estudamos para isso, juramos exercer ele. Porém nós juramos também 

lutar pelo bem estar do usuário. Se o meu usuário está aqui é porque ele é um perfil de ser 

assistido pela PNAS, como que eu não vou relacionar os dois? Não tem como” (A.S 1) 

“Sim, mas é bem complicada essa relação. Temos um contrato temporário, então não 

podemos dizer não para a instituição. Corremos risco do contrato não ser renovado. Então 

ficamos na mediação de não poder dizer não e também de não aceitar determinada situação 

que comprometa o projeto ético político. Estamos fazendo cadastro único. Nós sabemos 

que está fora do nosso projeto ético-político, mas você vai falar não para o usuário e para a 

instituição?” (A.S 5) 

 

Destas locuções, extrai-se, a compreensão de distinção entre projeto profissional e 

política de assistência social. Apesar de ambos apontarem para direções, essencialmente, 

opostas, não significa que os assistentes sociais que labutam no âmbito desta política pública 

necessariamente sejam conservadores, acríticos, e, ou, que o trabalho profissional nos 

equipamentos do SUAS seja irrelevante, secundário. O problema não está nessa articulação, 

inevitável e real, mas na redução do significado da profissão à assistência social (SILVA, 

2013), como faz 21 assistentes sociais. Eis algumas das locuções. 
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“Acredito que tenha sim, até porque para a política de assistência nós temos todo um 

embasamento da lei, do SUAS, da LOAS e tudo isso faz parte da intervenção do assistente 

social na questão social” (A.S 2) 

“Sim, ele mostra como atuar na assistência” (A.S 3) 

“Sim, um auxilia o outro” (A.S 4) 

“Sim. A assistência é para quem dela necessitar e isso subentende que as pessoas que estão 

na pobreza ou na extrema pobreza, necessitando da assistência é porque são da classe 

trabalhadora, subalterna, explorada e a política de assistência vem para garantir alguns 

direitos sociais para essas famílias e o projeto ético-político também vem lutando para 

superar essa desigualdade” (A.S 9) 

“Sim, os objetivos, meios e fins que se propõe o projeto ético-político são os mesmos da 

assistência” (A.S 12) 

“Sim, na questão do fortalecimento de vínculos, de assegurar ao usuário o sigilo e da 

responsabilidade que o assistente social tem em relação a autonomia dos sujeitos” (A.S 14) 

“Sim, pois o que ele vem propondo é mais ou menos o que a política de assistência tem só 

que um pouco melhor” (COORDENADOR 1) 

“Existe. Os programas sociais, os benefícios, estão inseridos dentro do nosso projeto ético-

político porque nós trabalhamos com a vulnerabilidade das pessoas, com a extrema 

pobreza” (COORDENADOR 2) 

“Sim. A assistência está dentro do projeto ético político, assim como a saúde, educação” 

(COORDENADOR 3) 

“Sim. Até porque é necessário ter o projeto ético-político para assegurar a política de 

assistência” (COORDENADOR 5) 

“Sim, nosso projeto ético-político traz o norte para inserir os usuários dentro dos direitos 

sociais e a assistência social também. Ambas colocam o usuário no caminho dos direitos” 

(COORDENADOR 6) 

 

Iamamoto (2017, p.31) salienta o prejuízo à identidade profissional quando da relação 

mimética entre Serviço Social e política social, sobretudo, entre a profissão e a assistência 

social, “ainda que esta possa ser uma das mediações persistentes da justificativa histórica da 

existência da profissão”. Contudo, a exata distinção entre ambas não sugere distanciamento, 

rejeição da política de assistência social como área adversária dos profissionais de Serviço 

Social. O risco, neste mimetismo, é a “assistencialização do Serviço Social” (RODRIGUES, 

2016). 

 

Em outras palavras, uma coisa é explicar o significado da profissão tendo como uma das 

referências o espaço sócio-ocupacional propiciado pela assistência social; outra, bem 

diferente, limitá-lo e/ou identificá-lo a esse espaço e às suas demandas imediatamente 

postas na era da acumulação flexível. Essa associação reducionista revela valores sociais 

(“mais dignidade”, “promoção e garantia de direitos”, “acolhimento”, “escuta qualificada”, 

“inclusão”, “articulação de serviços”, “fortalecimento de redes”, entre outros”) (Ibidem, 

p.199-200). 

 

 

A presente pesquisa corrobora as reflexões acima, pois, segundo o mesmo autor, na 

associação reducionista, o projeto ético-político é tomado como um compromisso para a 
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efetivação desses valores sociais. É o que se afere nesta pesquisa. Ao indagar os assistentes 

sociais sobre a afirmação do projeto ético-político no exercício da profissão, as dezoito 

confirmações são, por eles, identificadas na “escuta qualificada e aguçada”, “linguagem 

acessível”, “olhar diferenciado do senso comum”, “orientação”, “relatório crítico”, “acesso e 

garantia aos direitos pelas famílias”, “respeito”, “sigilo”, “cumprimento das normas e 

regulamentações” e no “acolhimento”. Revemos aqui, a autoimagem do Serviço Social apenas 

por uma das dimensões da competência profissional, a técnico-operativa. 

É necessário, portanto, que estes profissionais reflitam sobre o significado das 

demandas instituídas, ou seja, “fazer a crítica política da política em curso” (Ibidem, p. 250). 

Nota-se a preocupação destes assistentes sociais em prestar um atendimento qualificado e 

respeitoso. Essas iniciativas, seguramente imprescindíveis e válidas, até mesmo como 

estratégia de fazer frente às “velhas” práticas preconceituosas e domadoras, pode configurar 

uma espécie de gradualismo. De acordo com Silva (2013), face às incertezas sobre a direção 

social empreendia pelos assistentes sociais, o gradualismo ocorre “na defesa de pequenas 

ações afirmativas de direitos que, somadas e potencializadas, estariam atuando a favor da 

construção do que genericamente se entende por “outra sociedade emancipada”” (Ibidem, 

p.207). 

A questão que se coloca é se esse tipo de emancipação política, em alguma medida, 

pode ser útil à emancipação humana. A emancipação política no Brasil é, essencialmente, 

pontual, seletiva e minimalista. Já o compromisso do projeto ético-político é com a 

autonomia, emancipação e plena expansão do ser social, no qual, o gozo da verdadeira 

liberdade, só se realizará em uma sociedade sem exploração e dominação de classe, gênero e 

etnia (CFESS, 1993). Apesar desse contraste, não cabe a satanização de uma das direções 

sociais, o que culminaria em posturas fatalista ou messiânicas. Contudo, compartilhamos do 

entendimento de que a emancipação política não é uma etapa à emancipação humana, no 

entanto pode contribuir nesse processo. 

Marilda Iamamoto, em entrevistada dada à pesquisa de Silva (2013), expõe sua 

concepção acerca da ultrapassagem deste modo de existência. Para ela, somos concordes da 

presença de projetos societários, projetos de classe em disputa. No entanto, carecemos de 

propriedade e nitidez sobre estes. Isto requer, o devido conhecimento desse “Brasil moderno”, 

seus limites e possibilidades. Segundo a entrevistada, os direitos civis, políticos e sociais são 

fundamentais e a defesa destes é uma necessidade histórica. Sendo assim, qual a contribuição 

do Serviço Social na contemporaneidade? Ainda de acordo com Iamamoto, a profissão deve 

continuar lutando pelos direitos, com vistas a acumulação de forças, na direção da ruptura 

com a ordem vigente. 
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Trata-se de uma estratégia de manutenção e fortalecimento dos campos de luta, visto 

que a perda destes resulta em ampliação e aprofundamento da violência estrutural aos 

trabalhadores e a população em situação de pobreza e miséria. Os dados da Síntese de 

Indicadores Sociais do IBGE (2017), divulgados na primeira semana do mês de janeiro de 

2018, mostram que cerca de um quarto, ou 52,168 milhões de brasileiros sobrevivem com 

menos de dezoito reais e vinte quatro centavos por dia em condições subumanas de habitação 

e saneamento básico. 

Por isso da necessidade de apreensão do significado das demandas e do próprio 

trabalho pelos assistentes sociais. Assim como há as armadilhas do fatalismo ou messianismo, 

há as do militantismo ou burocratismo. Dada as condições concretas e os obstáculos do e no 

exercício profissional, não se pode esperar do Serviço Social o que não cabe a nenhuma 

profissão, a revolução e emancipação humana. Mas, o compromisso com a qualidade do 

atendimento e a ampla socialização da participação política dos usuários, permanece. 

Eis, de grosso modo, a estrutura sincrética do Serviço Social (NETTO, 1996), no qual, 

se problematiza a profissão a partir dos seus limites no cotidiano sócio institucional. O 

assistente social emerge para a contenção das expressões da desigualdade social, isto é, o seu 

não combate. Logo, não compete aos assistentes sociais a supressão da “questão social”. A 

luta é de classes e não de uma única categoria profissional. Todavia, dada a não neutralidade 

dos sujeitos, o assistente social presta contribuições a luta de classes seja por meio de 

estratégias educativas subalternizantes ou emancipatórias (ABREU; CARDOSO, 2009). 

É ao analisar a realidade concreta que os limites da profissão podem ser apreendidos 

na perspectiva de recusa às utopias. Utopias que, como bem sinaliza um dos entrevistados 

abaixo ao referir-se ao projeto ético-político do Serviço Social, são válidas apenas para o 

impulsionar dos sujeitos. 

O projeto ético-político pode parecer um tanto quanto utópico. Eu particularmente acho que 

tudo que parece utópico é ótimo porque são as utopias que nos levam a excelência. Então se 

o projeto ético-político não fosse pensado da forma que ele é, se sendo da forma que ele é 

você vê que a atuação já é tão complexa, imagina se não for (A.S 6) 

  

O sincretismo sobreviveu ao projeto ético-político profissional e isto não significa 

equívocos na e da profissão. De acordo com Netto (1996) é a teoria social crítica que abre os 

caminhos à visão de totalidade, o que subsidia a qualidade ao trabalho profissional mesmo 

que dentro dos marcos da emancipação política. Trata-se de ser um intelectual qualificado e 

não um mero “executor terminal de políticas sociais”. 

Neste sentido, reafirmamos que a política de assistência social, pelo seu próprio 

caráter e funcionalidade não se iguala ao projeto ético-político do Serviço Social. Corrobora 

com o mencionado, a perspectiva crítica do assistente social a seguir. 
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“A grande questão é: a política de assistência é feita por quem? Por governantes. Nem a 

própria academia é respeitada na construção das políticas. A academia só aparece quando 

há desastres. Não chamam mestres e doutores para construir uma política social. A política 

social é criada por mentes brilhantes sem conhecimento de causa. Ao ser executada já 

definem os nossos papéis porque esta é a normatização criada por alguém que tem, muitas 

das vezes, o objetivo distante da nossa profissão. Nós, assistentes sociais, estamos na ponta 

junto daqueles que estão com seus direitos violados e precisamos dar respostas. E é através 

da mediação, principal característica do assistente social que estabelecemos essa relação. 

Estamos entre a política de assistência social e a grande população. Somos uma profissão 

com pouco poder. Na realidade, nós pouco ou nada influenciamos a política nacional de 

assistência social. Qual foi o teórico que norteou a escrita dessa política? Quais são os 

mestres e doutores que nós temos que a gente consiga visualizar como colegas nossos que 

estão no MDS. Se tem, eles continuam na categoria? Fazem um seminário? São políticos 

que fazem isso” (A.S 16) 

 

Trata-se de uma reflexão pertinente na perspectiva da problematização da política de 

assistência posta na PNAS e sua relação a profissão, com o projeto ético-político profissional. 

Reflexão esta que se aproxima da lógica do possibilitismo já visto, no segundo capítulo, em 

Rodrigues (2016). Contudo, retomá-la é oportuno. Nos primeiros anos do novo milênio, há 

uma fissura entre as lideranças representativas do Serviço Social. Rodrigues (2016) sinaliza 

que importantes referências acadêmicas da categoria profissional passaram a ser gestores do 

governo e formuladores de políticas de assistencialização, enquanto outra vanguarda não 

subjugou o horizonte do projeto ético-político ao significado da real expansão da assistência 

social. Esse contraponto crítico parte de uma primeira geração da vanguarda que vincularam-

se intimamente às lutas pela regulamentação da LOAS. 

A assistência social, sobretudo, a partir de 2003 com os governos do PT, ganha 

relevância, no sentido de área que se avoluma, como meio de enfrentamento às expressões da 

“questão social”. No capitalismo contemporâneo, a assistência social consiste em uma 

resposta regressiva, mais emergencial, imediata à conformação da barbárie.  Portanto, o 

Serviço Social não se reduz à assistência social, isto é, a tarefa de lidar com o pauperismo e 

gerenciar a barbárie com instrumentos muito limitados” (SILVA, 2013, p.246). Ainda que a 

ênfase esteja na necessidade de defesa, como uma conquista, mesmo com todas as críticas, da 

política de assistência social, a questão central reside na direção social empreendida pelos 

assistentes sociais nesta contradição. 

Neste sentido, Silva (2013) possui questionamentos pertinentes, vejamos. 

 
em que medida o espaço objetivamente dado contém a riqueza possível para ser 

potencializada por profissionais críticos e criativos? Mais do que isso, os profissionais de 

Serviço Social possuem, de fato, capacidade para ocupar esse espaço de forma crítica e 

propositiva? A formação profissional em curso, nas condições concretas em que vem se 

efetivando, será capaz de qualificar, formas (não apenas capacitar), a massa de 

trabalhadores sociais inseridos nos cursos de graduação a distância e/ou presenciais? 

(Ibidem, p.140). 
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As respostas às indagações de Silva (2013), basta ver o perfil dos assistentes sociais 

dos CRAS do município de Duque de Caxias/RJ e os desafios por eles enfrentados no 

cotidiano do trabalho profissional. Contudo, convém salientar que “a sociabilidade em curso 

não apenas engessa o profissional nas suas relações de trabalho assalariado-alienado, mas 

também, simultaneamente, endurece sua “alma crítica”” (Ibidem, p.129). Logo, não cabe aqui 

nenhum juízo e valor moral, mas sim, trazer à tona, reflexões fruto de estudos e pesquisas 

sobre a temática, com vistas à construção de estratégias coletivas. 

Vide, Yazbek também contribuiu com a pesquisa de Silva (2013) e expôs sua hipótese, 

considerada por ela, ambiciosa. Segundo a entrevistada, os CRAS e CREAS são espaços teste 

para o desenvolver de distintas atividades e projetos (inclusive o projeto ético-político). 

Assim, é no campo da ampliação da possibilidade à efetividade que situa-se o trabalho 

profissional de assistentes sociais. 

 Para dois assistentes sociais entrevistados, há uma tentativa de o trabalho profissional 

ser direcionado pelo projeto ético-político. 

 

“Acho que há uma tentativa. Mas tem coisas que são muito limitadas no município. Pelo 

menos enquanto profissional sempre tento, de alguma forma, realizar uma escuta 

qualificada para entender e tentar mostrar alguns caminhos” (A.S 8) 

“Tento, na medida em que acompanho as intervenções, que o direito não seja tão pontual, 

que o usuário conquiste sua autonomia. Acredito que em certa medida ser combativa é 

tentar trabalhar na direção do projeto ético-político. Ser combativa cansa, fecha portas, mas 

tento. Porém, as vezes sou obrigada a recuar. Tenho vivido esse dilema” (A.S 11) 

 

Ser combativa é uma expressão deste projeto profissional, sobretudo, no âmbito da 

política de assistência social na contemporaneidade. Para outro entrevistado, o projeto ético-

político é afirmado em seu exercício profissional, se expressando dentro das contradições. 

“Acredito que sim mesmo dentro de todas as contradições e ainda acredito que uma grande 

expressão seja o compromisso com a classe trabalhadora através da tentativa diária de um 

atendimento de qualidade. Nós estamos numa situação de abandono, mas não deixamos de 

fazer com que o nosso atendimento e a nossa prática seja a mais qualificada possível. O que 

nos é exigido é que a gente atenda. Não é exigido a qualidade do atendimento. Não é 

exigido que a gente crie mecanismos de reflexão. Somos orientados a trabalhar por conta da 

necessidade do capital. Mas o nosso compromisso não é com o nosso empregador que é a 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, mas com o nosso usuário” (A.S 16) 

 

Ao contrário dessa assertiva ético-político, há quem diz se direcionar pelo projeto 

ético-político, entretanto, a justificativa não corresponde a primeira afirmação. 

“Sim, mas preciso fazer mais leituras sobre. Estou muito afastada da teoria e mais 

preocupada com a minha vida prática, financeira” (A.S 14) 

“Sim, mas tenho deixado muitas falhas. Na hora que respondi o questionário vi que não 

estou sempre em espaços de lutas e isso é importante para a profissão enquanto categoria 
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que busca uma transformação social. Mas, se expressa no meu compromisso com os 

usuários, com o sigilo das informações” (COORDENADOR 6) 

 

Nestas francas locuções, novamente verifica-se concepções equivocas sobre o projeto 

ético-político profissional. Contudo, o reconhecimento da necessidade do estudo acerca da 

profissão e da importância da ocupação dos espaços de luta são válidos. Respostas 

preocupantes são dos três assistentes sociais abaixo. 

 

“Não, as fichas sociais são manipuladas por todos. Faço um relatório e ele é alterado por 

outro profissional e tenho que assinar. É cada desafio que estamos enfrentando que não é 

nada daquilo que aprendemos na faculdade. De fato, não estamos seguindo esse projeto” 

(A.S 4) 

 

“Não, porque não exerço a função de assistente social. Estou de coordenadora, de chefe, só 

para mandar, cobrar e obedecer. Estou aqui para responder relatório, documento que vem 

da Secretaria, não é muito voltado ao Serviço Social e ao projeto ético-político, mais ao 

equipamento ao todo” (COORDENADOR 1) 

“Não, porque o próprio CRESS não faz a parte dele que é a de fazer toda a supervisão. 

Estamos no CRAS que é porta de entrada dos direitos sociais e o CRESS deveria fazer 

vistorias e esclarecer isso junto a própria secretaria de assistência com o secretário, 

subsecretária, os diretores, para esclarecer o que é de fato do Serviço Social. Começar de 

cima. Assim os profissionais vão estar resguardados. Não adianta falar só com os 

assistentes sociais, mas com as instituições que eles estão inseridos. Esclarecimento vem de 

cima para baixo para ter o conhecimento amplo do que é o projeto ético-político. Não basta 

falar de ética, tem que falar da política. A profissão fica comprometida” 

(COORDENADOR 4) 

 

A questão da manipulação dos instrumentos indiretos do Serviço Social não é 

novidade. Vimos na seção anterior que um dos desafios é ter de submeter os relatórios feitos 

pelos assistentes sociais dos CRAS à gestão. Pela superficialidade desta fala, não se pode 

afirmar se esta infração ética ocorre entre os profissionais dos próprios CRAS ou na relação 

com a SMASDH. Porém, cabe denúncia no CRESS para intervenção da Comissão de 

Orientação e Fiscalização (COFI), uma vez que a “inviolabilidade do local de trabalho e 

respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional” é um dos direitos do 

assistente social (CFESS, 1993, art. 2°, d). 

Já o coordenador 4 espera do CRESS uma atribuição que diz respeito ao processo de 

formação profissional que não se esgota à graduação em Serviço Social. Mesmo assim, o 

CRESS possui uma participação ativa na sociedade. Possui núcleos em regiões afastadas de 

sua sede no intuito de viabilizar o diálogo da categoria, discutir os entraves do exercício 

profissional de assistentes sociais em determinadas regiões do estado, como na Baixada 

Fluminense – “Núcleo Baixada Organização e Luta”. Os núcleos são abertos a participação de 

profissionais da área, estudantes, pesquisadores, militantes e aos demais interessados. Além 

dos núcleos que fazem a ponte à diretoria do Conselho, o CRESS oferta cursos, mini cursos, 

palestras, oficinas, seminários abertos à submissão de artigos, entre outros. Em seu site 
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encontra-se publicações disponíveis para download sobre o Serviço Social nos diferentes 

espaços sócio ocupacionais, além da Revista Práxis que, mensalmente, é entregue no 

domicílio de cada assistente social. 

A valorização e o reconhecimento da profissão parte, também, do próprio profissional. 

Cabe a este a nitidez da autoimagem profissional, sua “carta de apresentação” à instituição, 

ainda que esteja inserido em processos de trabalho, sua autonomia seja relativa e que haja 

inúmeros desafios. Reitera-se que o enfrentamento aos dilemas do cotidiano sócio 

institucional só é possível em grupalização. O imobilismo que marca o perfil profissional dos 

assistentes sociais do CRAS do município de Duque de Caxias/RJ, despreza os espaços de 

organização e mobilização política. 

Para o coordenador 1, a condição de “chefe de equipamento”, se sobrepõe a sua 

formação em Serviço Social. Trata-se de um cargo comissionado e não exclusivo do 

assistente social em Duque de Caxias/RJ, uma das razões, segundo os coordenadores, de não 

possuírem estagiários. Com base nesta entrevista, o “chefe de equipamento” corrobora a 

negativa e afirma uma postura funcionalista em um cargo de suma importância à direção do 

exercício profissional de assistentes sociais. Em outras palavras, “um mimetismo que se 

traduz em ações rotineiras, prescritivas e burocratizadas, fomentado não só pela permanência 

de uma perspectiva tecnicista da profissão, mas também estimulado pelos redesenhos e pelas 

formas de gestão da política social” (MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p.66). 

Assim, verifica-se que tanto a coordenação quanto os assistentes sociais, em sua 

grande maioria, possuem dificuldades de diferenciar a função da política pública da função do 

profissional de Serviço Social nesta e, em consequência disto, a retórica do projeto ético-

político e a reinterpretação do mesmo à luz da PNAS e do SUAS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Tempos de dizer que não são tempos de calar!” 

Mauro Iasi  

 

 

 

Identificar e analisar o projeto ético-político do Serviço Social e suas expressões no 

trabalho profissional de assistentes sociais não consistiu uma tarefa simples. Os desafios 

iniciaram-se na construção do projeto de pesquisa, considerando o período de dois anos, 

tempo enxuto à conclusão de um mestrado acadêmico pelo o que se propôs a pesquisar e 

dissertar.  

O primeiro capítulo buscou entender a dinâmica macro societária, a particularidade do 

desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasileira - o capitalismo dependente -, e a 

relação com a Baixada Fluminense, em especial com o município de Duque de Caxias, 

marcado pelas desigualdades, resultado da Lei Geral de Acumulação Capitalista e da Lei do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado.  

Nas transformações societárias, elementos do arcaico e do moderno, combinam-se, 

reproduzindo de modo mais acentuado a própria lógica do sistema e de suas nuances. Assim, 

analisamos as respostas do Estado à “questão social” e suas expressões no governo Vargas, na 

ditadura empresarial militar, nos governos dos anos 1980 e 1990.  

A década de 1990 é marcada pelas repercussões da crise estrutural do capital. À este 

estudo, Mészáros, Chesney e Harvey, assim como autores do Serviço Social brasileiro, foram 

fundamentais para analisar as mudanças no mundo do trabalho, no papel do Estado, no mundo 

da vida e os impactos na organização da classe trabalhadora. Com o neoliberalismo, a 

“assistencialização da proteção social” configura uma das formas de resposta à “questão 

social”, empreendidas, sobretudo, pelos governos do PT.  

Em suma, pôde-se verificar neste capítulo a manutenção dos traços estruturantes do 

capitalismo no Brasil, a coerção, o consenso, o patrimonialismo e a assistência como pedra de 

toque no jogo clientelista.  

No segundo capítulo, recuperamos os Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos do Serviço Social no Brasil, seu vínculo com a assistência social antes e 

posterior a mesma conquistar o status de política pública, contudo, reafirmando o seu caráter 

e função emergencial. No mesmo capítulo, realizamos uma reflexão crítica sobre os projetos 

em disputa e o Serviço Social, o projeto ético-político frente aos ataques na formação 
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profissional, as 23 teses sobre a reforma do Serviço Social brasileiro, a “assistencialização da 

proteção social” e aos riscos à assistencialização do próprio Serviço Social.  

No último item deste capítulo, um estudo direcionado a descentralização política-

administrativa/desconcentração neoliberal com ênfase no processo de implantação e 

implementação do SUAS no município de Duque de Caxias/RJ e nos projetos em disputa para 

a política de assistência social foi realizado.  

No terceiro capítulo, mais dedicado a pesquisa de campo, verificamos os principais 

desafios aos assistentes sociais dos CRAS do município de Duque de Caxias. Os obstáculos 

ao projeto ético-político do Serviço Social, assinalado no Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), permanecem e recrudescem. Apenas um dos entrevistados da pesquisa de 2015 tem 

sobrevivido à conjuntura, no sentido de manter-se no CRAS, haja visto as influências do 

patrimonialismo e do clientelismo neste processo, bem como os impactos das alterações no 

mundo do trabalho.  

A precarização das relações e condições de trabalho, o sucateamento do serviço 

público, a desregulamentação, mercantilização e focalização das políticas sociais tem 

efetuado brutais ataques ao conjunto da classe trabalhadora, incluso os assistentes sociais. 

Cabe sinalizar que alguns dos assistentes sociais que à esta dissertação contribuíram, não 

encontram-se mais no equipamento.  

Ao Serviço Social, as contrarreformas do Estado ameaça a formação profissional 

crítica e de qualidade posta nas diretrizes da ABEPSS. Isto significa que uma formação 

deformada, ameaça o trabalho profissional e, consequentemente, põe em xeque o projeto 

ético-político do Serviço Social.  

Foi neste sentido que o presente estudo buscou recuperar os fundamentos e 

compromissos deste projeto profissional e a sua condição de diretriz ao exercício da profissão. 

Para isto, partiu-se das condições objetivas, da própria realidade, ou, na expressão de 

Iamamoto (2013b), coube “tomar um banho de realidade”. O projeto ético-político, isto é, 

uma direção/diretriz que abarca uma visão de homem, mundo e sociedade, situa os assistentes 

sociais como parte e expressão da sociabilidade burguesa. Desse modo, sua afirmação ou 

negação parte de sujeitos coletivos, não neutros e suscetíveis ao movimento da realidade. 

Como traços do perfil dos assistentes sociais do SUAS do município de Duque de 

Caxias, verifica-se que a maioria possui uma trajetória pelas IES privadas, tanto no âmbito da 

graduação como da pós-graduação. A inserção no mercado de trabalho ocorre por meio de 

contrato temporário e cargos comissionados, cujas as relações e condições de trabalho 

altamente precarizadas tem implicado na participação destes profissionais nas instâncias de 

controle social. O medo, posto pela necessidade da sobrevivência no mercado de trabalho, 
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tem se sobreposto a necessidade da organização e mobilização da categoria profissional junto 

a sua classe, a classe trabalhadora.      

Sobre a importância do trabalho profissional na política de assistência social, verifica-

se uma hipervalorização da profissão exclusivamente pela sua dimensão técnica, ou seja, 

pelas respostas que são dadas aos usuários e a instituição.    

A concepção de profissão está atravessada pela perspectiva da garantia dos direitos, 

isto é, pelo papel do Estado. Isto se reflete nas respostas acerca do projeto ético-político do 

Serviço Social, limitado a interpretação de unidade/cisão teoria e prática e do 

desconhecimento do mesmo.  

Assim que a relação entre a profissão e a política de assistência social é posta pela 

maioria dos assistentes sociais como um mimetismo e as expressões do projeto ético-político 

é aferida pelos entrevistados pela dimensão técnico-operativa.  

Com base na pesquisa de campo, foi possível confirmar que o trabalho profissional 

não vem se realizando à luz do projeto ético-político do Serviço Social de maneira expressiva, 

seja pelo fato destes profissionais desconhecerem este projeto (logo, a sua profissão), seja pela 

dificuldade de verificar suas expressões e afirmá-lo no cotidiano de trabalho altamente 

contraditório. Cabe ao assistente social conhecer a sua profissão, para assim ocupar mais 

espaços na sociedade, nas instituições empregadoras.  

Vimos que a política social, sobretudo, a de assistência social, por sua marca e 

funcionalidade à ordem, impõe limites ao trabalho dos assistentes sociais. Contudo, as 

estratégias serão encontradas, sempre no coletivo, na grupalização, na formação continuada, 

permanente, na supervisão de estágio, na participação política, entre outras possibilidades.  

É com estas singelas considerações de uma pesquisa que não se conclui, dado as 

questões ora mencionadas, que finaliza-se essa dissertação, no intuito de ter cumprido seu 

dever, qual seja, o de contribuir qualitativamente com o Serviço Social brasileiro.  
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ANEXO – Aprovação do Comitê de Ética para a realização da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/publico/indexPublico.jsf 
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APÊNDICE A – Carta convite para os assistentes sociais sobre a pesquisa 

 

Caro (a) Assistente Social, temos a honra de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “O 

PROJETO ÉTICO POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL: EXPRESSÕES NO 

TRABALHO PROFISSIONAL NOS CRAS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS” que analisa os impactos da atual conjuntura no exercício profissional com ênfase 

no projeto ético-político do Serviço Social. Sua participação é muito importante e os 

resultados desta pesquisa permitirão uma melhor compreensão sobre os desafios postos no 

cotidiano do trabalho do (a) assistente social nesta unidade considerada a principal “porta de 

entrada” dos usuários ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Tal pesquisa encontra-se aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF). A avaliação dos 

CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir 

que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Neste sentido, suas respostas receberão tratamento científico e estarão sob completo sigilo.  

Entre os dias 08 e 19 de janeiro de 2018 a coleta dos dados estará sendo realizada no 

CRAS, no período a combinar. Uma vez que concordem em participar da pesquisa, 

responderão a um questionário e uma entrevista com duração máxima de 1 hora e meia. Se 

houver dúvidas antes ou depois de sua participação, envie um e-mail para 

carlacarvalho87@yahoo.com Pedimos a gentileza de que confirmem previamente sua 

participação no e-mail acima para que visando seu conforto sejam operacionalizadas as 

devidas providências. Agradecemos sua colaboração.  

Atenciosamente,  

 

      Carla Carolinne Alves de Carvalho Moisés 

Bacharel em Serviço Social pela Universidade 

UNIGRANRIO e Mestranda no Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

 

 

 

 

mailto:carlacarvalho87@yahoo.com
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Assistente Social,  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “O PROJETO ÉTICO 

POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL: EXPRESSÕES NO TRABALHO PROFISSIONAL 

NOS CRAS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS”, de responsabilidade da 

pesquisadora Carla Carolinne Alves de Carvalho Moisés, mestranda no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), sob orientação da Profª. Drª. Francine Helfreich Coutinho dos Santos. O 

objetivo central deste estudo é o de fortalecimento do Serviço Social frente à atual e árdua 

conjuntura. Logo, o convite a sua participação se deve a sua inserção e experiência no 

cotidiano sócio institucional. 

Tal pesquisa segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por 

pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 

sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 

busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos 

participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este 

projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, 

das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189  

Você será submetido à aplicação de um questionário e, posteriormente, a uma 

entrevista para que seja traçado o perfil profissional e analisado as expressões do projeto 

ético-político do Serviço Social em seu trabalho no CRAS em Duque de Caxias. Entretanto, 

toda pesquisa que envolve seres humanos possui riscos. Eventuais danos poderão ser 

imediatos ou tardios, comprometendo o sujeito ou a coletividade. Os riscos nesta pesquisa 

são: possíveis constrangimentos ou desconforto durante a entrevista e nas respostas ao 

questionário, risco da perda do sigilo das informações e da identidade dos participantes, que 

serão minimizados através das seguintes providências.    

 Garantia do anonimato da identidade do participante e do CRAS que está 

lotado.   

 Confidencialidade dos dados via codificação numérica;  

mailto:etica@vm.uff.br
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 Cautela na elaboração do roteiro da entrevista e na forma como as perguntas 

serão feitas durante a entrevista.  

 Não obrigatoriedade das respostas pelos entrevistados.  

 Liberdade para que durante e sem nenhum ônus o participante desligue-se da 

pesquisa.  

A entrevista, caso seja gravada mediante sua autorização, assegurará o completo sigilo 

de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da 

apresentação dos resultados deste em congressos e periódicos científicos. A mesma será 

transcrita e armazenada em um local seguro que só a pesquisadora terá acesso.  

Trata-se de um trabalho cuja sua contribuição é fundamental para o Serviço Social, 

sobretudo para os (as) assistentes sociais que labutam no âmbito do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) no município de Duque de Caxias, para os graduandos e pós-

graduandos em Serviço Social e para a população usuária na perspectiva do compromisso 

com a qualidade dos serviços prestados aos sujeitos de direitos.  

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, 

________________________________________, RG n° ___________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. Declaro ainda que fui completamente orientado pela Carla Carolinne Alves de 

Carvalho Moisés, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, objetivo e 

duração. 

Estou recebendo uma via assinada deste Termo. 

 

Pesquisador:    Nome: Carla Carolinne Alves de Carvalho Moisés   

Contato: 98425-7455  

E-mail: carlacarvalho87@yahoo.com 

                          

                          Duque de Caxias: ____/____/_______ 

                           

_________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 

 

Participante: Nome (por extenso):_________________________________ 

                           

 

 

                          Duque de Caxias:____/_____/______ 

 

                        ___________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 

 Autorizo a gravação da entrevista 

 Não autorizo a gravação da entrevista 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista aos assistentes sociais 

 

1 – Qual a importância do trabalho do assistente social na política de assistência social? 

 

2– O que você entende por Serviço Social?  

 

3 - Quais os principais desafios enfrentados no trabalho profissional nos CRAS em Duque de 

Caxias? 

 

4– O que você entende por Projeto Ético-Político do Serviço Social? 

 

5- Há uma relação entre a política de assistência social e o projeto ético-político? 

 

6 - O seu trabalho profissional orienta-se pelo projeto ético-político do Serviço Social? 

Justifique/Exemplifique.  
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APÊNDICE D – Questionário aplicado aos assistentes sociais  

 

INFORMAÇÕES GERAIS / IDENTIFICAÇÃO 

 

1 - Idade  

(   ) 20  a 24   (   ) 25 a 34   (   ) 35 a 44  (   ) 45 a 59  (  ) 60 e mais 

2 - Sexo 

(   ) Feminino    (   ) Masculino 

3- Como você se considera no quesito étnico-racial: 

(    ) Branca   (    ) Negra  (   ) Parda  (   ) nenhuma das alternativas 

4 - Religião 

(    ) Católico (    ) Protestante  (    ) Umbanda  (    ) Kardecista  (    ) Candomblé  

(    ) Nenhuma das alternativas  (    ) Não possuo religião   

Em que medida a religião contribui no seu trabalho profissional? 

5 - Renda Familiar em salário mínimo (SM):  

(   ) Até 3 SM  (   ) De 4 a 6  SM (   ) De 7 a 9 SM  (   ) Mais de 9 SM 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

6 - Qual é a sua formação profissional? 

(   ) Graduado (a) (   ) Especialista (  ) Mestre (a) (  ) Doutor (a)  (  ) Pós-Doutor 

7 – A Instituição de Ensino Superior do curso de graduação em Serviço Social é de qual 

natureza? 

(    ) pública    (   ) privada 

8 – Qual foi a modalidade de ensino do curso de graduação? 

(   ) presencial   (   ) semipresencial   (   ) à distância  

9 - Realiza ou já concluiu algum curso de Pós-Graduação?  

(   ) Sim    (   ) Não 

10 - Se está cursando, aponte:  

(  ) lato sensu ________________________________________________________________  
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(  ) stricto sensu ______________________________________________________________  

11 – Natureza da instituição em que cursa/cursou a Pós-Graduação: 

(     ) Pública    (    ) Privada 

12 - Há quanto tempo encontra-se graduado em Serviço Social? 

(   ) 1 a 5 anos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) 10 a 15 anos  (   ) 15 a 20 anos  (   ) mais de 20 anos 

13 - Como profissional busca se atualizar? 

(     ) Sim    (    ) Não 

14 - Nos últimos anos participou de algum evento, seminário, palestra, fórum, minicurso 

inerente à profissão? 

(     ) Sim - Quais? ____________________________________________________________ 

(      ) Não 

15 - Qual foi o último livro lido sobre a profissão? ________________________________ 

16 – Há quanto tempo? _______________________________________________________ 

 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

17 - Quantos vínculos empregatícios possui? 

(     ) Um   (     ) Dois (   )  Três ou mais  

18 – Qual vínculo empregatício com a SMASDH de Duque de Caxias? 

(    ) Estatutário (    ) Celetista (     ) Contrato Temporário (     ) Outro  

19 – Qual a sua renda individual?  

(   ) até 3M    (   ) de 4 a 6 SM    (     ) 7 a 9 SM    (    ) mais de 9 SM  

20 - Na política de Assistência Social, como Assistente Social, trabalha há quanto tempo? 

(   ) 1 a 5 anos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) 10 a 15 anos  (   ) 15 a 20 anos  (   ) mais de 20 anos 

21 - Qual é a carga horária de trabalho? 

(   ) Menos de 20h  (   ) 20 h   (   ) 30 h  (   ) 40 h 

22 - O cargo em que atua possui a nomenclatura de Assistente Social? 

(    ) Sim   (     ) Não  - Qual? ___________________________________________________ 
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23 - Trabalha na mesma cidade que reside? 

(    ) Sim  (   ) Não 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

24 - Participa de alguma atividade política?  

(   ) Sim (    ) Não 

25 - Em qual desses movimentos/atividades?  

(     )  Movimento da categoria profissional 

(     )  Movimento sindical  

(     )  Movimento social (associações, mov. negro, mov. de mulheres, etc)  

(     )  Partido político  

(     )  Outro__________________________________________________________________ 

26 - Com que frequência participa? 

(    ) Assídua   (     ) Eventual 

27 - Qual é a situação/posição ocupada nos movimentos/atividades? 

(     ) Filiado  (    ) Militante de Base  (    ) Dirigente  (    ) Não participo 

(     ) Outro __________________________________________________________________ 

28 - Tem participação em Conselhos de Direitos? 

(    ) Sim   (     ) Não 

29- Em qual área? 

(   ) Direitos Humanos  

(   ) Assistência  

(   ) Saúde  

(   ) Idoso  

(   ) Mulher  

(   ) Criança e Adolescente 

(    ) Outro _________________________________________________________________ 
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30 - Tem participação em Conselhos de Políticas Sociais?  

(    ) Sim   (    ) Não 

31 - Em qual área?  

(   ) Direitos Humanos  

(   ) Assistência  

(   ) Saúde  

(   ) Idoso  

(   ) Mulher  

(   ) Criança e Adolescente 

(    ) Outro _________________________________________________________________ 

                Obrigada! 


