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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a apropriação subjetiva - por parte de um grupo 

de alunos do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Polo de Rio das 

Ostras - acerca da perspectiva ontológica (e suas categorias centrais) de apreensão dos 

fundamentos da realidade social e profissional. A nosso ver, esse objetivo assume relevância 

uma vez que tal perspectiva funda o referencial teórico-metodológico e ético político do 

projeto profissional hegemônico dos assistentes sociais brasileiros, orientando, assim, a 

formação e o trabalho profissional. Procuramos articular um debate teórico-crítico acerca de 

duas matrizes presentes na formulação histórica de diferentes projetos profissionais no âmbito 

do Serviço Social brasileiro – o positivismo e a ontologia do ser social de inspiração marxiana 

- e as formas subjetivas de apropriação da ontologia por parte dos sujeitos que integraram 

nossa pesquisa. Assim, realizamos uma pesquisa teórica e uma pesquisa qualitativa através da 

técnica de grupo focal. A partir das formulações realizadas, com base num roteiro de 

discussão no grupo focal, por onze estudantes, realizamos uma análise que sinaliza alguns 

limites que devem ser enfrentados na formação profissional para a consolidação de um perfil 

profissional crítico, capaz de intervir com embasamento teórico e com clareza acerca dos 

valores emancipatórios e, por isso, capaz de materializar o projeto profissional crítico do 

Serviço Social. Neste sentido, este trabalho pretende contribuir para a qualificação da 

formação profissional dos assistentes sociais da UFF-PURO através de uma reflexão teórica 

acerca dos modos de incorporação da perspectiva ontológica, que, a nosso ver, representam 

formas de compreensão da realidade social e profissional. 

Palavras-Chave: Ontologia; Projeto Profissional Crítico; Apropriação Subjetiva; Fundamentos 

Históricos, Teóricos, Éticos-Políticos e Práticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the subjective appropriation by a group of students from the Social 

Service of Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras. The study is about the 

ontological perspective and its core categories of the grounds of apprehension of social and 

professional reality. In our view, this goal is relevant because this perspective is 

founded on the theoretical-methodological and ethical professional hegemonic political 

project of training and providing orientation to Brazilian social workers for professional work 

after graduation. We seek to articulate a theoretical 

and critical debate about the two main models in the formulation of 

different historical projects in the Social Service sector in Brazil - positivism and Marxist-

inspired social ontology - and subjective forms of appropriation of the ontology of the 

subjects that joined our research. For this reason, we conducted a theoretical and qualitative 

research through focus group technique. From the experiments that were based on 

a discussion guide in a focus group of eleven students, our analysis indicate that some 

limits must be addressed in the consolidation of a professional critical profile that is able to 

intervene with the theoretical foundation and clarify the emancipatory values, becoming 

capable of materializing the professional critical design of Social Service. Therefore, 

this paper aims to contribute to the improvement of vocational training of social 

workers UFF-PURO through a theoretical reflection about the ways of incorporate ontological 

perspective, which, in our view, represent ways of understanding social and professional 

reality.  

 

Keywords: Ontology, Critical Professional Project; subjective appropriation, the fundamentals 

of history, theory, ethics, policy and practice. 
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Olhar para trás após uma longa caminhada 

pode fazer perder a noção da distância que percorremos, 

 mas se nos detivermos em nossa imagem, 

 quando a iniciamos e ao término, 

 certamente nos lembraremos o quanto nos custou  

chegar até o ponto final,  

e hoje temos a impressão de que tudo começou ontem.  

Não somos os mesmos, mas sabemos mais uns dos outros. 

 E é por esse motivo que dizer adeus se torna complicado! Digamos 

então que nada se perderá.  

Pelo menos dentro da gente. 

 

Guimarães Rosa 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  .   . . . . .12 

 

CAPÍTULO I – POSITIVISMO E ONTOLOGIA DO SER SOCIAL. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  16 

1.1 – O Positivismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .  . . . . 16 

1.2 – A ontologia de Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . .19 

1.3 - A crítica ontológica a racionalidade formal-abstrata positivista. . .  . . . . . . .  . . . . . . 29 

 

CAPÍTULO II - AS BASES SÓCIO-HISTÓRICAS E POLÍTICAS DE EMERSÃO DO 

PROJETO PROFISSIONAL CRÍTICO: RETROCESSO DO CONSERVADORISMO 

NA SOCIEDADE E NA PROFISSÃO, RUPTURA COM A RACIONALIDADE 

FORMAL-ABSTRATA E ASCENSÃO DA ONTOLOGIA DO SER SOCIAL . . . . . .  30 

2.1 - A conjuntura político-social efervescente de 1961 a abril de 1964 e a 

 implementação da autocracia burguesa  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32  

2.2 - Serviço social e ditadura: a consolidação de um mercado nacional de trabalho para a 

profissão e sua modernização sob a perspectiva positivista-funcionalista .  . . . . . . . . 37 

2.3 - A erosão da ditadura militar e das bases conservadoras da profissão: a possibilidade e 

histórica de emersão da ontologia do ser social. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . 49  

2.4 - As categorias, fundamentos e princípios ontológicos apropriados pela categoria 

profissional dos assistentes sociais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  58  

 

CAPÍTULO III - A APROPRIAÇÃO DA PERSPECTIVA ONTOLÓGICA NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF-

PURO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE AVANÇO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

3.1. Metodologia da pesquisa de campo: grupo focal e sua aplicabilidade na pesquisa 

qualitativa pautada na teoria social crítica. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . 77  

3.2. A apropriação da ontologia do ser social por parte de alguns estudantes do curso de 

serviço social da UFF-PURO: os desafios para o trabalho do assistente social referenciado 

no projeto profissional crítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

 

 



ANEXOS 

Anexo I – Roteiro do Grupo Focal . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

(...) por sua radicalidade histórico-crítica, a teoria social de Marx só interessa a quem 

concebe a história como um campo de possibilidades abertas – não apenas à 

barbárie, à desumanização, à reificação do presente –, mas, sobretudo, aos projetos 

coletivos que apostam na criação de uma nova sociedade, onde a liberdade possa ser 

vivida, em todas as suas potencialidades”
1
. 

 Iniciamos o trabalho com está afirmação pelo seu simbolismo em nossa formação 

profissional. Estas considerações realizadas por Barroco levantaram muitos questionamentos 

e inquietudes ao longo de nossa graduação, fomentando a construção do objeto de pesquisa 

deste trabalho que destina-se a analisar qualitativamente a apropriação subjetiva da ontologia 

do ser social por parte de um grupo de estudante do Curso de Serviço Social da Universidade 

Federal Fluminense do Polo Universitário de Rio das Ostras. Certamente a construção deste 

objeto de pesquisa remete às inquietudes levantadas através de nossa apropriação subjetiva 

desta afirmação, assim, ao longo de nossa formação, com a participação nas aulas e as 

experiências de monitoria, s formulações, de grande parte dos estudantes, muito me 

instigavam por, mesmo tendo contato com uma teoria radicalmente crítica e revolucionária, 

reforçarem a naturalização da sociabilidade burguesa e o descrédito das possibilidades 

históricas de destruição do capitalismo. 

Estas formulações, aliadas a um notável número de estudantes que chegam à 

Universidade com concepções e visões de mundo conservadoras e cristalizadas, fizeram-nos 

investir nesta pesquisa, que tem como objetivo analisar a compreensão dos futuros agentes 

profissionais acerca dos fundamentos ontológicos, teóricos, metodológicos, históricos e ético-

político do trabalho profissional dos assistentes sociais a partir do uso da técnica de grupo 

focal, visando identificar as formas de apropriação da ontologia, por parte de um grupo de 

alunos, articulados à totalidade do projeto profissional crítico. A grande motivação para a 

construção deste objeto se deu a partir de nossa vivência acadêmica em diversos espaços, com 

diferentes tipos de inserção, estimulando a formulação da seguinte hipótese
2
: muitos alunos 

não se apropriavam da ontologia por não conceberem a história como um campo de 

                                                           
1  BARROCO (2001) p. 15-16. 

2
 O termo hipótese neste trabalho tem o propósito de expressar formulações gerais que motivaram a pesquisa. 

Portanto, seu sentido não deve ser confundido com a forma usual deste termo no âmbito das pesquisas que se 

situam no campo da tradição positivista, para a qual a pesquisa resulta na confirmação ou refutação de hipóteses. 

Aqui, nosso esforço foi sempre no sentido de apreender o movimento da realidade, cuja lógica pode ser 

reproduzida pela abstração teórica, mas não é dada por ela. 
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possibilidades aberto a humanização, por partilharem subjetivamente de perspectivas 

contrárias ao materialismo dialético, que leva em conta o universal, singular e particular. Esta 

hipótese foi a verdadeira motivação de nos lançarmos a investigar uma temática complexa, 

que exige um alto grau de abstração, porém, temos a certeza que não poderíamos concluir a 

nossa graduação sem tentar responder a inquietação que nos assombrou por longos semestres. 

Para realização da pesquisa, procuramos assegurar uma perspectiva teórico-

metodológica capaz de articular a pesquisa bibliográfica à pesquisa de campo. A pesquisa 

bibliográfica destinou-se à apropriação e discussão de contribuições situadas no campo da 

teoria social crítica, dando base para a reflexão acerca da realidade e para a análise dos dados 

coletados na pesquisa de campo qualitativa.  

A perspectiva teórico-metodológica levou-nos a escolha da técnica de grupo focal, por 

nossa consideração de que esta técnica seria a mais adequada para alcançar o objetivo 

proposto, pois, a nosso ver, permitiria, a partir do debate em grupo com roteiro 

preestabelecido, apreender a real compreensão dos futuros assistentes sociais acerca das 

categorias ontológicas da realidade social e profissional, trabalhadas ao longo da formação 

profissional e, por outro lado, compreender como pretendem recorrer à perspectiva ontológica 

para a realização de seu trabalho, para a materialização do projeto profissional crítico, dos 

valores e capacidades humano-genéricas. Assim, na perspectiva de desvendar com 

profundidade dados qualitativos (como os estudantes se apropriam subjetivamente da 

perspectiva ontológica e como pretendem utilizá-la em seu trabalho), entendíamos que o 

grupo focal, por favorecer o debate de temas centrais em grupo, possibilitando a interação 

entre os sujeitos pesquisados, permitiria apreender com maior profundidade os dados colhidos 

em nossa pesquisa. 

A relevância desta pesquisa para categoria profissional, na nossa visão, situa-se no 

propósito de analisar as formas particulares de apropriação da abordagem ontológica e os 

rebatimentos das expressões do conservadorismo na atualidade (neoliberalismo, pensamento 

pós-moderno, crescimento de uma diversidade de religiões) sobre essa apropriação. Assim, 

pretendemos contribuir, a partir das análises sobre as formulações de um grupo de futuros 

agentes profissionais, para a reflexão crítica acerca da apropriação subjetiva da perspectiva 

ontológica e das possibilidades de sua materialização no trabalho profissional. Esta pesquisa, 

a nosso ver, é de extrema importância, por se propor a debater a dimensão subjetiva - tema tão 

pouco trabalhado na produção científica do Serviço Social – da formação acadêmica dos 

agentes profissionais, articulada, indissociavelmente, aos impactos futuros no trabalho 
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profissional. Frente a isso, consideramos necessário investir em pesquisas que se proponham 

debater qualitativamente a apropriação e materialização da abordagem ontológica no trabalho 

profissional dos assistentes sociais, levando em conta a extrema necessidade de estabelecer 

um balanço acerca de como o refluxo das tendências críticas e o avanço do conservadorismo - 

presentes a partir de meados da década de 1990 no tecido social brasileiro - vêm rebatendo na 

apropriação subjetiva da ontologia e em sua objetivação como referência profissional. 

Identificado estes elementos, cumpre analisarmos, de forma articulada, seus rebatimentos 

concretos para a materialização do projeto profissional crítico. 

 No que se refere a organização e exposição do conteúdo - que tem por objetivo 

assegurar uma base teórica sólida que nos possibilite reconstruir as mediações necessárias 

para analisar os dados obtidos no grupo -, no primeiro capítulo será apresentado um debate 

acerca de algumas categorias no âmbito das perspectivas positivista e ontológica. Esta escolha 

remete a importância destas perspectivas na história profissional, o positivismo e suas 

derivações por sua presença no Serviço Social conservador e por sua forte presença, até os 

dias de hoje, no pensamento social e na subjetividade de muitos agentes profissionais e, por 

outro lado, a perspectiva ontológica por sua radicalidade crítica e por estabelecer um 

horizonte ético-político ao projeto profissional crítico hegemônico na formação profissional. 

Neste sentido, debateremos alguns, em especial os principais, conceitos positivistas e, 

posteriormente, apresentaremos o método ontológico presente em Marx, resgatando os 

principais fundamentos e categorias que nos possibilitam uma reflexão sobre o ser social e a 

sociedade. Por fim, realizaremos uma crítica ontológica ao pensamento positivista, 

explicitando os problemas decorrentes da compreensão de que natureza e sociedade podem 

ser igualadas. Assim, afirmamos que uma crítica ao positivismo deve partir dos aspectos 

ontológicos da realidade para que consiga romper com as mistificações e naturalizações 

próprias desta corrente. 

 No segundo capítulo apresentaremos os movimentos de fluxo e refluxo das forças 

democráticas presentes no tecido social brasileiro articulado aos movimentos vividos no 

interior da categoria profissional. Inicialmente apresentaremos os movimentos democráticos 

de 1961 a 1964 em prol das reformas de base, em seguida abordaremos o golpe militar como 

uma resposta a crescente organização dos trabalhadores. Posteriormente problematizaremos 

como este contexto nacional, em especial os dos governos militares, rebate para a categoria 

profissional. Analisado este período histórico dedicamo-nos a contextualizar a erosão da 

ditadura militar e a volta dos trabalhadores ao cenário nacional, procurando articular os 
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impactos destes movimentos para a profissão. É nesse contexto que situaremos as três 

perspectivas, analisadas por Netto (1991), que disputavam a hegemonia profissional e 

aprofundaremos, em especial, as possibilidades históricas de rompimento com o Serviço 

Social conservador, de hegemonização da perspectiva de intenção de ruptura, que abrigava, 

em seu interior, profissionais vinculados as correntes mais radicais do campo teórico 

(incluindo a ontologia). Por último, procuramos trabalhar as categorias e fundamentos 

ontológicos apropriados pela categoria profissional, procurando articulá-los ao projeto 

profissional crítico do Serviço Social, tendo em vista debater a importância da abordagem 

ontológica para o rompimento com o conservadorismo e para o trabalho profissional pautado 

em referenciais críticos. 

 No terceiro e último capítulo será problematizado a apropriação subjetiva da ontologia 

por parte de alguns estudantes do curso de Serviço Social da UFF-PURO a partir de suas 

formulações no grupo focal. Nosso esforço consistiu em resgatar os debates travados ao longo 

do primeiro e segundo capítulos para que possamos analisar como os estudantes se 

apropriaram – ou não – dos fundamentos ontológicos articulados como unidade aos 

fundamentos históricos, teóricos, metodológicos e práticos do trabalho profissional. 

 Em nossas considerações finais procuramos, de forma breve, articular a totalidade das 

falas dos sujeitos a partir dos critérios estabelecidos para a composição do grupo, sistematizar 

os principais limites relativos à apropriação do conteúdo sobre os dados obtidos e sinalizar os 

impactos desses limites para o projeto profissional crítico. 

 Levando em conta essas considerações este trabalho de conclusão de curso se propõe a 

alimentar e fortalecer teoricamente o projeto ético-político radicalmente crítico de Serviço 

Social, neste sentido, todos os limites detectados sinalizam a necessidade de pensar respostas 

coletivas de enfrentamento a estas indicações, de forma a contribuir para a apropriação 

subjetiva da unidade teórico-prática, ético-política e técnico-operativa do trabalho 

profissional. 
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CAPÍTULO I - POSITIVISMO E ONTOLOGIA DO SER SOCIAL 

 

O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. 

(Guimarães Rosa) 

 

Este capítulo tem por pretensão analisar a corrente positivista e a ontologia do ser 

social, por entendermos a importância destas correntes na base de fundamentação de projetos 

profissionais formulados pelo Serviço Social brasileiro em seu desenvolver histórico, 

tomamos os seguintes critérios para a escolha destas perspectivas: a) o positivismo por sua 

influência nos projetos profissionais gestados desde a origem profissional em nosso meio e ao 

longo do processo de consolidação do mercado nacional de trabalho dos assistentes sociais 

(iniciado em meados de 60) e por sua hegemonia na década de 70, sob a égide da perspectiva 

modernizadora
3
, que pretendia afastar o traço tradicional de base empirista que marcou a 

emersão da profissão no Brasil; b) a Ontologia do ser social por sua influência no processo de 

ruptura com o conservadorismo profissional, iniciado em meados de 80 e gestado sob a 

perspectiva de intenção de ruptura que, atualmente, norteia a direção teórico-metodológica e 

ético-política do projeto profissional dos assistentes sociais. 

 Por fim, procuramos realizar uma crítica de caráter ontológico à racionalidade formal-

abstrata, para no segundo capítulo discutirmos como estas correntes perpassam a formação 

profissional dos assistentes sociais brasileiros. 

 

 

1.1  O POSITIVISMO 

 

Este item visa debater as bases conservadoras do pensamento positivista, abordaremos 

algumas categorias centrais do positivismo e, posteriormente, faremos uma interlocução com 

aspectos da obra de Durkheim para, ao longo do primeiro capítulo, trazer ao debate elementos 

                                                           
3
 Cabe sinalizar que esta caracterização acerca das perspectivas que disputavam hegemonia no Serviço Social 

brasileiro é realizada por José Paulo Netto. 
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que nos permitam entender as diferenças entre a teoria social crítica e o positivismo e, 

principalmente, os avanços proporcionados pela teoria social crítica na interpretação da 

realidade social. 

O positivismo, segundo Löwy (1994), se pauta por três premissas principais, são elas: a) 

sociedade regida por leis naturais; b) a sociedade pode ser entendida pelas leis físicas, pela 

natureza; c) as ciências da sociedade devem limitar-se a observação causal dos fenômenos de 

forma neutra. 

Esta perspectiva teórica surge como uma corrente revolucionária, descendente da filosofia 

iluminista, em finais do século XVIII com a finalidade de opor-se ao absolutismo e as 

“divindades clericais”. No entanto, após os anos de 1830 a perspectiva revolucionária do 

positivismo entra em declínio, tornando-se extremamente conservadora e mantenedora da 

ordem estabelecida.   Temos em Condorcet uma perspectiva crítico-utópica: “seu objetivo 

confesso é o de emancipar o conhecimento social dos „interesses e paixões‟ das classes 

dominantes” (LÖWY, 1994, p.19). Ou ainda em S. Simon que compreende o combate dos 

“„produtores‟ (tanto empresários quanto operários) contra os parasitas, os „sanguessugas‟ 

clericais-feudais da Restauração” (LÖWY, 1994, p. 22). 

Até este momento o positivismo travava uma luta revolucionária contra o regime 

absolutista, tendo em vista sua superação. Porém, a obra de Augusto Comte, considerado 

fundador do positivismo, marca o redirecionamento da ideologia positivista do campo 

revolucionário ao campo conservador, de legitimação da ordem estabelecida (burguesa). 

O pensamento Comteano pauta-se pelo estudo dos fenômenos sociais a partir de métodos 

e leis pertencentes à física, perspectiva que procura igualar a ciência da sociedade à ciência da 

natureza e possibilita conceber a dominação da vida social por leis naturais, invariáveis. Se 

Comte cria o termo positivismo, é Durkheim que lhe atribui um trato metodológico sob a 

perspectiva de continuidade. Assim, fenômenos sociais são definidos em Durkheim como leis 

exteriores ao indivíduo, existentes independentemente de sua vontade, logo, 

consequentemente, “as revoluções no sentido próprio do termo são coisas tão impossíveis 

como os milagres” (DURKHEIM apud LÖWY, 1994, p.27).  
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Durkheim ainda avança na construção de um objeto próprio da Sociologia4, para ele: 

“Comte não havia chegado a realizar a ciência positiva, ficando preso a considerações muito 

gerais sobre a sociedade, não clareando o próprio objeto da Sociologia, que são os fatos 

sociais” (QUIROGA, 1991, p. 52). Por fato social Durkheim entende:  

(...) toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma 

coerção exterior; ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, 

apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais 

que possa ter (DURKHEIM, 2002, p. 11). 

Ou seja, fatos sociais são vistos como naturais, anteriores e exteriores ao indivíduo, 

capazes de exercerem poder de coerção sobre os homens que tentam burlá-los, dominá-los. 

Esta compreensão acerca dos fenômenos e processos sociais caracterizam-se por uma 

dicotomia entre sujeito e objeto
5
, entre sujeito e pensamento, a partir da qual o homem não 

reconhece os fatos sociais como sua criação, através da práxis e, por isso, é possível atribuir 

vida própria aos fenômenos sociais. Esta dicotomia, operada abstratamente por esta 

perspectiva teórica, retira do homem seu potencial de transformação como atenta Guerra: 

Forja, mistifica, nega os aspectos ontológicos da realidade e, conseqüentemente, a 

possibilidade do sujeito intervir sobre essa realidade que, segundo o pensamento 

conservador, é dada objetivamente por conexões causais, possui uma legalidade 

férrea e uma “positividade” que garante a manutenção, cristalização e permanência 

de determinadas formas de comportamento e pensamento sob e sobre a ordem social 

burguesa (GUERRA, 1997, p. 14). 

 Definido o que é fato social em Durkheim, cumpre destacar que o mesmo acredita ser 

necessário e possível uma abordagem neutra, livre de pré-noções dos fenômenos e processos 

sociais. No entanto, o seu próprio método prova que não é possível esta neutralidade, se livrar 

de pré-noções, pois ao definir seu método como conservador da ordem estabelecida está 

diretamente favorecendo a ideologia burguesa, através da busca por uma sociedade 

harmônica. Como atenta Löwy acerca da obra de Durkheim e Comte: “suas análises estão 

                                                           
4
 A Sociologia para Durkheim “não seria nem individualista, nem comunista, nem socialista (...) ignoraria por 

princípio essas teorias, às quais não poderia reconhecer nenhum valor cientifico” (DURKHEIM apud 

QUIROGA, 1991, p. 55). Esta visão da Sociologia como uma disciplina independente e autônoma de ciência 

rompe com a relação de totalidade entre os processos sociais, políticos, econômicos, culturais e etc. Esta 

elevação da Sociologia como disciplina independente, fundada em bases naturais permite que os fenômenos e 

processos sociais ganhem vida independente do homem. Por estas considerações podemos afirmar que a 

dicotomia sujeito e objeto amplamente divulgada na racionalidade formal-abstrata tem por finalidade assegurar a 

produção e reprodução da sociedade capitalista.  

5
 A crítica ao positivismo será realizada de forma mais ampla ao aprofundarmos, ainda no primeiro capítulo, a 

crítica ontológica ao positivismo. Por hora cumpre destacarmos os pilares centrais desta perspectiva teórica que 

favoreçam a compreensão de sua forma de apreender a realidade social. 
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fundadas sobre premissas político-sociais tendenciosas e ligadas ao ponto de vista e à visão 

social de mundo de grupos sociais determinados. Sua pretensão a neutralidade é as vezes uma 

ilusão, às vezes um ocultamento deliberado” (LÖWY, 1994, p. 32). 

 A partir desta compreensão teórica cumpre avançarmos nosso estudo acerca da 

Ontologia do ser social de Marx para posteriormente estabelecermos uma crítica ontológica à 

racionalidade formal-abstrata. 

 

 

1.2   A ONTOLOGIA DE MARX 

 

Antes de aprofundarmos a incorporação da Ontologia do Ser Social pela categoria 

profissional dos assistentes sociais cumpre entendermos primeiramente abordagem ontológica 

em Marx que conduz ao desenvolvimento de sua mais célebre obra, O capital. 

Para iniciarmos nosso estudo acerca do método em Marx devemos ter claro que ele 

não estabelece um contato imediato entre concreto e pensamento, concreto e essência, mas 

procura reconstruir as determinações e multideterminações teoricamente cuja fonte primária é 

a aparência fenomênica do real e, através do pensamento chega a essência, ao concreto 

pensado. Assim, o concreto é um processo de síntese, de multideterminação entre as esferas 

que compõem a totalidade social, que só pode ter seu momento predominante apreendido 

através do pensamento dialético. Segundo Marx: 

O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 

diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como síntese, como resultado, 

não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o 

ponto de partida também da intuição e da representação (MARX, 1999, p. 39-40). 

 Podemos dizer, portanto, que o concreto para Marx não é resultado do pensamento, 

mas sim do trabalho e a única forma de apreendê-lo é pelo pensamento. O método que parte 

do concreto, do real, sem estabelecer as mediações objetivas que incidem sobre as formas 

aparentes do real, não consegue apreender a essência dos fenômenos, do ser, pois parte do 

mundo das aparências, na qual as categorias de alienação, fetichismo, reificação provocam, 

nos termos de Lukács (1979) uma “deformação ontológica” da realidade. Com base nesta 

compreensão Lukács atribui à abstração sua devida importância: 
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(...) tão-somente os experimentos ideais da abstração permitem aqui a investigação 

teórica de como determinadas relações, forças, etc. de caráter econômico atuariam se 

todas as circunstâncias que habitualmente obstaculizam, paralisam, modificam, etc., 

a presença delas na realidade econômica fossem mentalmente eliminadas 

(LUKÁCS, 1979, p. 42). 

 Antes de trabalharmos a economia como motor primário da ontologia marxista, 

devemos deixar claro que para Lukács a totalidade social é a totalidade do ser social: 

(...) as categorias – embora apresentem entre si, mesmo singularmente, inter-relações 

frequentemente muito intricadas – são todas formas de ser, determinações da 

existência; e, enquanto tais, formam por sua vez uma totalidade, só podendo ser 

compreendidas cientificamente enquanto elementos reais dessa totalidade, enquanto 

momentos do ser (LUKÁCS, 1979, p. 67). 

 Portanto, podemos dizer que para Marx e Lukács não há diferença entre totalidade 

social e totalidade do ser social e a ontologia é a forma de se reproduzir pela teoria o 

“autodesenvolvimento do ser social” (FREDERICO, 2009, p. 179). É necessário ter 

clarificada esta compreensão para entendermos que o ponto de partida abstrativo de Marx não 

é feito a partir de uma escolha aleatória, mas sim do que há de mais importante na estrutura do 

ser social. 

 Ao falarmos, parágrafos acima, de acordo com a obra de Lukács, que a economia é o 

motor primário da ontologia do ser social, não significa dizer que exista, na obra de Marx, 

hierarquia de valor entre as esferas que compõe a totalidade do ser, mas sim dizer que a 

economia tem prioridade ontológica sobre as demais esferas. 

Quando atribuímos uma prioridade ontológica a determinada categoria com relação 

a outra, entendemos simplesmente o seguinte: a primeira pode existir sem a segunda, 

enquanto o inverso é ontologicamente impossível (LUKÁCS, 1979, P. 40).  

A esfera econômica em Marx é tida como central, como prioridade ontológica
6
 perante 

as outras esferas, isto é, Marx reconhece  a prioridade ontológica da base material da vida em 

sociedade no processo de reprodução social. Esta compreensão em Marx  resulta de sua 

apreensão do trabalho como categoria central,  “enquanto formador de valor-de-uso, enquanto 

trabalho útil, é uma condição de existência do homem, independente de todas as formas de 

sociedade; é uma necessidade natural eterna” (MARX apud LUKÁKS, 1979, p. 16). 

Marx, com estas considerações, chama nossa atenção para o fato de que o trabalho 

como categoria/atividade ontológica do ser social coloca as bases para sua reprodução, 

                                                           
6
 Segundo Engels “os homens devem primeiro de tudo, comer, beber, ter um teto e vestir-se, antes de ocupar-se 

de política, de ciência, de arte, de religião etc.” (ENGELS apud Lukács, 1979, p. 41: Grifos do autor). 
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distanciando-o cada vez mais da natureza, do seu ser biológico (embora jamais o elimine), 

complexifica-o, tornando-o um ser social. É a partir do trabalho que o homem coloca em 

movimento todas as suas capacidades e satisfaz suas necessidades. Em outras palavras, a 

partir do trabalho o homem se humaniza, desenvolve-se em sua complexidade e, por isso, esta 

categoria tem prioridade ontológica perante as demais, de acordo com Marx, “o trabalho (...) 

tem a função de mediatizar o intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza, ou seja, a 

vida dos homens” (MARX apud LUKÁCS, 1979, p. 16).  

Nesse sentido, o trabalho é uma condição ineliminável para reprodução do homem, é a 

primeira e mais importante objetivação do Ser Social. Segundo Lukács (1979) o ato de 

transformação da natureza – a práxis – contém em si o ato de julgar, de fazer escolhas, pois a 

práxis produtiva sempre necessita, antes de sua realização, do ato teleológico de pré-

idealização, momento no qual o homem antevê idealmente a finalidade que deseja alcançar 

com seu trabalho.  

Toda práxis, mesmo a mais imediata e a mais cotidiana, contém em si essa 

referência ao ato de julgar à consciência, etc., visto que é sempre um ato teleológico 

na qual a posição da finalidade precede, objetiva e cronologicamente, a realização 

(LUCÁKS, 1979, p.52). 

Portanto, ao afirmamos que o trabalho tem prioridade ontológica entre as outras 

objetivações do ser social, como já dissemos, não há nesta afirmação condição de hierarquia 

entre as categorias, mas o entendimento de que a partir da dupla determinação do trabalho o 

homem coloca em movimento todas as suas capacidades. 

Por um lado, o próprio homem que trabalha é transformado pelo seu trabalho; ele 

atua sobre a natureza exterior e modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza; 

„desenvolve as potências nelas ocultas‟ (...) Por outro lado, os objetos e as forças da 

natureza são transformados em meio, em objetos de trabalho, em matérias-primas, 

etc. (LUCÁKS, 1979, p. 16). 

Esta dupla determinação do trabalho proporciona o desenvolvimento do ser, pois ao 

transformar a natureza também se transforma, complexifica cada vez mais suas objetivações, 

suas finalidades e suas necessidades. Como atentam Netto e Braz (2007), a partir do trabalho 

o homem tem a necessidade de socializar os saberes acumulados e as capacidades 

desenvolvidas através da práxis. Ou seja, a partir do trabalho, da necessidade de realização de 

escolhas e valoração, o ser social acumula saberes (o que é útil, inútil; quais os meios de 

trabalho e matérias-primas necessárias para determinadas finalidades) e desenvolve outras 

formas de objetivação, tais como: consciência, linguagem, sociabilidade e universalidade. 
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Para Lukács (1979) a peculiaridade do trabalho humano reside no fato de que ele cria 

alternativas sociais (superando as alternativas biológicas), isto é, cria a possibilidade de 

transformar o sujeito que escolhe, de retroagir sobre o seu sujeito e transformá-lo. A 

capacidade de escolha sobre as alternativas sociais representa, para a perspectiva ontológica, a 

capacidade de liberdade do ser social. Segundo Barroco: "a liberdade é – simultaneamente 

capacidade de escolha consciente dirigida a uma finalidade e capacidade prática de criar 

condições para a realização objetiva das escolhas e para que novas escolhas sejam criadas” 

(BARROCO, 2008, p. 27-28). De acordo com Lukács: 

Nas decisões alternativas do trabalho se esconde o fenômeno “originário” da 

liberdade, mas esse “fenômeno” não consiste na simples escolha entre duas 

possibilidades – algo parecido também ocorre na vida dos animais superiores -, mas 

na escolha entre o que possui e o que não possui valor, eventualmente (em estágios 

superiores) entre duas espécies diferentes de valores, entre complexo de valores, 

precisamente porque não se escolhe entre objetos de maneira biologicamente 

determinada, numa definição estática, mas, ao contrário, resolve-se em termos 

práticos, ativos, se e como determinadas objetivações podem vir a ser realizadas 

(LUKÁCS apud BARROCO, 2008, p. 28).  

Ou seja, a práxis produtiva, a transformação da natureza, exige que o homem realize 

escolha entre o que é útil ou inútil para a realização da finalidade teleológica estabelecida por 

ele. Em outras palavras, para a realização da projeção teleologicamente orientada, através da 

práxis, o homem precisa realizar escolhas conscientes para alcançar a finalidade desejada. 

Portanto, queremos chamar a atenção para o fato que o valor não é algo abstrato, mas sim uma 

mediação teleológica no interior da práxis e teleologia, por isso, o caráter ontológico do valor 

situa-se nas relações materiais e não subjetivistas.  

Com a complexificação do ser social e a ampliação de sua capacidade humano-

genérica de universalização, o valor desenvolve determinações puramente sociais, como 

unidade entre valor de uso e valor de troca, entre trabalho concreto e abstrato, o 

desenvolvimento e produção de valor aumenta e diminui-se o tempo de trabalho socialmente 

necessário. Quermos pontuar que este movimento significa o desevolvimento objetivo do ser 

social, ou seja, o desenvolvimento de suas capacidade humano-genéricas. Para Lukács:  

Ora, o estudo do desenvolvimento econômico da humanidade nos mostra, com toda 

evidência, que – paralelamente à explicitação da socialidade, ao recuo das barreiras 

naturais – aumenta incessantemente, por um lado, a um ritmo cada vez mais rápido, 

a quantidade de valores produzidos, e, por outro, de modo igualmente incessante, 

diminui o trabalho socialmente necessário para sua produção. (...) Não há dúvida 

que temos aqui o desenvolvimento objetivo e necessário no interior do ser social 

(LUKÁCS, 1979, p.82). 
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Neste sentido, o desenvolvimento objetivo do ser social é o desenvolvimento do 

gênero humano, das capacidades humano-genéricas (postas em movimento pela capacidade 

criativa do trabalho) que podem ser acessadas pelos indivíduos singulares como portadores e 

recriadores do gênero:  

(...) portadores porque, por intermédio dos mecanismos de socialização (interação 

social, educação e autoeducação), incorporam as objetivações já realizadas; (re) 

criadores porque, através de suas próprias objetivações, atualizam e renovam o ser 

social. Quanto mais os homens, em sua singularidade, incorporam as objetivações 

do ser social, mais se humanizam, mais desenvolvem em si o peso da socialidade em 

detrimento das barreira naturais (NETTO e BRAZ, 2007, p. 46).  

O avanço da socialidade acarreta o recuo das barreiras naturais através do 

enriquecimento das objetivações humanas, complexifica “a relação entre os homens 

singularmente e a generecidade humana” (NETTO e BRAZ, 2007, p. 46). De acordo com 

Marx, com o desenvolvimento das forças produtivas o trabalho deixa de ser a única 

objetivação do ser social, é neste momento que “todas as demais formas de atividade do 

homem, ligadas aos diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o 

trabalho atinge um nível relativamente elevado” (LUKÁCS, 1979, p. 87). 

É baseado no desenvolvimento objetivo do ser social, na sua crescente socialidade e 

complexificação de suas objetivações que alguma esferas podem aparecer, em sua expressão 

fenomênica, com relativa autonomia em face do ser social, colocando, desta forma, o 

problema ontológico do desenvolvimento desigual, uma vez que, não devemos esquecer, não 

há identidade entre indivíduo singular e o gênero e, portanto, sempre persistirá um nível de 

desenvolvimento desigual. Segundo Lukács o próprio desenvolvimento objetivo da economia 

pode gerar deformações das faculdades humanas ainda que temporariamente, neste sentido, 

“temos aqui a desigualdade do desenvolvimento de algumas faculdades humanas, devido ao 

fato, economicamente determinado, de as categorias do ser social tornarem-se cada vez mais 

sociais. (...)  todo progresso singular numa direção será certamente acompanhado por 

regressões simultâneas em outra direções” (LUKÁCS, 1979, p. 124). Portanto, o progresso 

objetivo do ser não pode ser generalizado no desenvolvimento da economia, das forças 

produtivas, da riqueza socialmente produzida. Em outras palavras, para Lukács, as 

deformidades significam que o desenvolvimento quantitativo de algumas esferas e 

capacidades humanas não significa o seu desenvolvimento qualitativo, logo, não podem ser 

consideradas como progresso, por exemplo, se pegarmos a sociedade capitalista, nunca antes 

na história da humanidade vimos em tão poucos séculos o desenvolvimento das forças 

produtivas que a sociedade burguesa conseguiu conduzir, porém, se pararmos nesta 
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constatação, não conseguiremos visualizar que com o desenvolvimento das forças produtivas, 

aumentou, também, a pobreza, a desigualdade. Portanto, o desenvolvimento das forças 

produtivas no capitalismo, acirra o desenvolvimento desigual e não significa, 

necessariamente, avanços e conquistas no processo de humanização do homem. 

Esta compreensão é imprescindível para uma correta análise da sociedade capitalista, 

que segundo Lukács, “a primeira produção realmente social, a capitalista, constitui também o 

primeiro terreno adequado à plena explicitação do desenvolvimento desigual” (LUKÁCS, 

1979, p. 128). Nesta organização societária o desenvolvimento desigual é condição de 

desenvolvimento da riqueza de uma classe, sendo possível através da divisão social do 

trabalho: 

(...) enquanto os homens são capazes de regular por si mesmos seus carecimentos, 

espontâneos e facilemente indentificáveis, sem necessidade de um aparelho 

particular (família e escravos domésticos, a jurisdição nas democracias diretas); 

enquanto isso ocorre, não existe o problema da autonomia da esfera jurídica em face 

da econômica. Tão-somente num grau superior da construção social, quando 

intervém as diferenciações de classe e o antagonismo entre as classes, é que surge a 

necessidade de criar órgãos e instituições específicos, a fim de cumprir determinadas 

regulamentações do relacionamento econômico, social, etc., dos homens entre si 

(LUKÁCS, 1979, p. 129). 

 O desenvolvimento do capitalismo, gestado sob a ruína das sociedades que o 

antecederam, acirra o histórico problema da dominação do homem sobre o homem, que deixa 

de ser feito por meio do mero mecanismo da coercitividade e passa a ser realizado por meio 

da “naturalização” do trabalho pago e não-pago. Essa organização societária, fundada no 

trabalho assalariado, na apropriação privada dos meios produtivos e da riqueza socialmente 

produzida subssume, aliena a atividade criadora do homem (o trabalho) aos interesses da 

classe detentora dos meios de produção. Nas palavras de Marx: 

Na economia política burguesa, assim como na fase histórica de produção a que ela 

corresponde, essa completa explicitação da natureza interna do homem apresenta-se 

como um completo esvaziamento; essa objetivação universal, como alienação total; 

e a eliminação de todas as finalidades unilaterais determinadas, como sacrifício da 

finalidade autônoma a uma finalidade imposta do exterior (MARX apud LUKÁCS, 

1979, p. 88). 

Nesta arguição Marx chama nossa atenção para um problema ontológico da maior 

importância: a alienação do gênero humano. Lukács (1979) ao pesquisar o gênero humano nas 

obras de Marx identifica que somente a partir do trabalho o homem consegue reconhecer a 

relação dual entre espécie e gênero. Ou seja, a vida orgânica gera espécies, exemplares 

singulares, que contém e reproduzem o gênero. Esta relação independe da consciência, de 

objetivações, porém, somente os homems através da produção e reprodução real de suas 
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vidas, teleologicamente posta, criam condições objetivas para apreender a unidade entre 

exemplar singular e o gênero. 

 A consciência de pertencer ao gênero é colocada em movimento pela capacidade de 

convivência e cooperação entre os homens, da mesma forma que a consciência puramente 

humana é fruto da ligação entre linguagem e trabalho. Portanto, a possibilidade de reconhecer 

o gênero humano num elevado grau de generalização relativo a espécie humana e não a uma 

tribo, gueto etc, deriva do desenvolvimento das forças produtivas que consequentemente 

levou a este progresso.   

  Temos que ter claro que a sociedade capitalista promove a alienação do gênero, da 

essência humana, através do trabalho assalariado que aliena, limita suas capacidades criativas, 

emancipadoras, porém, esta sociabilidade não impede a realização deste gênero, uma vez que 

ele só pode se realizar na existência do ser social. Ou seja, como atenta Vázquez (2007) não 

podemos falar da essência humana divorciada da existência humana, pois a essência só se 

realiza na existência. Portanto, fazendo das palavras de Netto as nossas “as objetivações 

humanas, alienadas, deixam de promover a humanização do homem e passam a estimular 

regressões do ser social” (NETTO e BRÁZ, 2007, p. 45). Para Marx: 

A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais 

diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas relações, a compreensão 

de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação e nas relações de 

produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e 

elementos se acha edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, ela traz 

consigo, desenvolvendo tudo o que fora antes apenas indicado, e que toma assim 

toda a sua significação, etc (MARX, 1999, p. 43). 

Portanto, para Marx a sociedade capitalista acirrou em níveis sem precedentes um 

problema histórico do ser social: seu desenvolvimento ocorreu até os dias de hoje em 

organizações societárias marcadas pela alienação da propriedade, dos meios de produção e do 

produto final do trabalho. Ou seja, as possibilidades de incorporação das objetivações e 

conquistas do ser social sempre foram colocadas de forma desigual em sua historicidade e 

este problema, não resolvido nas sociedades passadas, serve de base para a edificação da 

sociedade capitalista. Para Netto e Braz: “até nossos dias, o preço do desenvolvimento do ser 

social tem sido uma humanização extremamente desigual (...) até hoje, o processo de 

humanização tem custado o sacrifício da maioria dos homens” (NETTO E BRÁZ, 2007, 

p.46).  
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É com base nesta perspectiva que Marx começava a esboçar nos Manuscritos 

econômico-filosóficos de 1844 sua grande hipótese: “o homem faz sua história com sua práxis 

e nela, e com ela, cria-se a si mesmo, produz-se a si mesmo” (VÁZQUEZ, 2007, p. 404). Esta 

compreensão levou Marx a romper com a ideia de que a essência humana estaria divorciada 

da existência do homem na sociedade capitalista e a apreender a categoria de negação. 

Segundo Frederico: 

Para Marx, os direitos do homem (o direito à propriedade, a igualdade jurídica etc.), 

serviram para consagrar „a dissolução da sociedade burguesa em indivíduos 

independentes‟, em seres privados voltados exclusivamente para os seus negócios, 

em membros atomizados da sociedade civil. Assim, de um lado passou a existir o 

indivíduo egoísta que leva na sociedade burguesa uma vida contrária à sua natureza 

humana (já que vê o seu semelhante como meio para obter seus interesses privados 

e, com isso, degrada-se a si próprio).(FREDERICO, 2009, p.99). 

Para Marx, podemos dizer que a estrutra e forma de desenvolvimento da sociedade 

capitalista (exploração do homem pelo homem) impõem ao mesmo tempo a realização e 

negação da essência, do gênero humano, isto é, ao alienar o trabalhador do fruto de sua práxis, 

de suas objetivações, o capitalismo coloca limites estruturais para a apropriação consciente 

entre indivíduo singular e gênero (embora essa relação continue se desenvolvendo), e, por 

isso, podemos falar em um indivíduo egoísta burguês que se desenvolve de forma contrária à 

potencialidade emancipadora da práxis. Nesta perspectiva, podemos dizer que para Marx a 

essência humana só pode ser apreendida na existência histórica e social dos indivíduos “tal e 

como realmente são; isto é, tal e como desenvolvem suas atividades sob determinados limites, 

premissas e condições materiais, independente de sua vontade” (MARX apud VAZQUEZ, 

2007, p. 406). Portanto, “a essência humana não é algo abstrato e imanente a cada indivíduo. 

É, em sua realidade, o conjunto das relações sociais” (MARX apud VÁZQUEZ, 2007, p. 

406). Marx a partir desta afirmação sinaliza para o fato de que é impossível encontrar a 

essência humana no indivíduo, pois o indivíduo isolado de suas objetivações e relações não 

existe. 

Nesta direção teórica podemos afirmar que a essência humana é determinada pela 

unidade entre práxis, historicidade e socialidade, isto é, o homem é um ser que produz, 

transforma a natureza, ao realizar este ato se autoproduz, faz a si mesmo, produz suas próprias 

relações sociais o que faz dele um ser histórico e capaz de socialidade. Em suma, Marx deixa 

como contribuição o “conceito de essência do homem como práxis, isto é, como ser produtor, 

tranformador, criador. Concebe essa essência, por sua vez, como realizada efetivamente em 

sua vida real, isto é, em sua própria existência social e histórica” (VÁZQUEZ, 2007, p.410). 
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Tendo incorporado todas as contribuições acerca da essência humana, a partir desse 

ponto, cumpre aprofundar um conceito de grande importância para nossa análise que 

desenvolvemos de forma breve anteriormente, o conceito de negaçao e negação da negação. 

Barroco, a abordagem ontológica presente nas formulações de Marx, atenta: “(...) a sociedade 

capitalista reproduz a essência humana e sua negação. “Esse movimento promove a 

possibilidade de um momento de negação da negação, tende a superar, qualitativamente, as 

condições anteriores” (BARROCO, 2001, p. 196). Aprofundando a análise sobre a 

compreensão de superação em Marx, Barroco trás importantes considerações para pensarmos 

a realização e negação da práxis na sociedade capitalista:  

Para ele, superar é conservar e elevar, a um nível superior, os elementos 

constitutivos do ser social. Em sua investigação, tal desvelamento implicou a 

apreensão da categoria de negatividade presente na realidade sócio-histórica não 

como algo exterior a práxis e sim, como categoria ontológico-social, ou seja, 

constitutiva do processo de desenvolvimento histórico do ser social (BARROCO, 

2001, 196). 

Ou seja, a negatividade expressa na sociedade capitalista é a alienação, a negação das 

potencialidades do gênero humano. Reconhecer isto é afirmar que o trabalho, embora 

alienado, parcialmente substituído por trabalho morto (máquinas), como atenta Antunes 

(1995), continua sendo fundante. Partilhando e reconhecendo esta categoria TONET (1995) 

trás outra contribuição importante para fundamentarmos nossa compreensão acerca do tema 

proposto: “ora, se a práxis humana é a substância universal do ser social, esta mesma práxis, 

sob a forma da relação entre capital-trabalho, é agora a substância do ser social na sua 

configuração capitalista” (p. 40). Nesta perspectiva, estamos reconhecendo que, embora com 

limites, a alienação do trabalho na sociedade capitalista reproduz a essência humana e é 

possível de ser negada sendo o proletário o sujeito capaz de tal negação. Ou seja, negando a 

negação (o trabalho alienado) o homem se aproxima de seu gênero. 

Portanto, eliminar a alienação da práxis em uma sociedade de classes, significa superar 

a histórica dominação do homem sobre o homem, superar a organização societária capitalista. 

É com este pressuposto que a obra de Marx tem por objetivo a construção de outra 

sociabilidade (a comunista), na qual a práxis humana possa se manifestar de forma livre, 

criadora e consciente para os indivíduos singulares, na qual a propriedade privada dos meios 

de produção seja abolida e as possibilidades de acesso às conquistas humano-genéricas não 

sejam determinadas por classe. De acordo com Lukács (1979) “a particularidade do 

capitalismo está em criar espontaneamente uma produção social propriamente dita. O 

socialismo transforma esse fato espontâneo em regulação consciente” (LUKÁCS, 1979, p. 
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164). Nas palavras do próprio Marx, o comunismo seria a economia do reino das 

necessidades, assim: 

A liberdade nesse domínio só pode consistir no seguinte: que o homem socializado, 

isto é, os produtores associados, regulam racionalmente esse intercâmbio orgânico 

com a natureza, colocam-no sob seu controle comum, ao invés de serem por eles 

dominados como se se tratasse de uma força cega; que eles executam suas tarefas 

com o menor emprego possível de energia e nas condições mais adequadas à sua 

natureza humana e mais dignas dela (MARX apud LUKÁCS, 1979, P. 164). 

É com base neste projeto societário que Marx reivindica a emancipação humana como 

o fim da dominação do homem sobre o homem, a plena realização das capacidades e 

objetivações humanas, o fim da apropriação da riqueza socialmente produzida, reivindica, 

portanto, uma sociedade que permita: 

(...) a absorção do cidadão abstrato pelo homem individual, que faz deste, em sua 

vida cotidiana, um ser genérico solidário com os seus semelhantes. Isso não se 

consegue com a emancipação política (...) e sim com a supressão do Estado 

enquanto momento de expressão da alienação do homem (FREDERICO, 2007, p. 

99). 

Neste sentido, a emancipação humana, a superação da autoalienação não é entendida 

como uma ação que ocorre na consciência, mas sim como revolução social, que destrua todos 

os aparelhos de dominação de uma classe sobre a outra. Para essa revolução social ocorrer, 

segundo Marx “é preciso uma classe particular capaz de fazer valer seus interesses como se 

fossem os interesses universais” (FREDERICO, 2007, p.107) e esta classe é a proletária “a 

cabeça dessa emancipação é a filosofia, seu coração o proletariado” (MARX apud 

FREDERICO, 2007, p. 108). Somente com a revolução social tipicamente comunista será 

possível a emersão do reino da liberdade: “Para além dele, começa o desenvolvimento das 

capacidades humanas como fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, que porém só 

pode florescer sobre as bases do reino daquele necessidade” (MARX apud LUKÁCS, 1979, 

p.164). 

Portanto, somente na sociedade comunista, com o fim da propriedade privada, das 

classes sociais, da alienação da práxis, o homem poderá viver de acordo com as 

potencialidades emancipadoras da práxis, desenvolver todas as suas capacidades e 

objetivações sem nenhuma força de domínio exterior, somente nesta sociedade o homem será 

um ser livre. Para Marx, estaríamos finalizando a pré-história da humanidade, esta é sem 

dúvida a grande contribuição da abordagem ontológica em Marx. 
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1.3  A CRÍTICA ONTOLÓGICA A RACIONALIDADE FORMAL-ABSTRATA 

POSITIVISTA 

 

Para iniciarmos a crítica ontológica ao positivismo devemos ter claro que a 

racionalidade formal-abstrata que apreende a realidade social como fatos sociais, exteriores, 

anteriores e superiores aos homens mistificando os aspectos ontológicos da realidade. Neste 

sentido, a realidade social é apreendida em dicotomia com o ser, dominando-o e subsumindo-

o, retirando dele a capacidade de transformar suas próprias criações. 

De acordo com Tonet (1995) uma crítica ontológica à ciência positiva deve levar em 

conta a categoria de substância. Do ponto de vista positivo a substância não passa de mera 

especulação metafísica e o trabalho científico consiste em sistematizar para apreender as 

regularidades dos dados empíricos que configuram as leis. Para a compreensão ontológica a 

categoria substância não é algo imutável, exterior ao homem, mas histórico. 

A análise do processo de identificação do ser social, a partir do ato fundante do 

trabalho, mostra que a substância, a essência, a condição de possibilidade de todos 

os fenômenos que constituem o ser social é a práxis humana que, em última análise, 

resulta sempre da relação entre subjetividade e objetividade (TONET, 1995, p. 40). 

Portanto, a substância universal do ser social para a Ontologia é a práxis humana que 

se realiza na sociedade capitalista sob a dinâmica capital-trabalho, fenomênica. A substância 

não é algo metafísico, que sempre existiu sob a forma alienada, não é imutável, é fruto da 

práxis humana e só com a libertação da capacidade criativa desta práxis poderá alterar 

qualitativamente a substância. 

Na racionalidade formal-abstrata não há diferença entre fenômenos sociais e naturais, 

não há diferença entre os seres inorgânicos e sociais, “visto que os fenômenos sociais são 

tratados tal como fenômenos da natureza, podem ser manipulados com a mesma destreza e 

instrumentalidade com que se trata as coisas da natureza” (GUERRA, 1997, p. 15). É neste 

sentido que a racionalidade formal-abstrata abstrai os fatos, fenômenos de sua realidade 

concreta e, por isso, adquirem formas que dominam o homem, coisifica-o. 

O positivismo, devido a sua busca por legitimar cientificamente a sociedade burguesa 

apresenta uma reprodução deformada da realidade social. De acordo com Tonet (1995) o 

positivismo nunca teve a totalidade como categoria central, ao contrário, sempre dissolveu e 
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reduziu a totalidade a partes autônomas sem nenhuma ligação entre elas, sendo por isso 

impossível pensar uma transformação radical da totalidade da realidade social.  

A perspectiva positivista reproduz a dicotomia entre sujeito e objeto, ora como o 

sujeito subsumido ao objeto, ora como o sujeito predominante sem nenhuma relação com o 

objeto. Para a Ontologia, a mediação entre sujeito e objeto é realizada através da práxis, “o ato 

fundante da práxis social, que é o trabalho, permite ver que sujeito e objeto não são entidades 

externas uma à outra em que este espaço seria preenchido por teorias construídas por uma 

subjetividade autônoma” (TONET, 1995, p. 52). Portanto, para a Ontologia sujeito e objeto 

formam uma unidade dialética e não se apresentam como fraturados. 

 A superação desta racionalidade só pode se configurar com uma racionalidade 

dialética e ontológica, capaz de reconstruir as mediações entre o ser social e a totalidade 

social como unidade articulada, capaz de, através da análise, apreender e compreender as 

contradições dos processos e complexos sociais, visando, a partir desta análise, intervir na 

realidade social para transformá-la em sua dimensão material e valorativa na perspectiva de 

conciliação entre indivíduo singular e essência humana. 

Tendo sistematizado as perspectivas positivista e a ontologia, e, realizado a crítica 

ontológica ao positivismo, cumpre compreender a possibilidade histórica de avanço da 

perspectiva ontológica em detrimento da positivista no interior da categoria profissional dos 

assistentes sociais. Estabelecemos para tal argumentação, uma articulação orgânica entre os 

movimentos vivenciados no interior da categoria profissional aos movimentos desenvolvidos 

na sociedade brasileira nos períodos relativos a década de 1950 à 1989. Nesta perspectiva 

pretendemos compreender a possibilidade histórica da hegemonia da ontologia do ser social 

no interior da formação profissional, levando em conta a forma e as categorias que os 

assistentes sociais consideram central para a instrumentalização de seu trabalho coletivo.  

 

 

 

CAPÍTULO II -  AS BASES SÓCIO-HISTÓRICAS E POLÍTICAS DE EMERSÃO DO 

PROJETO PROFISSIONAL CRÍTICO: RETROCESSO DO CONSERVADORISMO 

NA SOCIEDADE E NA PROFISSÃO, RUPTURA COM A RACIONALIDADE 

FORMAL-ABSTRATA E ASCENSÃO DA ONTOLOGIA DO SER SOCIAL 
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Na luta de classes, todas as armas são boas: 

pedras, noite e poemas. 

 (Leminski) 
 

 Este capítulo tem por pretensão realizar um resgate histórico das conformações de 

forças democráticas na sociedade brasileira no período pós-Juscelino – marcado pelo 

desenvolvimento da industrialização pesada e da abertura da economia nacional para os 

grandes capitais internacionais. Em outras palavras, pretendemos analisar o período de 1961 a 

abril de 1964, tendo em vista a possibilidade histórica de organização das classes 

trabalhadoras em torno dos questionamentos ao modelo de desenvolvimento atrelado a 

capitais transnacionais e imperialistas. Somente com a apreensão dos elementos presentes 

neste contexto, poderemos compreender a ditadura militar como uma resposta das classes 

dominantes a crescente organização das massas populares em torno de transformações 

societárias de base, voltadas ao atendimento de suas necessidades. O período dos governos 

militares brasileiros representa o refluxo das forças e pensamentos democráticos e o avanço 

das bases conservadoras de interpretação da realidade (que haviam retroagido no pós-

Juscelino). 

 Neste contexto, para entendermos como o Serviço Social efetua um salto do 

conservadorismo à perspectiva crítica, procuramos indicar alguns elementos que permitem 

identificar a articulação existente entre a volta dos movimentos democráticos (abafados pelo 

golpe) que retomam a cena pública na sociedade brasileira a partir do final da década de 1970 

- e se prolongam até o início da década de 1990 – e a possibilidade de construção do projeto 

profissional crítico, que visava aproximar sua base de legitimidade social dos amplos setores 

da classe trabalhadora que retomavam seu movimento em fortes sindicatos e partidos 

operários. Somente reconstruindo as mediações entre a construção do projeto profissional 

crítico e a crescente organização dos trabalhadores, poderemos compreender a emersão da 

ontologia do ser social, e de todo o arcabouço teórico da tradição marxista, como um processo 

perpassado pelas transformações da sociedade brasileira e, por isso, como expressão da busca 

por uma nova base de legitimidade social. Em outras palavras, apresentar-se-á, junto à 

agitação social vivida na sociedade brasileira, o movimento político no interior da categoria, 

situando, de forma breve, a disputa entre as perspectivas de renovação do conservadorismo, 
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modernização conservadora e intenção de ruptura
7
. Cumpre destacarmos que iremos nos 

deter mais profundamente sobre a perspectiva de intenção de ruptura devido à peculiaridade 

de reunir os setores mais críticos da profissão, comprometidos com as tendências mais 

radicais no campo da filosofia, abrigando, em seu interior, a perspectiva ontológica. Elucidada 

que esta perspectiva abriga em seu interior a tendência ontológica, debateremos a forma com 

que o Serviço Social brasileiro se apropria das categorias, conceitos e valores da abordagem 

ontológica. Por fim, procuramos debater as limitações estruturais para a apropriação e 

materialização desta corrente no trabalho dos assistentes sociais. 

 

  

2.1 A CONJUNTURA POLÍTICO-SOCIAL EFERVESCENTE DE 1961 A ABRIL DE 

1964 E A IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOCRACIA BURGUESA 

 

A conjuntura de efervescência político-social vivida no Brasil, no período de 1961 a 

abril de 1964 é fruto de uma crise econômica que rondava o país após um período cunhado 

pela perspectiva desenvolvimentista da programática de governo do Presidente Juscelino 

Kubitschek. Neste período, há um forte crescimento da indústria pesada e a consequente 

abertura ao capital estrangeiro para direcionar este desenvolvimento, e, como atenta Netto 

(1991), cabe ao Estado investir na indústria de base e na infra-estrutura sob sua 

responsabilidade, o que estimulava a geração de demanda e o investimento privado. Neste 

contexto, o papel do Estado é organizar o modelo de acumulação entre capital privado 

nacional e grande capital estrangeiro, representado por grandes empresas transnacionais. 

O país adentra os anos de 1960 apresentando expressões cada vez mais violentas da 

Questão social
8
, pois o desenvolvimentismo acelera o processo de urbanização, 

industrialização e centralização da renda e da propriedade nas mãos de um grupo cada vez 

mais restrito. Paralelo a isso, há uma grande insatisfação da população devido à estagnação 

                                                           
7
 Cumpre destacar que esta caracterização é de Netto e esta expressa no livro, Ditadura e Serviço Social (1991).  

 

8
 Partilhamos das elaborações de autores que se inserem no campo da teoria social crítica e reconhecem a 

potencialidade teórico-crítica desse termo para expressar as formas particulares da desigualdade gerada pelo 

modo de produção capitalista. Indicamos, especialmente, a revista Temporalis (Ano II, n. 3 – janeiro a junho de 

2001) e BEHRING, Elaine e SANTOS, Silvana Mara Morais. “Questão social e direitos”. In Serviço Social: 

Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
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econômica e ao endividamento do Estado, vivida na entrada dos anos de 1960, desencadeada 

pelos investimentos (em estradas, indústria de base, construção civil etc.) que assegurariam o 

aquecimento da economia e a atração de capitais transnacionais. É neste contexto, de colapso 

econômico, que o rearranjo entre Estado, capital nacional e capital transnacional, estável 

durante os anos de 1950, é colocado em cheque na entrada dos anos de 1960. 

Em agosto de 1961 temos a intentona golpista que impulsiona a renúncia de Jânio 

Quadros, porém, fracassa devido a forças democráticas que asseguram a liberdade política e a 

posse de Goulart, uma vez que as elites conservadoras e militares queriam instaurar o golpe, 

pois acreditavam e propagavam, falaciosamente, que o então vice-presidente tinha tendências 

comunistas. Com Goulart à frente do executivo, as forças democráticas ganham terreno 

político frente às forças conservadoras que predominam no legislativo. Essas forças 

democráticas que ganham terreno no cenário político brasileiro no período de 1961 a 1964, 

como pontua Netto, vinham: 

Acumulando reservas desde o governo constitucional de Vargas, o campo 

democrático e popular articulava uma importante ação unitária no terreno sindical, 

politizando-o rapidamente, e colocava em questão – sob a nem sempre inequívoca 

bandeira das reformas de base. (NETTO, 1991, p. 22) 

Neste contexto ocorre, como destaca Netto (1991), a emersão de amplas camadas de 

trabalhadoras rurais e urbanos que sensibilizam camadas da pequena burguesia urbana, da 

Igreja Católica e das forças armadas em torno das reformas de base. Devemos ter claro que 

este movimento de sensibilização não coloca em cheque a ordem capitalista, porém, questiona 

o modelo de desenvolvimento econômico adotado no país.  

Ao longo do governo Goulart é inegável o tensionamento em torno do modelo de 

desenvolvimento em curso no país, cristalizado em 1963 em dois polos - não antagônicos, 

mas com interesses particulares de diferentes grupos burgueses -, são eles: ou o capital 

nacional privado se articula ao Estado para assegurar a industrialização pesada ou se 

privilegiaria ainda mais os interesses transnacionais, imperialistas. Essa questão que 

impulsionará o golpe militar. 

Visando romper com uma visão empobrecida do período de 1961 a 1964 podemos, a 

partir dos estudos de Netto, ir além de análises que minimizam os avanços de setores políticos 

críticos sobre o Estado, vivido neste período, ao populismo vulgar, “a extrema vulgarização – 

não só no Brasil – da denominada teoria do populismo (...), no pós-64, contribuiu, (...) para 

desqualificar os grandes esforços e as grandes lutas do movimento operário e sindical” 
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(NETTO, 1991, p.23). Descaracterizando e minimizando, desta forma, as amplas lutas por 

reformas de base e a efervescência política vivida no período. 

Nas condições brasileiras de então, as requisições contra a exploração imperialista e 

latifundista, acrescidas das reivindicações de participação cívico-política ampliada, 

apontavam para uma ampla reestruturação do padrão de desenvolvimento 

econômico e uma profunda democratização da sociedade e do Estado; se, 

imediatamente, suas resultantes não checavam a ordem capitalista, elas punham a 

possibilidade concreta de o processo das lutas alçar-se a um patamar tal que, por 

força da nova dinâmica econômico-social e política desencadeada, um novo bloco de 

forças político-sociais poderia engendrar-se e soldar-se, assumindo e 

redimensionando o Estado na construção de uma nova hegemonia e na 

implementação de políticas democráticas e populares nos planos econômico e social. 

(NETTO, 1991. p. 23: grifos do autor) 

Assim, vivia-se no cenário político brasileiro a: 

constatação de uma crise da forma de dominação burguesa no Brasil,  gestada 

fundamentalmente pela contradição entre as demandas derivadas da dinâmica de 

desenvolvimento embasado na industrialização pesada e a modalidade de 

intervenção, articulação e representação das classes e camadas sociais no sistema de 

poder político. O padrão de acumulação suposto pelas primeiras entrava 

progressivamente em contradição com as requisições democráticas, nacionais e 

populares que a segunda permitia emergir. (NETTO, 1991, p. 26: grifos do autor) 

 

Parece-nos claro, de acordo com Netto (1991), que o golpe significava a crise da 

dominação burguesa que, caso não contida, poderia tomar proporções grandes, a ponto de por 

em cheque o modelo de desenvolvimento econômico transnacional, com forte influência de 

capitais norte-americanos adotado pelo país. Para conter estas possibilidades a autocracia 

burguesa retoma, em um processo de continuidade e ruptura, uma característica marcante da 

formação social brasileira: soluções pelo alto, sob forte exclusão das massas. É neste contexto 

de busca de hegemonia para desenvolver o país que, em abril de 1964, as elites brasileiras, 

articuladas a setores militares tomam o poder através do golpe, visando frear os avanços das 

forças democráticas e populares que vinham se manifestando contrárias aos interesses 

transnacionais e imperialistas. Assim, os significados político e econômico do golpe eram 

claros: 

Expressou a derrota das forças democráticas, nacionais e populares; todavia, o seu 

significado histórico-social era de maior fôlego: o que o golpe derrotou foi uma 

alternativa de desenvolvimento econômico-social e político que era virtualmente a 

reversão do já mencionado fio condutor da formação social brasileira. (NETTO, 

1991, p. 25: grifos do autor) 

Neste cenário, o Estado pós-64 não está preocupado com as reformas de base, mas sim 

em imprimir o desenvolvimento atrelado ao interesse das elites nacionais e internacionais, 

com o mínimo de conflitos sociais possíveis. 
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 Visando assegurar e materializar este padrão de desenvolvimento se estabelece o 

pacto contra-revolucionário, que significava que a divisão do poder ficaria, como pontua 

Netto (1991), nas mãos da burocracia civil e militar que não tinha nenhum compromisso com 

as classes populares, mas com os interesses dos monopólios imperialistas e com o capital 

nacional. Este novo ciclo de desenvolvimento econômico é marcado pela modernização 

conservadora, onde busca-se modernizar a indústria e o campo sem mexer na estrutura 

desigual que funda a sociedade brasileira, isto é, industrializa-se o latifúndio e moderniza-se a 

maquinaria das indústrias, sem modificar a estrutura da divisão de renda e da concentração da 

terra. Neste sentido, moderniza e conserva. Este cenário acirra as múltiplas expressões da 

questão social. A crescente centralização da renda e da terra aumenta enormemente o número 

de subalternos. 

A evolução da autocracia burguesa se dá sobre três períodos: a) abril de 1964 a 

dezembro de 1968, abrangendo o governo de Castelo Branco e parte do governo Costa e 

Silva; b) 1968 a 1974, fim do governo Costa e Silva, junta militar e governo Médici; c) 1974 a 

1979, período Geisel. 

No primeiro período, de 1964 a 1968, a autocracia burguesa busca legitimar-se 

politicamente e articular uma base de sustentação do regime. Neste sentido, há uma vaga 

repressão sobre os protagonistas democráticos de 1961 a 1964 (movimento operário e 

camponês, lideranças de esquerda e setores da sociedade civil comprometidos com as forças 

democráticas), pois poderiam se manifestar contrariamente ao pacto contra-revolucionário. 

O ano de 1968 é marcado pela rearticulação do movimento sindical e a ascensão do 

movimento estudantil, composto por parcelas da pequena burguesia urbana que questionava a 

autocracia burguesa. Com o fracasso da dominação política (tentado de 1964 a 1968) imposto 

pelas forças comprometidas com a democracia, o governo de Costa e Silva reativa o 

desenvolvimento econômico do país, buscando se legitimar economicamente frente à algumas 

camadas sociais. É neste contexto, como atenta Ozanira (2007), que o segundo momento 

(1968 a 1974) é marcado pelo Ato Inconstitucional N° 5 (AI-5) aprofundando uma conjuntura 

de repressão e perseguição, legitimado pelo discurso da segurança nacional contra a 

subversão. 

Nessa conjuntura, constitui-se um quadro legal para permitir profundas 

transformações estruturais e um amplo expurgo dos inimigos internos ao regime. 

Dá-se, então, a institucionalização da tortura como método de interrogatório e 

controle político, criando-se a „cultura do medo‟ com a imposição do silêncio. 

(SILVA e SILVA, 2007, p. 31) 
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O AI-5 rompe com o que fora, até então, uma ditadura reacionária que fazia, no campo 

da política, referências abstratas a democracia e mantinha - ora na legalidade, ora na 

ilegalidade - relações com a corte democrático-parlamentar, para se tornar um regime de 

características tipicamente fascistas. Este regime controla e reprime as massas comprometidas 

com a democracia e com as forças populares que ocupavam o cenário nacional de 1961 a 

1964 tendo em vista realizar as transformações no mundo do trabalho necessárias para 

assegurar o desenvolvimento econômico do país. Neste sentido: 

O modelo econômico e político adotado, pressupondo controle da sociedade, nesse 

período, faz com que o país viva uma fase de crescimento acelerado do Produto 

Interno Bruto (PIB), marcando um período de intermitência do crescimento, como 

uma das marcas características do capitalismo. (SILVA e SILVA, 2007, P. 31)  

Este rápido crescimento econômico, segundo Netto (1991), fruto de um 

desenvolvimento acelerado, recebe o nome de “milagre econômico brasileiro” que só pode se 

concretizar devido à imposição do consenso. O cenário econômico do “milagre”, segundo 

Ozanira (2007), é caracterizado por uma liberação intensa de crédito a partir de 1968, que 

vinha de longos anos de recessão; “com baixa utilização da capacidade produtiva, taxas 

relativamente altas de desemprego, custo reduzido de mão-de-obra de pouca qualificação, 

acrescido de uma grande propensão ao consumismo por parte das camadas mais elevadas” 

(SINGER apud SILVA  e SILVA, 2007, p. 31). O “milagre” vivenciado na ditadura, só pode 

acontecer mediante a repressão das tensões sociais e dos indivíduos que resistiam às medidas 

importantes - para o desenvolvimento do capital - de transformações nas relações e vínculos 

de trabalho. 

O “milagre econômico” começa a dar sinais de esgotamento em 1973, a partir daí a 

crise da autocracia burguesa tende a se aprofundar e acirrar cada vez mais através da 

“mediação da resistência democrática e pela ação do movimento popular (...)” (NETTO, 

1991, p.40). Visando ruir com as forças fascistas no poder, as forças de resistências 

democráticas e o movimento popular marcam o período Geisel retornando ao cenário político 

nacional e ganhando terreno pelo visível fracasso econômico da autocracia burguesa, segundo 

Netto: 

Se 1968 marcou uma inflexão pra cima do ciclo autocrático burguês, 1974 marcou 

para baixo: para o momento derradeiro da crise da ditadura, centralizado pelo 

aprofundamento da crise do „milagre‟ e por uma particular estratégia de 

sobrevivência implementada pelo mais alto núcleo militar do regime (...) Tal 

estratégia , reduzida ao seus termos mais simples, visava a recomposição de um 

bloco sóciopolítico para assegurar a institucionalização duradoura do sistema de 

relações econômico-sociais e políticas estruturados a serviço dos monopólios 

(NETTO, 1991, p. 41). 
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Antes de aprofundarmos a erosão da ditadura militar e as possibilidades históricas de 

emersão da teoria social crítica de Marx, no âmbito da categoria profissional dos assistentes 

sociais, cumpre realizarmos um debate sobre a consolidação do mercado nacional do Serviço 

Social ocorrido a partir de 1964 e o consequente afastamento das bases confessionais que 

fundam a profissão.  

 

 

 

2.2 SERVIÇO SOCIAL E DITADURA: A CONSOLIDAÇÃO DE UM MERCADO 

NACIONAL DE TRABALHO PARA A PROFISSÃO E SUA MODERNIZAÇÃO SOB A 

PERSPECTIVA POSITIVISTA-FUNCIONALISTA 

 

Devemos ter claro que o movimento do ciclo autocrático burguês trabalhado no item (2.1) 

rebate no Serviço Social, de forma contraditória e não premeditada, como atenta Netto: 

O vínculo entre a autocracia burguesa e a renovação do Serviço Social não é o 

mesmo que sugerir que a estratégia e o sentido da ditadura jogaram, intencional e 

prioritariamente, na erosão e na deslegitimação das formas profissionais consagradas 

e vigentes à época de sua emersão e consolidação (NETTO, 1991, p.117). 

Neste sentido, o ciclo autocrático burguês traz profundas transformações na sociedade 

brasileira, alavancadas pelo aceleramento do crescimento, centralização da renda em grandes 

monopólios transnacionais, integração do latifúndio ao desenvolvimento e repressão de 

setores críticos da sociedade comprometidos com os interesses das classes subalternas. 

Essas rápidas transformações societárias vividas no Brasil, sem a realização das reformas 

de base, privilegiando capitais e interesses transnacionais em detrimento dos interesses da 

classe trabalhadora, tensionadas pelo processo excludente da industrialização pesada - que 

cria uma ampla massa de proletariados em péssimas condições contratuais e salariais -, faz 

explodir no cenário nacional inúmeras novas expressões da questão social, próprias do 

desenvolvimento do capitalismo tardio. 

Este contexto político, econômico e social vivido no Brasil coloca novas questões e 

demandas para o Serviço Social. Os assistentes sociais são cada vez mais requisitados pela 

autocracia burguesa para ocupar espaços no Estado em várias esferas e, principalmente, no 
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desenvolvimento de comunidade
9
 (em uma perspectiva conservadora). Devemos ter claro que 

o papel do Estado, acirrado nos governos militares, no crescimento econômico do país, 

fundava-se na perspectiva de assegurar uma base sólida e coesa para o desenvolvimento dos 

monopólios, tal funcionalidade impulsiona um reordenamento nos mecanismos de 

intervenção do Estado sobre a questão social que extrapolam as práticas repressivas. Ou seja, 

a repressão, o abafamento do dissenso, protagonizado pelo Estado junto aos setores críticos, 

fundamental para modificar as relações de trabalho e produção, apresenta-se como 

insuficiente para a regulação social “harmônica”, necessária para o pleno desenvolvimento 

dos monopólios. É neste contexto que o Estado amplia as políticas públicas, visando conter as 

massas que podiam se rebelar por sofrer em seu cotidiano as mazelas do desenvolvimento do 

capital atrelado e centralizado em monopólios transnacionais, fundando, desta forma, um 

mecanismo de regulação social pautado no binômio repressão-assistência. Com esta 

reformulação organizacional e funcional do Estado amplia-se a demanda por assistentes 

sociais no interior da burocracia, cria-se, por exemplo, o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS) e amplia-se as políticas de combate as desigualdades geradas pelo 

desenvolvimento econômico, portanto, há na autocracia burguesa o desenvolvimento, 

universalização e consolidação do mercado nacional do Serviço Social nas políticas e 

instituições públicas. Assim: 

Os fenômenos de pauperização relativa (e, alguns, absoluta) de amplos setores da 

população, as sequelas do desenvolvimento orientado para privilegiar o grande 

capital, os processos de migração que inflaram as regiões urbanas etc. – enfim, o 

quadro próprio do “modelo econômico” da ditadura – compeliram organizações de 

filantropia privada a requisitar, como antes não o faziam, o concurso de profissionais 

(NETTO, 1991, p. 122). 

 Este crescimento da absorção do profissional de Serviço Social ocorre pela ampliação 

das políticas públicas, visando responder às sequelas da questão social, que levam o Estado a 

ampliar o quadro de profissionais aptos a administrar estas políticas. Assim, o Estado 

consegue aprofundar seu papel de regulador social, tendo em vista assegurar a reprodução do 

grande capital, através do incremento de políticas públicas e, como consequência, 

impulsionando e consolidando um mercado profissional de âmbito nacional para os 

                                                           
9
 É necessário destacar que o Desenvolvimento de Comunidade possibilita ao Serviço Social se aproximar de 

questões próprias da realidade das classes subalternas, foi foco de grandes debates e problematização teórica no 

âmbito da categoria e definida como campo interventivo dos Assistentes Sociais, pelo seu potencial de 

aproximação com a realidade brasileira. Porém, devemos ter claro que a “abordagem „comunitária‟, em si 

mesma, não significa a transcendência do tradicionalismo, mas contém vetores que apontam para a sua 

ultrapassagem”. (NETTO, 1991, p. 137) 
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assistentes sociais, na perspectiva de prestação de serviços no âmbito das políticas sociais. 

Estas novas requisições profissionais tornam-se gradativamente incompatíveis com a 

finalidade profissional elaborada no I Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em 1947, 

que tinha a seguinte perspectiva: “estabelecer, por processos científicos e técnicos, o bem-

estar da pessoa humana, individualmente ou em grupo, e constitui o recurso indispensável à 

solução cristã e verdadeira dos problemas sociais.” (VIEIRA apud NETTO, 1991, p. 135; 

grifos do autor). Como atenta Netto: 

(...) no curso desse processo, mudou o perfil profissional demandado pelo mercado 

de trabalho e as condições novas postas pelo quadro macroscópico da autocracia 

burguesa faziam emergir: exige-se um assistente social ele mesmo „moderno‟ – com 

um desempenho onde os traços „tradicionais‟ são deslocados e substituídos por 

procedimentos „racionais‟ (NETTO, 1991, p. 123). 

Nesta perspectiva, exige-se do assistente social menos adesão a valores humanista-

abstratos e práticas espontaneístas e mais fundamentação teórico-técnica. Nesta conjuntura, o 

caráter das novas requisições profissionais, favorece a vinculação da tendência hegemônica 

do Serviço Social no contexto da autocracia burguesa aos interesses capitalistas, aprofunda o 

processo de laicização
10

 (iniciado na década de 30) e o distanciamento da profissão das 

motivações da moralidade cristã que, em décadas anteriores, sustentavam a “vocação” como 

elemento necessário para exercício profissional. Portanto, o ciclo autocrático amplia a 

possibilidade de ruptura com a base filantrópica e empirista que funda a profissão, no entanto, 

devemos ter claro que esses elementos não representam a ruptura da profissão com o 

conservadorismo.  

As mudanças vividas na sociedade brasileira, desde o período desenvolvimentista de 

Juscelino que acirrou rapidamente as expressões da questão social devido ao rápido 

crescimento e a consequente crise de endividamento fiscal do Estado, já rebatiam na profissão 

através de novas questões a serem respondidas. 

                                                           
10

 Devemos ter claro que o afastamento das bases religiosas é um processo iniciado já em 1930, momento no 

qual surgem as primeiras grandes instituições, porém, as principais ações assistenciais eram realizadas pela 

Legião Brasileira de Assistência (1940), sobre um caráter tipicamente filantrópico. Entendemos que o período 

autocrático burguês, que marca a consolidação do mercado de trabalho nacional dos assistentes sociais, fruto da 

crescente intervenção estatal sobre as expressões da questão social pela via da política pública, acirra e acelera o 

afastamento e a deslegitimação das bases confessionais como forma de interpretar e intervir na realidade. Porém, 

devemos destacar que embora se aprofunde o processo de laicização na ditadura, as orientações e valores éticos 

defendidos pela profissão ainda reproduzem os interesses religiosos, portanto, o aprofundamento da laicização da 

profissão ocorre de forma enviesada e contraditória, manifestando avanços mais concretos no campo prático, no 

qual as derivações positivistas ganham terreno na interpretação da realidade e imprimem cientificidade em 

detrimento das formulações tipicamente empiristas que fundam o Serviço Social. 
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 De acordo com Netto (1991) o período de 1961 a 1964 - marcado pela crescente 

articulação de setores críticos da sociedade civil em torno da bandeira histórica das reformas 

de base, comprometidos com o aprofundamento da democracia - rebate na profissão da 

seguinte forma: a) amadurecimento de setores da categoria profissional devido à relação com 

outros protagonistas sociais, proporcionado pela prática do Desenvolvimento de Comunidade; 

b) afastamento de setores conservadores da Igreja Católica, do tradicionalismo, pois há 

também emersão de setores progressistas, anticapitalistas, da chamada esquerda Católica; c) 

ampliação do movimento estudantil nas Escolas de Serviço Social, sob influência de setores 

críticos da Igreja Católica; d) ciências sociais permeada por dimensões críticas e nacional-

popular. 

Tendo em vista que a grande articulação de setores críticos da sociedade brasileira - 

gestados desde o ciclo desenvolvimentista até o período do golpe - e a consolidação de um 

mercado profissional de âmbito nacional (pós-golpe), atrelada ao crescimento da intervenção 

pautada no Desenvolvimento de Comunidade, contribui para clarificar o significado social da 

profissão que, mais próxima da realidade, consegue identificar - ainda que de forma acrítica, 

pois ainda não se desvela a dimensão contraditória do trabalho dos assistentes sociais - como 

seu fundamento e funcionalidade na realidade a execução e inserção dos indivíduos nas 

políticas públicas governamentais de enfrentamento das crescentes desigualdades sociais. 

Porém, a perspectiva que norteia esta compreensão busca legitimar socialmente a autocracia 

burguesa e enquadrar os indivíduos ao modelo de desenvolvimento da ditadura, dissipando as 

contradições de classe. 

 Neste sentido, podemos situar que desde o desenvolvimentismo o Serviço Social 

tradicional, atrelado aos interesses e a moral religiosa é colocado em cheque devido à 

incapacidade de responder as crescentes expressões da questão social e mostrando sérios 

descompassos com a realidade apreendida através do Desenvolvimento de Comunidade. 

No contexto da autocracia burguesa a ampliação das políticas sociais implementadas 

pelos governos militares na perspectiva de articular repressão e assistência nas respostas 

formuladas às expressões da questão social (pós-golpe), contribui para acentuar a cisão, já 

iniciada em décadas anteriores das alianças entre Igreja e Estado para a administração da 

questão social, para a manutenção do status quo. Como resultado desse amplo movimento 

iniciado em décadas anteriores, a Igreja perde terreno na intervenção sobre a questão social, 

por meio das políticas sociais do Estado autocrático burguês que representam a 
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institucionalização de seu enfrentamento, ainda que pontual. A necessidade de legitimação 

social do governo articulada as grandes lutas sociais vividas entre 1961 e 1964 impulsiona o 

reordenamento entre Estado e Igreja, acentuando o recuo da prática filantrópica de combate a 

questão social, realizada pela Igreja. Inserido neste processo, o Serviço Social é atravessado 

por essas mudanças que ocorrem na sociedade brasileira, neste sentido, o recuo das ações 

filantrópicas e o avanço das ações estatais, acarretam um aumento considerável na contratação 

de assistentes sociais nas instituições e programas do Estado, acirram a necessidade de 

laicização da profissão, o abandono das bases empíricas e confessionais, fomentando a 

elaboração de um arcabouço teórico e a preocupação com a cientificidade profissional. 

Portanto, a crescente intervenção pontual do Estado sobre a questão social (ainda sem o 

caráter de direito assegurado na Constituição) e o recuo da Igreja neste terreno, colocam como 

demanda a categoria profissional o aprofundamento de sua laicização e cientificidade, fruto da 

consolidação do mercado de trabalho da profissão. 

É neste marco, de novas demandas e espaços sócio-ocupacionais, que há na categoria um 

movimento de busca por novas bases sociais de legitimidade e novas bases científicas e 

filosóficas para pensar a realidade e as respostas profissionais às transformações em curso na 

realidade brasileira. Assim, antes do golpe e até meados de década de 1970 (momento no qual 

a ditadura se acirra) podemos ver três perspectivas distintas disputando hegemonia no interior 

da profissão, são elas: modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de 

ruptura
11

. 

A perspectiva modernizadora tem como núcleo de problematização o Serviço Social 

como objeto interventivo, integrador e dinamizador do desenvolvimento, ou seja, busca 

enquadrar o Serviço Social aos instrumentos e técnicas sociais adequadas ao desenvolvimento 

capitalista, deslocando a base de legitimação da categoria profissional da Igreja para o Estado 

e para interesses de setores capitalistas. Assim, a perspectiva modernizadora busca no avanço 

técnico da profissão a possibilidade de formação de um perfil profissional moderno, dispondo 

de um vasto instrumental de suporte a políticas de desenvolvimento da autocracia. Para Netto: 

É a esta concepção desenvolvimentista que se conecta a perspectiva renovadora 

configurada nos documentos de Araxá e Teresópolis: o processo de desenvolvimento 

é visualizado como elenco de mudanças que, levantando barreiras aos projetos de 

eversão das estruturas socioeconômicas nacionais e de ruptura com as formas dadas 

                                                           
11

 Cumpre destacar que esta caracterização é de Netto e está expressa no livro, Ditadura e Serviço Social. 

Devemos informar ao leitor que faremos uma análise breve das perspectivas modernizadoras e de reatualização 

do conservadorismo, uma vez que o foco de nossa análise está no interior da perspectiva de intenção de ruptura. 
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de inserção na economia capitalista mundial, demanda aportes técnicos elaborados e 

complexos – além, naturalmente, da sincronia de “governos” e “populações” -, com 

uma consequente valorização da contribuição profissional dos agentes 

especializados em “problemas econômicos e sociais.” (NETTO, 1991, p. 166-167) 

Com base nesta análise, Netto afirma que “a categoria profissional, pelos seus segmentos 

(representativos) que constituíram as formulações de Araxá e Teresópolis, mostrou-se muito 

bem sincronizada à nova ordem” (NETTO, 1991, p. 167). 

A perspectiva de reatualização do conservadorismo resgata os elementos mais 

conservadores da história da profissão, sendo contrária a corrente positivista e marxista, 

reivindicado a subalternidade histórica (confessionalismo) da categoria profissional. Neste 

sentido, a visão de mundo reivindicada por esta perspectiva deriva-se do pensamento católico 

tradicional e tem como grande desafio enfrentar o processo de laicização da profissão. 

Segundo Netto (1991) identificamos como reatualização do conservadorismo a tentativa desta 

perspectiva reatualizar seu pensamento em bases mais sofisticadas, utilizando-se em grande 

escala do pensamento fenomenológico. Neste sentido, esta perspectiva pensa o 

Desenvolvimento de Comunidade atrelado aos procedimentos e representações tradicionais, 

adequando-o para a intervenção pautada nos valores e costumes religiosos travestido no 

pensamento fenomenológico com apelo a psicologização pautadas em valores e princípios 

humanistas cristãos das relações sociais, ou seja, reatualizando o conservadorismo. Na visão 

de Netto: 

(...) trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais estratificados da 

herança histórica e conservadora da profissão, no domínio da (auto) representação e 

da prática, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica que se reclama nova (...) 

Essencialmente e estruturalmente, esta perspectiva faz-se legatária das 

características que conferiam a profissão o traço microscópico de sua intervenção e a 

subordinam a uma visão de mundo derivada do pensamento católico; (...) Aí, 

exatamente, o seu caráter renovador em confronto com o passado: o que se opera é 

uma reatualização dele, com o consciente esforço de fundá-lo em matrizes 

intelectuais mais sofisticadas. O esforço se beneficia, de um lado, do descrédito cada 

vez mais generalizado do acervo proveniente do leito positivista; de outro lado 

recusa às vertentes crítico-dialética se favorece do vulgarismo com que foram 

geralmente apropriadas no marco do Serviço Social. (...) não é por mero acaso que a 

reatualização do conservadorismo reclama expressamente uma inspiração 

fenomenológica (NETTO, 1991, p. 157). 

Devido ao rápido desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, a rápida 

coisificação do homem e de seu trabalho, esta perspectiva apela para a ajuda psicossocial, 

acarretando na psicologização das relações sociais e da questão social. 

A perspectiva de intenção de ruptura tem por pilar a crítica radical ao tradicionalismo e 

conservadorismo profissional, para, assim, romper com a herança teórico-metodológica do 
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pensamento conservador e humanista-cristão. É notório nesta corrente o resgate crítico de 

tendências que no pré-64, através do Desenvolvimento de Comunidade, supunham rupturas 

com o conservadorismo das respostas profissional e seu atrelamento a demandas por 

mudanças estruturais reivindicadas por setores críticos da sociedade brasileira. Ou seja, esta 

perspectiva, como atenta Netto, vê o Desenvolvimento de Comunidade “como um 

instrumento de transformação social substantiva, conectado à libertação social das classes e 

camadas subalternas” (NETTO, 1991, p. 140). 

Esta perspectiva ganha corpo com a formação dos quadros docentes que antecedem o AI-

5, recorre progressivamente à teoria social crítica, sua emersão inicial se configura no 

“Método BH” formulado entre 1972 e 1975 na Escola de Serviço Social da Universidade 

Católica de Minas Gerais. 

Ao buscar romper com o conservadorismo histórico do Serviço Social esta perspectiva 

busca deslocar a base de legitimação da profissão das classes dominantes paras as subalternas, 

com a perspectiva de contribuir para a transformação social. 

Tendo em vista as três perspectivas emergentes no Serviço Social a partir dos anos de 

1960 buscando hegemonia, cumpre destacar suas possibilidades de desenvolvimento no ciclo 

autocrático burguês. Como destaca Netto (1991) o golpe de 1964 rebate no Serviço Social de 

forma contraditória: por um lado neutraliza atores políticos comprometidos com a 

democratização do Estado, da sociedade e da profissão, o que impede o progresso crítico de 

ruptura com o conservadorismo, mas, por outro lado, seu processo de “modernização 

conservadora” precipita a crise do Serviço Social tradicional, de acordo com Netto: 

A complexidade tem seu relevo mais salientado se considera a assimetria temporal 

da intervenção autocrático-burguesa: se ela golpeia os suportes sócio-políticos das 

tendências profissionais críticas e mais avançadas na imediata decorrência do 1° de 

abril, só um lustro mais tarde liquidará com a ambiência teórico-cultural que a 

alimentava (...) os assistentes sociais vinculados a crítica mais conseqüentemente do 

Serviço Social „tradicional‟ deles se beneficiariam e, no ocaso da ditadura, haveriam 

de capitalizá-los. (NETTO, 1911, p. 141) 

Com o acirramento da ditadura militar as inovações de intervenção na realidade, na 

perspectiva de ruptura com o conservadorismo, colidiam com os interesses autocrático 

burgueses, logo, o caminho a ser percorrido por essa perspectiva mostrou-se estreito e com 

sérios riscos. Assim, a vertente de intenção de ruptura encontra um campo político-ideológico 
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de cunho fascista que impede, inicialmente sua emersão
12

. Assim, as vertentes modernizadora 

e de reatualização do conservadorismo encontram, na conjuntura político-econômica, um 

amplo espaço para disseminar seus pensamentos, que, refletem-se em um trabalho 

profissional nos limites da autocracia burguesa.  

A perspectiva de renovação do conservadorismo precisaria enfrentar-se com a laicização 

da profissão contrária ao retorno do confessionalismo e com a emersão de amplos setores da 

Igreja Católica com fortes tendências contrárias ao capitalismo e ao imperialismo. Junto com 

estes fatos há um descrédito na categoria relativo ao ethos profissional tradicional, atrelado à 

visão social da Igreja, uma vez que a ditadura exigia profissionais comprometidos com as 

instituições que os demandavam, em uma perspectiva de contribuir para o desenvolvimento 

do ciclo autocrático, através do controle, via políticas públicas, das classes subalternas. Assim, 

a perspectiva de renovação do conservadorismo embora tentasse se reatualizar, mostrava-se 

fora de sincronia com os avanços e com a realidade profissional. Para além deste fato, esta 

vertente, como atenta Netto (1991), tem pouca repercussão no âmbito da categoria 

profissional e poucas contribuições para o emergente debate proveniente da relação com as 

comunidades, acerca das novas expressões da questão social. 

Com base nestes elementos a perspectiva que despontou na busca pela hegemonia foi à 

perspectiva modernizadora, embasada nas derivações da teoria positivista que, como já 

sinalizemos, favorece a ruptura com a herança tradicional religiosa da profissão, mas é 

incapaz de romper com o conservadorismo. Esta perspectiva é a que mais se adéqua às 

exigências da autocracia burguesa, pois reconhece o Serviço Social como “um instrumento 

profissional de suporte a política de desenvolvimento” (NETTO, 1991, p. 165). Segundo 

Ozanira: 

(...) o quadro conjuntural da sociedade brasileira, no regime militar, e a tendência 

assumida pela política social, no bojo dessa conjuntura, colocam para a prática do 

Serviço Social, no Brasil, num primeiro momento, uma tendência modernizadora 

que busca o avanço técnico da profissão com vista a assumir, com eficiência a ação 

profissional moderna (SILVA e SILVA, 2007, p. 34). 

Nesta perspectiva o Serviço Social busca a eficiência e modernização da profissão, 

desempenhando papel fundamental para a prática dos assistentes sociais: o planejamento, a 

administração e a coordenação de programas e projetos. O objeto de intervenção, perspectivas 
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 Cumpre destacar que trabalharei no item 2.3 as possibilidades históricas de emersão da Ontologia do Ser 

Social, no qual debaterei a emersão da intenção de ruptura. 
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filosóficas e objetivos profissionais na perspectiva modernizadora, sob a conjuntura de 

crescente absorção dos assistentes sociais por parte do Estado, tomam o seguinte caráter: 

(...) o objeto de intervenção profissional se configura pelas disfunções individuais e 

sociais; os objetivos se voltam para a integração social, não se verificando 

divergência entre os objetivos institucionais e os profissionais; no terreno do 

conhecimento a Doutrina Social da Igreja cede lugar a correntes psicológicas, 

principalmente a psicanálise, e a correntes sociológicas, destacando-se o positivismo 

e o funcionalismo. (SILVA e SILVA, 2007, p. 28) 

Assim, podemos dizer que a ditadura militar brasileira influencia o Serviço Social a ponto 

de favorecer as condições para a conquista da hegemonia da perspectiva modernizadora no 

interior da profissão - devido à compatibilidade do projeto profissional por ela elaborado ao 

projeto societário da autocracia burguesa - e reter o avanço da perspectiva de intenção de 

ruptura, colocada na clandestinidade durante a ditadura. Considerando esses elementos, 

cumpre aprofundar a relação entre o positivismo e o Serviço Social, expressa na perspectiva 

modernizadora emergente a partir do pós-64. 

Como trabalhado no item 1.1 a visão de Durkheim acerca dos fatos sociais – anteriores, 

exteriores e superiores ao homem – perpassa a profissão, ainda que assimilada em suas 

derivações, isto é, a categoria vê a realidade social e profissional e, consequentemente, as 

expressões da questão social como fatos sociais, existentes independente da vontade dos 

sujeitos e, por isso, incapazes de mudanças, apenas de adequação. É neste contexto que os 

avanços técnicos na formação profissional vão à perspectiva “do ajustamento do indivíduo 

numa sociedade harmônica” (SILVA e SILVA, 2007, p. 28). 

As expressões da questão social, latentes e em crescente acirramento são vistas como 

limitações individuais, sem nenhuma relação com o processo de desenvolvimento desigual e 

tardio do capitalismo. A realidade vista sob a perspectiva dos fatos sociais é imutável, logo, 

cabe aos assistentes sociais ajustar os indivíduos em uma sociedade sem luta de classes, 

regida por leis naturais e, por isso, harmônica.  

Estes elementos buscam descomedidamente legitimar o processo de modernização 

conservadora, no qual o Serviço Social tem a importante função de contribuir para a 

conservação da sociedade harmônica, sem conflitos, através do controle sobre os indivíduos e 

grupos, culpabilizando-os pelas expressões da questão social. Assim, para Guerra a 

hegemonia do positivismo é um elemento incapaz de: 

extrapolar as evidências, a forma, a empiria, o dado objetivo, as expressões, 

singularizações e generalizações dos fatos, fenômenos e práticas sociais, que não 
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levam em conta as mediações, que não assumem a negatividade, que equalizam 

fenômenos sociais e naturais e, sobretudo, operam com o procedimento de 

abstração: abstraem-lhe os seus conteúdos concretos e os abstraem das relações que 

o engendram. (GUERRA, 1997, p. 11-12; grifos da autora). 

Este pensamento desde Kant até nossos dias é marcado pela fratura entre objetivismo e 

subjetivismo abstraindo dos fatos “o seu conteúdo concreto (...) condições e relações que o 

produzem” (GUERRA, 1997, p. 15). Esta característica do positivismo que abstrai os fatos 

das condições e relações, possibilita uma visão equivocada da realidade por parte dos 

assistentes sociais, na qual as criações humanas ganham vida própria e os dominam. 

A dicotomia entre sujeito e objeto atravessa a profissão na medida em que o indivíduo não 

é visto pelos assistentes sociais como um agente de mudança e a realidade, por outro lado, é 

vista como anterior e exterior ao homem – e não como fruto da práxis. Esta compreensão da 

realidade que perpassa a categoria profissional culpabiliza o indivíduo social pelas 

desigualdades geradas no âmbito da produção capitalista, retirando dele qualquer 

possibilidade de emancipação, de reversão da desigualdade, uma vez que a realidade é vista 

como natural, como algo que sempre existiu independente da vontade humana.  

Assim, a função do Serviço Social – no interior da perspectiva de modernização 

conservadora - mostra claramente a influência do ideário positivista, no sentido de controlar 

toda tentativa de não enquadramento a ordem, e, portanto, de adequar os indivíduos sociais às 

exigências do modelo de crescimento econômico em curso, como destaca Ozanira: “eliminar 

a resistência cultural às inovações, enquanto obstáculos ao crescimento econômico, bem como 

integrar as populações aos programas de desenvolvimento” (SILVA e SILVA, 2007, p. 30). 

Outro elemento importante do positivismo que perpassa a profissão é a possibilidade e 

necessidade de um trabalho profissional neutro, que, na verdade, serve para escamotear os 

antagonismos de interesses presentes no trabalho profissional. Sabemos que essa pretensa 

neutralidade é impossível, uma vez que o Serviço Social se insere na divisão sócio-técnica do 

trabalho em um campo de interesses contraditórios e, ao responder à situações concretas que 

se apresentam em seu trabalho, ou fortalece os sujeitos que vivenciam as mazelas da questão 

social em seu cotidiano ou os interesses capitalistas, de continuidade e manutenção da 

desigualdade, da sociedade de classe. De acordo com Iamamoto: 

O projeto profissional no Brasil reconhece a dimensão contraditória das demandas 

que se apresentam à profissão, expressão das forças sociais que nelas incidem: tanto 

o movimento do capital, quanto os direitos, valores e princípios que fazem parte das 

conquistas e o ideário dos trabalhadores. São essas forças contraditórias, inscritas na 

própria dinâmica dos processos sociais, que criam as bases reais para a renovação do 
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estatuto da profissão conjugadas à intencionalidade de seus agentes. (...) O Serviço 

Social é reconhecido como uma especialização do trabalho, parte das relações 

sociais que fundam a sociedade do capital. Estes são, também, geradoras da questão 

social em suas dimensões objetivas e subjetivas, isto é, em seus determinantes 

estruturais e no nível da ação do sujeito, na produção social, na distribuição desigual 

dos meios de vida e do trabalho, nas suas objetivações políticas e culturais. 

(IAMAMOTO, 2008, p. 182: Grifos da autora) 

Nesta direção o CFESS reconhece que a especificidade do Serviço Social, na divisão 

sócio-técnica do trabalho encontra-se “organicamente vinculada às configurações estruturais 

e conjunturais da „questão social‟ e às formas históricas de seu enfrentamento – que são 

permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do Estado.” (CEFESS apud 

IAMAMOTO, 2008, p. 183: Grifos do autor). Portanto, estamos reconhecendo que a 

peculiaridade da inserção dos assistentes sociais na divisão social e técnica do trabalho 

determina o caráter contraditório deste trabalho – que é ineliminável na sociabilidade 

capitalista - e, a intencionalidade dos agentes profissionais, pode favorecer os interesses do 

capital ou da população usuária, da classe trabalhadora.   

Como já pontuamos, quando o Serviço Social se coloca, ao longo do ciclo autocrático, a 

favor do desenvolvimento econômico do país - compreendendo as políticas sociais como 

meio de controlar, subordinar, diluir as resistências e contradições publicizadas no cenário 

sócio-político nacional por setores críticos da sociedade brasileira que denunciavam o 

crescimento da questão social e seu conteúdo político, de classe - buscava perpetuar a ordem 

de classe. Assim, a pretensa neutralidade reivindicada pelo Serviço Social servia apenas para 

escamotear as contradições próprias da realidade social e, consequentemente, do trabalho 

profissional, que só poderiam ser compreendidas em sua totalidade e múltiplas mediações 

com a teoria social crítica. 

A culpabilização, a individualização e, num certo sentido, a moralização das expressões 

da questão social realizadas no bojo da perspectiva modernizadora aparecem de forma clara 

na obra de Durkheim acerca da educação moral: 

Eis por irregulares, os homens que não sabem se ater a ocupações definidas, são 

olhados com desconfiança pela opinião pública. Isso porque seu temperamento 

moral peca na própria base e, por conseguinte, sua moralidade encontra-se no mais 

alto grau de incerteza e contingência (...). Sem dúvidas é possível que alguma feliz 

disposição incline sua vontade para o bom caminho. (DURKHEIM, 2008, p. 42) 

Esse pensamento tem forte influência no Serviço Social que vê sua “clientela” não como 

classe trabalhadora, subalterna, que vivencia em seu cotidiano expressões concretas da 

questão social, mas como indivíduos irregulares (“moralmente incompletos”), culpados por 

não conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Parafraseando Durkheim, o Serviço 
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Social seria uma “disposição feliz”, que tem por função inclinar os indivíduos para o bom 

caminho, contribuindo, desta forma, para a harmonização da sociedade. 

Devemos chamar a atenção para uma prática muito comum no Serviço Social, derivada 

das bases positivistas, que é a função – e necessidade – de disciplinar os indivíduos 

irregulares, “moralmente incompletos” que buscavam transpor a ordem natural da realidade e 

publicizar as expressões da questão social. 

 Com base nesta perspectiva, os assistentes sociais cumprem, cada vez mais, através do 

Desenvolvimento de Comunidade e de outras modalidades de intervenção no âmbito das 

políticas sociais, a função disciplinadora para assegurar o desenvolvimento econômico, 

abandonando as perspectivas que aproximavam a profissão aos interesses das classes 

subalternas, voltando seu trabalho para disciplinar indivíduos que questionam a ordem 

estabelecida. 

Temos como grandes marcos da perspectiva modernizadora as formulações dos 

documentos de Araxá e Teresópolis
13

 que se conectam claramente com o processo de 

modernização conservadora implementado pela ditadura, na medida em que o 

desenvolvimento é visto “como processo induzido de mudanças para erradicar, mediante um 

gradativo aumento de níveis de bem-estar social, o quadro de causalidades potencialmente 

conversíveis em vetores de alimentação de um caudal revolucionário”. (NETTO, 1991, p. 

166).  Assim, o trabalho do assistente social orientado por esta perspectiva sincronizou-se 

com a ordem estabelecida, contribuindo para assegurar a eliminação de qualquer possibilidade 

de transposição da “ordem natural dos fatos”.  

Fica nítido o recurso ao positivismo, mais precisamente em sua derivação estrutural-

funcionalista, para interpretar e intervir na realidade nos documentos de Araxá, onde a 

profissão se define “como prática institucionalizada (...) se caracteriza pela ação junto aos 

indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. Tais desajustamentos muitas vezes 

decorrem das estruturas sociais inadequadas” (CBCISS apud NETTO, 1991, p.167). Fica 

explicito, também em outra passagem, que o “Serviço Social tem em mira uma contribuição 

positiva ao desenvolvimento (...)”, (CBCISS apud NETTO, 1991, p. 173). Neste sentido, o 
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 Estes documentos são resultados de dois seminários teóricos, tais seminários têm como referência teórica o 

estrutural-funcionalismo, derivação do positivismo, que marca a sistematização elaborada nos dois documentos. 
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Serviço Social busca escamotear, silenciar os questionamentos (negatividade), os indivíduos 

que resistem (moralmente incompletos) e assegurar o desenvolvimento harmônico, positivo 

do ciclo autocrático. 

Devemos ter claro como a vertente positivista, em seus diferentes matizes, incluindo-se o 

estrutural-funcionalismo, perpassa as formas de pensar o Serviço Social, sua forma de 

interpretar e intervir na realidade, pois falar em positivismo e Serviço Social, como atenta 

Guerra, não é uma retórica a perspectiva modernizadora: 

(...) dada a inserção na ordem burguesa madura, refere-se à incidência do paradigma 

da racionalidade formal-abstrata que, enquanto um modelo hegemônico peculiar a 

essa ordem social, vem exercendo predominância nas formas de ser e pensar o/no 

Serviço Social, mas teorias e práticas das profissão e, em conseqüência tem sido 

historicamente uma mediação à formação profissional. (GUERRA, 1997, p. 14) 

 

 

2.3 A EROSÃO DA DITADURA MILITAR E DAS BASES CONSERVADORAS DA 

PROFISSÃO: A POSSIBILIDADE HISTÓRICA DE EMERSÃO DA ONTOLOGIA DO 

SER SOCIAL 

 

Como observado anteriormente, os militares, no período denominado como excepcional, 

de 1964 a 1968 (que não interrompe a vida legislativa do país), não conseguem se legitimar 

politicamente perante os atores que compunham o pacto contra-revolucionário. Este fato 

ocorre devido às medidas racionalizadoras fruto da desaceleração do crescimento e do modelo 

econômico que seria implementado no momento seguinte. A pequena burguesia urbana 

abandona o pacto devido aos efeitos da desaceleração do crescimento, os trabalhadores, por 

outro lado, sofrem com a eliminação da estabilidade no emprego e com uma política salarial 

depressiva. 

É este contexto efervescente que abre os anos de 1968. Costa e Silva herda de Castelo 

Branco uma série de estrangulamentos sociais, manifestos através de importantes setores da 

sociedade brasileira – movimento operário e sindical retomam expressivas ações e o 

movimento estudantil, expressão da pequena burguesia urbana, ocupa espaço questionando a 

ordem estabelecida - que se articulam mostrando no cenário nacional o colapso do pacto 

contra-revolucionário. Devemos ter claro que este cenário de rearticulação de importantes 

setores da sociedade brasileira, acompanha a agitação mundial vivida no ano de 1968, no qual 
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inúmeros jovens vão as ruas, em diferentes partes do mundo, cobrar o fim dos valores 

hegemônicos e cada vez mais homogêneos desenvolvidos na sociedade capitalista moderna, 

ou seja, manifestavam-se, dentre outras coisas
14

, contra a crescente padronização das relações 

sociais que abordavam todas as diferenças como anomalias. É neste nó de tensões e 

estrangulamentos sociais, vividos em plano nacional e global, que a oposição ao regime 

militar começa a ganhar as ruas novamente e, tomada por euforismo, acredita que o fim da 

dominação burguesa é o fim do arbítrio e autoritarismo - vivido de forma velada até então. O 

polo regido pelo governo militar vivia uma situação delicada, de desaceleramento do 

crescimento e dificuldade em legitimar-se politicamente, devido à oposição que vinha 

conseguindo frear este processo. Portanto, mantendo-se a estrutura política e jurídica do 

Estado, que mantinha espaços para o dissenso - embora tais espaços não deixe brecha para 

que a oposição apresente um modelo político e de desenvolvimento contrário ao militar – a 

modernização conservadora entra em um momento de estagnação. É nesta série de 

estrangulamentos sociais e dificuldade dos militares avançarem sob a perspectiva de 

modernização conservadora, que o Ato Inconstitucional Número 5 (AI-5) apresenta-se, para o 

governo dos militares, como saída para enfrentar a dificuldade de legitimar-se politicamente 

para implementar as reformas que consideravam necessárias para o crescimento econômico 

atrelado aos monopólios transnacionais e aos países imperialistas. Com a instauração do AI-5, 

abre-se o ciclo de pleno desenvolvimento da autocracia burguesa, apresentando-se como uma 

tentativa desesperada da autocracia de eliminar todas as resistências políticas, presentes no 

Estado e na sociedade, ao seu projeto de desenvolvimento.  

Como já assinalado, somente através do golpe pode-se realizar as mudanças no mundo do 

trabalho necessárias para instaurar-se o “milagre econômico”, porém, já em 1973, como 

atenta Netto: “o milagre começa a esgotar-se. Na crise do „milagre‟, que a partir daí só faria 

aprofundar-se, inscrevem-se as determinações que, pela mediação da resistência democrática 

e pela ação do movimento popular, desembocarão na crise do regime autocrático” (NETTO, 

1991, p. 40). 

O ano de 1974 mostra claramente o desgaste cumulativo da ditadura. O processo eleitoral, 

que ganha caráter plebiscitário em relação ao regime, elucida que o futuro da autocracia 
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 Devemos ter claro que maio de 1968 ficou marcado por um grande questionamento dos valores e costumes 

hegemônicos na sociedade, neste cenário questionou-se a liberdade sexual feminina, os padrões estéticos, a 

mecanização do trabalhador fordista, a necessidade de não sermos governados. 
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burguesa é, inevitavelmente, ruir. Neste ano a crise de desaceleração do crescimento se acirra 

e a autocracia burguesa encontra como estratégia desesperada de sobrevivências, que irá se 

arrastar pela década de 1980, a seguinte saída:  

(...) pelo mais alto núcleo militar do regime – estratégia expressa claramente por 

Geisel e sua equipe, autodenominada „processo de distensão‟ e que, avançando no 

governo Figueiredo constituirá o projeto de auto-reforma com que o Estado forjado 

pela ditadura procurará transcendê-la. Tal estratégia, reduzida aos seus termos 

simples, visava à recomposição de um bloco sociopolítico para assegurar a 

institucionalização duradoura do sistema de relações econômicas-sociais e políticas 

estruturado a serviço dos monopólios (especialmente a estruturação plasmada no 

Estado) (NETTO, 1991, p. 41). 

Neste sentido, a auto-reforma do regime militar visava assegurar uma transição em médio 

prazo da ditadura para a democracia burguesa, mantendo, porém, a hegemonia de seu projeto 

de desenvolvimento atrelado a capitais transnacionais. Isso significava o empenho da 

burguesia em fazer a transição pela alto, excluindo, fato este comum na história brasileira, as 

massas. Por outro lado, buscava conter os avanços organizativos de parcelas críticas da 

sociedade civil, enquanto tentava articular novas bases de legitimidade para o governo militar, 

que, a cada ano que passava, estava cada vez mais restrita aos grandes monopólios. Assim 

entendemos por “transição democrática” um: 

(...) truque muito especial, com o qual, na verdade, evitou-se que toda a radicalidade 

contida no largo movimento de resistência e de alternativa se transformasse em força 

política capaz de, ao invés de uma transição, propor e implementar, na verdade, uma 

ruptura (OLIVEIRA, apud SILVA E SILVA, 2007, p. 45). 

Tendo claro este princípio, Florestan Fernandes avalia: 

(...) a ditadura militar sofreu uma derrota, mas é uma derrota que se caracteriza pela 

auto preservação. As forças conservadoras descobriram, pelo movimento das diretas, 

que a inquietação social campeava mais solta e mais forte que em 1964. Avançavam 

no sentido de uma composição pelo alto, respeitando o seu braço armado, já que em 

„tempo de democracia‟ ninguém sabe qual é a veneta do povo [...] Uma retaguarda 

guarnecida por militares e, em especial, por militares saídos da aventura ditatorial, 

tisnados por ela e ansiosos por encontrar no „governo eleito‟, em composição com 

antigos sócios civis à testa do poder e do comando de partidos importantes, uma 

sólida garantia de transição prolongada (FERNANDES apud SILVA e SILVA, 2007, 

p. 46). 

Os anos de 1975 a 1979 são marcados pela ação econômica e social do governo Geisel, 

orientada pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento, que demarcava que o desenvolvimento 

econômico, por si só, não asseguraria a distribuição de renda, logo, a ação do PND destinava-

se a realizar políticas redistributivas “enquanto o bolo cresce” (SEPLAN –II PND apud 

SILVA e SILVA, 2007, p.36). Para alcançar este objetivo, como atenta Ozanira: 
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as bases da estratégia social são representadas pela conjunção da política de 

emprego com a política de salários; pela política de valorização de recursos 

humanos, através de programas nas áreas de educação, treinamento profissional, 

saúde e assistência médica, saneamento e nutrição; pela política de integração social, 

através do PIS-PASEP, enquanto mecanismo destinado a suplementar a renda, a 

poupança e o patrimônio do trabalhador; pela política de habitação; pela ampliação 

da Previdência Social para o atendimento de novas categorias da população, 

principalmente os mais pobres; pela progressiva universalização da legislação do 

trabalho e pela política de defesa ao consumidor para assegurar preços mais baixos 

aos produtos de consumo básico. (SILVA e SILVA, 2007, p.36-37). 

O II PND acabou inviabilizado com o aprofundamento da crise econômica e ainda 

deparou-se com a reorganização da classe trabalhadora a partir das greves operárias do ABC 

paulista de 1978, 1979, 1980 e 1982 que deflagrou a radicalização da oposição democrática 

que, por sua vez, dá um giro e se aproxima do movimento operário. Este giro democrático que 

perpassa a sociedade brasileira propicia a emersão de um amplo movimento popular, com 

alianças, como reconhece Ozanira (2007) entre as Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) 

inspiradas na teologia da libertação; o movimento contra a carestia, mobilizando mais os 

grandes centros urbanos; o novo sindicalismo emergente. Este cenário aprofunda a crise da 

ditadura e coloca para Figueiredo (1979/1985) a necessidade de “combinar concessões com 

gestos tendentes à negociação com medidas repressivas” (NETTO, 1991, p. 42). 

A crise econômica se aprofunda no governo Figueiredo, segundo Ozanira (2007), atrelada 

a altos índices inflacionários, ao aumento da dívida externa e ao agravamento das condições 

de vida da população. Estes elementos, acirrados pela crescente organização dos operários e 

do movimento popular, obrigam a autocracia a prosseguir sua auto-reforma, sob a versão 

aberturista com concessões, tais como a anistia política, que, sem dúvida, alivia a pressão 

social acumulada ao longo da ditadura, permitindo a recuperação dos direitos políticos as 

lideranças cassadas e o retorno dos exilados políticos. Assim, como sinaliza Florestan 

Fernandes: 

a situação histórica alterou-se e os rumos da evolução política também, pois agora 

pode ser influenciada por todas as forças sociais contraditórias e pelo livre jogo da 

luta política. Isso desvenda novos horizontes para a transformação da sociedade civil 

e do Estado (FERNANDES apud SILVA e SILVA, 2007, p. 46). 

O amplo movimento popular que ganha expressividade a partir da organização operária do 

ABC paulista avança na década de 1980 culminando no movimento pelas diretas já, que 

unificou movimentos sociais, partidos políticos de oposição e entidades democráticas contra a 

ditadura e na Constituição de 1988. No entanto, devemos ter claro que os avanços populares 

não são capazes de romper com o modelo de desenvolvimento lançado na ditadura. As 

conquistas populares na Constituição refletem isso, a sociedade civil se amplia para controlar 
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socialmente o Estado, mas não avança em um projeto societário alternativo, pois “no campo 

da oposição democrática a hegemonia nunca escapou das mãos de correntes burguesas” 

(NETTO, 1991, p. 43). 

Na perspectiva analítica elaborada por Netto, podemos apontar que não há durante todo o 

ciclo autocrático burguês, no campo da oposição, forças democráticas sólidas, capazes de 

emergir na crise da ditadura com propostas e projeto social “politicamente viáveis, aptas a 

transcender os quadros da ordem burguesa” (NETTO, 1991, p. 44). Assim, 

não é por acaso , pois, que a crise da ditadura, alongando-se por mais de uma 

década, configura um processo de transição que parece singular e atípico: deu lugar 

a uma situação política democrática, nos primeiros anos da década de oitenta, que 

vem se aprofundando, mas que coexiste com um aparato estatal inteiramente 

direcionado para um sentido incompatível com a sua manutenção, ampliação e 

consolidação. O impasse de fundo aí contido – uma clara defasagem entre o Estado 

e o regime político – seguramente não pode perdurar por muito tempo (NETTO, 

1991, p.44: Grifos do autor). 

A crise da ditadura e a ascensão dos movimentos populares colocam em cheque o 

pensamento conservador que atravessava a sociedade brasileira sob o discurso da segurança 

nacional, possibilitando a influência de tendências críticas na interpretação da realidade. Este 

movimento de rearticulação da sociedade civil impulsionado pela crise política de arrocho 

salarial e depreciação das condições de vida da população, conforme destaca Ozanira (2007), 

coloca novas pressões para o Serviço Social que, até então, cumpria acriticamente o papel de 

mediador da relação entre o aparato assistencial e seus beneficiários, visando angariar o apoio 

da população para os programas de desenvolvimento do governo. 

A crescente organização de setores subalternos contra as profundas desigualdades 

gestadas na autocracia burguesa – sob o binômio repressão/assistência – rebatem no Serviço 

Social através do contato cotidiano – através do Desenvolvimento de Comunidade e dos 

espaços sócio-ocupacionais ampliados durante os governos militares – com os processos 

organizativos destes setores, que exigem novas práticas profissionais permitindo a categoria 

profissional pensar sua função no Estado – mediação entre programas do Estado e 

beneficiários – sob uma “perspectiva crítica que possa contribuir para o avanço da luta 

organizativa desses movimentos” (SILVA e SILVA, 2007, p. 39). 

É neste contexto de novas demandas (1978/1985) que, segundo Ozanira: 

setores profissionais dos assistentes sociais aprofundam a proposta esboçada no 

período de 1960-1964 e retomada no início da década de 70, desenvolvendo amplo 

debate sobre o caráter político da prática profissional e consequente desmistificação 
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de sua pretensa neutralidade, ao mesmo tempo que sugerem, contundentemente, a 

possibilidade de o Serviço Social pôr-se a serviço da clientela (SILVA e SILVA, 

2007, p. 39). 

É neste contexto de crise da ditadura e reorganização das classes subalternas que se situa a 

possibilidade de emersão da perspectiva profissional de intenção de ruptura, que teve seu 

desenvolvimento abortado precocemente pela ditadura. Porém, devemos ter sempre claro, 

como pontua Netto (1991), que a emersão desta perspectiva não é um puro resultado da 

vontade e intencionalidade de seus protagonistas, expressa, antes de mais nada, tendências e 

forças políticas que perpassam a estrutura da sociedade brasileira. Assim, concordando com 

Netto: 

nos seus componentes conservadores, modernizantes e contestatórios, as (auto) 

representações profissionais condensam (é certo que mediata e dissincronicamente) 

os próprios vetores que comparecem nas lutas e dramas do tecido social brasileiro. 

Num registro antes impensável, as (auto) representações do Serviço Social no Brasil, 

na década de oitenta e em função do seu desenvolvimento pós-64, permitem 

identificar as grandes linhas de força que tensionam e dinamizam a nossa sociedade 

(NETTO, 1991, p. 307). 

É neste cenário que a perspectiva modernizadora sofre um grande refluxo e a intenção de 

ruptura, devido a sua sincronia ao momento efervescente vivido na sociedade brasileira, tem 

possibilidade de avançar, de disputar a hegemonia profissional e romper com o 

conservadorismo profissional, que, como já vimos, seus vetores erosivos datam de finais dos 

anos de 1950, porém, com a precipitação democrática vivida em 1961 a 1964 e a consequente 

“revolução pelo alto” impedem os avanços no trabalho profissional que iam à perspectiva de 

vinculá-lo ao projeto societário das classes subalternas. 

Tendo em vista este processo de continuidade e ruptura na sociedade e na profissão, 

podemos afirmar, segundo Netto (1991) que as bases sócio-políticas da perspectiva de 

intenção de ruptura estavam contidas no movimento das classes subalternas derrotadas em 

abril de 1964, refletindo, geneticamente, as tendências mais democráticas da sociedade 

brasileira. 

Com base nestes elementos teóricos de análise, podemos dizer que as possibilidades de 

emersão da intenção de ruptura estavam atreladas aos seguintes determinantes: a) contato 

com o Serviço Social latino-americano reconceptualizado; b) condições de trabalho dos 

Assistentes Sociais, Desenvolvimento de Comunidade, aproximação com a classe 

trabalhadora; c) clima efervescente na Universidade (colocado ao longo do ciclo autocrático e 

acirrado em sua crise, acarretando a abertura a correntes radicalmente críticas); d) quadro 
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sócio-político e ideológico dos primeiros anos da década de oitenta (participação de amplos 

setores da classe média urbana na vida cívica). Ou, ao contrário, poderíamos dizer ser 

impossível à emersão da intenção de ruptura sem: a) a hegemonia das correntes progressistas 

e de esquerda; b) o desenvolvimento do marxismo acadêmico (ainda que inicialmente 

enviesado); c) o rompimento, através da crise da ditadura, com o irracionalismo formal-

abstrato; d) a inserção do Serviço Social na academia
15

. 

Assim, podemos afirmar que a possibilidade de emersão da teoria social crítica, 

representada na perspectiva de intenção de ruptura (ainda que, inicialmente, de forma 

enviesada) não é um processo endógeno, mas com inúmeras mediações que só podem se 

realizar na crise da autocracia burguesa, como, por exemplo, a vinculação desta perspectiva a 

classe trabalhadora. A aproximação crítica do Serviço Social com as classes subalternas, 

conforme afirma Netto (1991) revigoram a profissão em dois sentidos, são eles: 

 I) Com a modernização conservadora do Estado define-se mais claramente as classes 

sociais, sob forte adensamento da classe trabalhadora, ampliando, consequentemente as bases 

de legitimação da intenção de ruptura. Com os avanços da classe trabalhadora que faz ruir o 

ciclo autocrático burguês, refletindo no entrelaçamento do Estado por esta classe, estes fatos 

rebatem na profissão da seguinte forma:  

de um lado, começaram a lhe oferecer um suporte com abertura e legitimada 

intervenção social articulado sobre sistemas organizativos sensivelmente mais 

avançados que no passado; de outro pela aproximação socioeconômica da categoria 

profissional às condições de trabalho das classes subalternas, o movimento 

organizativo próprio dessas camadas entrou a permear a categoria (NETTO, 1991, 

p.258) 

II) A intenção de ruptura sem a repressão da autocracia burguesa, rompe com a produção 

teórica de caráter puramente teoricista, através do contato com a classe trabalhadora receptiva 

à produção intelectual crítica. Este fato permitiu a esta perspectiva produzir conhecimento 

orgânico para com as classes subalternas. 

O refluxo do pensamento conservador, em termos de hegemonia, na sociedade e na 

profissão, como já observado, está atrelado aos avanços democráticos protagonizados na 

sociedade brasileira. A perspectiva modernizadora entra a década de oitenta em forte 

                                                           
15

 Cabe destacar que a ditadura, através da exigência de modernização da profissão, abriu um amplo espaço na 

academia através, especialmente, da ampliação de cursos de Serviço Social. O que era fundamental para a 

laicização da profissão. 
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descompasso com a realidade brasileira. A intenção de ruptura, em crescente emersão no 

avançar da década de oitenta, é caracterizada pela crítica radical ao conservadorismo presente 

na sociedade e na profissão e tem como aporte teórico-metodológico a tradição marxista, de 

caráter extremamente contestatório a ordem estabelecida e, por isso, afinada ao processo 

vivido na sociedade brasileira de rearticulação da classe proletária, com a finalidade de fazer 

avançar seus interesses sobre o Estado
 16

. 

É esta perspectiva que abriga em seu interior a ontologia do ser social, partindo da 

compreensão que esta tendência da teoria social crítica é essencial para estabelecer mediações 

com valores humano-genéricos para as respostas que os assistentes sociais dão as situações 

concretas que se apresentam em seu trabalho, sob uma direção potencialmente capaz de 

transformar a realidade em sua dimensão material e valorativa, contribuindo para a 

emancipação e plena realização do ser social. 

Assim, como já sinalizava Ozanira, podemos afirmar que o desenvolvimento do Serviço 

Social e da sociedade não é homogêneo, nem linear: 

trata-se, por conseguinte, de um processo marcado por confrontos com as forças 

conservadoras e reacionárias existentes no interior do quadro profissional e da 

sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, pelas divergências e contradições entre as 

próprias forças que se colocam na perspectivas dos interesses dos setores populares. 

(SILVA e SILVA, 2007, p. 43) 

Neste cenário político de crise estrutural da ditadura, podemos situar a ontologia do ser 

social como uma resposta a racionalidade positivista formal-abstrata - atrelada aos setores 

mais progressistas da classe trabalhadora – diluindo a naturalização do homem e da 

sociedade, unindo indissoluvelmente, através do conceito de práxis, sujeito e objeto. Em 

outras palavras a ontologia decodifica e se afina ao pensamento de setores radicais da 

sociedade brasileira, que acreditavam que a realidade era construída pelos homens e, por isso, 

caberia aos homens transformá-la.  Assim, para criticar a racionalidade formal-abstrata, como 

atenta Guerra (1997), é preciso buscar os fundamentos ontológicos do ser. Neste sentido, a 

perspectiva ontológica
17

 une sujeito e objeto, rompendo com o ideário conservador e 

                                                           
16

 Devemos ter claro que setores organizados da classe trabalhadora cobravam da categoria profissional uma 

intervenção que rompesse com a culpabilização individual das múltiplas expressões da questão social, 

potencialmente capaz de politizar esta categoria (questão social) em uma perspectiva de colaborar para o 

acúmulo de forças comprometidas com as classes subalternas.  

17
 Cumpre destacar que aprofundaremos mais adiante a forma que a categoria se apropria desta perspectiva e sua 

importância no combate ao conservadorismo. 
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reconhece que as criações humanas - fruto do trabalho – só podem dominar o homem em uma 

realidade alienada e fetichizada como a capitalista e, principalmente, com um aporte teórico-

metodológico que não vá aos fundamentos do ser, que se encerre nas abstrações do trabalho. 

Assim, podemos dizer que a ontologia do ser social foi, e ainda é, fundamental para 

romper com a incorporação mecanicista e economicista da obra de Marx, presente até o início 

de 1980 nas Ciências Sociais e no Serviço Social, através de uma compreensão acerca do 

marxismo pautada sobre o viés do determinismo econômico, desconhecendo o conceito de 

prioridade ontológica e, consequentemente, reduzindo a contribuição filosófica de Marx a 

uma análise puramente econômica, desconsiderando as outras esferas que compõe a totalidade 

do Ser Social, a unidade, multideterminação e o momento predominante destas dimensões 

face à dimensão econômica. 

Neste contexto, a entrada dos anos de 1990 marca a conquista da hegemonia da 

perspectiva de intenção de ruptura no âmbito do Serviço Social brasileiro que consegue 

angariar amplos setores da categoria profissional, através de uma problematização, nunca 

vista na profissão, acerca da realidade e transformações societárias vividas no Brasil, 

articulada as finalidades, contradições, possibilidades, limites conjunturais e estruturais que 

perpassam o trabalho dos assistentes sociais. Segundo Iamamoto: 

Por meio dessa renovação, busca-se assegurar a contemporaneidade do Serviço 

Social, isto é, sua conciliação com a história presente, afirmando-o como capaz de 

decifrar a sociedade brasileira e, nela, a profissão, de modo a construir respostas que 

possibilitassem ao Serviço Social confirmar-se como necessário no espaço e tempo 

dessa sociedade. (IAMAMOTO,2008, 223) 

 Desta forma esta perspectiva consegue imprimir a direção teórico-prática, ético-política e 

técnico-operativa ao projeto profissional do Serviço Social brasileiro - normatizado pela Lei 

de Regulamentação da profissão (Lei n. 8.662/93), pelo Código de Ética (1993) e pelas 

Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996; MEC-SESu/CONESS, 1999) -, visando assegurar 

uma formação e uma intervenção profissional capazes de apreender e intervir sobre as 

transformações sociais, em uma perspectiva de favorecimento dos interesses e fortalecimento 

do processo de luta pela hegemonia das classes subalternas. A assimilação da perspectiva 

ontológica, por parte da categoria profissional, reflete-se de forma clara e coesa no Código de 

Ética dos Assistentes Sociais de 1993, no qual a profissão utiliza-se das categorias e valores 

comprometidos com a emancipação humana, permitindo a decodificação da vinculação 

política e ética aos interesses das classes subalternas, da seguinte forma: política por se 

expressar através de “posicionamentos em favor da eqüidade e justiça social, que assegure 
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universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 

como sua gestão democrática” (CFESS,1993); ética, por utilizar-se, para a reflexão e 

intervenção, valores humano-genéricos, comprometidos com a emancipação humana 

potencialmente capazes de transformar a realidade em sua dimensão valorativa e material, em 

uma perspectiva de favorecer a consolidação da defesa política realizada pela categoria 

profissional. Portanto, o recurso à ontologia do ser social permitiu a categoria profissional 

elaborar uma ética profissional pautada na tradição marxista, livre das objetivações 

enviesadas expressas no determinismo econômico, capaz de analisar e responder a situações 

concretas tendo como horizonte e referencial valorativo a emancipação humana. 

Assim, podemos dizer que a incorporação da abordagem da ontológica por parte do 

Serviço Social brasileiro, cujo desenvolvimento e aprofundamento guarda intensa relação com 

a perspectiva de intenção de ruptura, rompe - pela primeira vez na história do Serviço Social 

brasileiro - com as normatizações éticas pautadas em objetivações conservadoras, 

representando: 

a negação da base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, que norteava a 

ética da „neutralidade‟, e afirmação de um novo perfil técnico, não mais um agente 

subalterno e apenas executivo, mas um profissional competente teórica, técnica e 

politicamente. (BARROCO apud CFESS, 2001, p. 200) 

 É com base nos apontamentos supracitados acerca da possibilidade histórica de emersão 

da ontologia do ser social, de sua importância ao combate do conservadorismo e 

determinismo econômico, que se faz necessário elucidar os fundamentos, valores e categorias 

ontológicas incorporadas pelo Serviço Social brasileiro, para, posteriormente, clarificarmos os 

avanços desta perspectiva para a compreensão da realidade e vinculação orgânica a valores 

que favoreçam ao projeto societário emancipador das classes subalternas. 

 

 

2.4 AS CATEGORIAS, FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS ONTOLÓGICOS 

APROPRIADOS PELA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS  
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Para discutirmos a apropriação das categorias, conceitos e princípios ontológicos pela 

categoria profissional dos assistentes sociais, partimos do trabalho pela sua centralidade para a 

compreensão ontológica. Segundo Marx, a centralidade do trabalho refere-se ao fato de que: 

Como criador de valor de uso, como atividade útil, o trabalho é uma condição de 

existência do ser humano, independente de todas as formas de sociedade, uma 

necessidade natural eterna do metabolismo do ser humano com a natureza, uma 

mediação com a vida humana (MARX apud KONDER, 2002, p. 46). 

Para Lukács: 

(...) o trabalho é, antes de mais nada, em termos genético, o ponto de partida da 

humanização do homem, do refinamento de suas faculdades, processo no qual não 

se deve esquecer o domínio sobre si mesmo (LUKÁCS, 2008, p. 21). 

Neste sentido, o trabalho é central por ser uma atividade ineliminável em todas as 

formas de sociedade humana e a primeira forma de objetivação do Ser Social que, ao 

identificar sua necessidade de sobrevivência, transforma a natureza para assegurar sua 

reprodução – o trabalho é mediado pela capacidade teleológica, isto é, capacidade de pré-

ideação, de visualizar as finalidades que deseja imprimir à natureza através de sua práxis. O 

trabalho diferencia o homem dos outros animais, uma vez que exige habilidades, mediação 

entre sujeito e objeto, escolha entre alternativas sociais. Neste sentido, o trabalho na 

compreensão ontológica é fundante, pois a partir dele o homem desenvolve suas habilidades, 

busca dar respostas as suas necessidades sociais e generalizar os saberes que acumula. Através 

do trabalho o homem se constitui como ser social, pois transforma não só a natureza, mas 

também a si mesmo: 

Para Marx, o trabalho é o fundamento ontológico-social do ser social; é ele que 

permite o desenvolvimento de mediações que instituem a diferencialidade do ser 

social em face de outros seres da natureza. As mediações, capacidades essenciais 

posta em movimento através de sua atividade vital, não são dadas a ele; são 

conquistadas no processo histórico de sua autoconstrução pelo trabalho. São elas: a 

sociabilidade, a consciência, a universalidade e a liberdade (BARROCO, 2010, p. 

26). 

Neste sentido, aprofundaremos nossa compreensão acerca das capacidades humano-

genéricas colocadas em movimento pelo trabalho, para, em breve, debatermos a importância 

dessas capacidades para a dimensão valorativa do trabalho profissional crítico emergente com 

a intenção de ruptura. O trabalho, ao se realizar como práxis
18

, coloca em movimento uma 

                                                           
18

 Devemos deixar claro que não estamos reduzindo os elementos característicos da práxis ao trabalho, pois, em 

nossa compreensão, “a práxis compreende – além do momento laborativo – também o momento existencial: ela 

se manifesta tanto na atividade objetiva do homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os 

materiais naturais, como na formação da subjetividade humana, na qual os momentos existenciais como a 

angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança etc., não se apresentam como „experiência‟ passiva, mas 

como parte da luta pelo reconhecimento, isto é, do processo da realização humana (KOSIK, 1976, p. 204). 
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dupla dimensão, por um lado, supõe a atividade teleológica
19

, de pré-ideação das finalidades e 

meios a serem utilizados no processo de trabalho; por outro, ao transformar a natureza e gerar 

algo novo o homem também se transforma, se reconhecendo como criador de sua obra. 

Assim, entendemos por práxis, uma atividade consciente cujo resultado se expressa em um 

“produto objetivo antes inexistente, isto é: quando estamos diante da ação do homem sobre a 

matéria e da criação – através dela – de nova realidade humanizadora” (VÁZQUEZ apud 

BARROCO, 2008, p. 24). De acordo com Kosik, a práxis para a filosofia pautada na obra de 

Marx reconhece que: 

(...) o homem, sobre o fundamento da práxis e na práxis como processo ontocriativo, 

cria também a capacidade de penetrar historicamente por trás de si e em torno de si, 

e, por conseguinte, de estar aberto ao ser em geral. (...) Na práxis se descobriu o 

fundamento do real centro de atividade, da real mediação histórica de espírito e 

matéria, de cultura e natureza, de homem e cosmo, de teoria e ação, de ente e 

existente, de epistemologia e ontologia (KOSIK,1976, p. 206: Grifos do autor). 

 A categoria práxis, presente historicamente na filosofia, ganha na obra de Marx um 

caráter completamente novo, isto é, a práxis não é mais vista como uma categoria a-histórica, 

metafísica, que sempre é a mesma, de acordo com Kosik: 

A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer dizer, que se 

renova continuamente e se constitui praticamente -, unidade do homem e do mundo, 

da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da produtividade. Como a 

realidade humano-social é criada pela práxis, a história se apresenta com um 

processo prático no curso do qual o humano se distingue do não humano: o que é 

humano e o que não é humano não são já predeterminados; são determinados na 

história mediante uma diferenciação prática (KOSIK, 1976, p. 202: Grifos do autor). 

Concordando com Kosik entendemos a práxis como atividade historicamente 

determinada; mediação entre o homem e o mundo, que necessita da interação entre os 

indivíduos, e, por isso, podemos dizer que a socialidade é um traço constitutivo da gênese do 

ser social, uma vez que os homens só conseguem desenvolver suas capacidades e 

possibilidades de (re) produzir-se materialmente e subjetivamente, na realidade, através da 

relação de reciprocidade mútua com os indivíduos da mesma espécie. A partir da práxis 

situamos a possibilidade de uma ontologia do ser social, “no processo ontocriativo da práxis 

humana se baseiam as possibilidades de uma ontologia, isto é, de uma compreensão do ser” 

(KOSIK, 1976, p. 205). 

                                                           
19

 Para aprofundar nossa compreensão acerca da atividade teleológica, cabe pontuar a brilhante contribuição de 

Marx: “(...) o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua 

cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 

deste existiu a imaginação do trabalhador, e, portanto idealmente” (MARX apud BARROCO, 2008, p.24). 
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(...) a socialidade é inerente a todas as atividades humanas, expressando-se no fato 

ontológico de que o homem só pode constituir-se como tal em relação com os outros 

homens e em consequência dessa relação; ela significa reciprocidade social, 

reconhecimento mútuo de seres de uma mesma espécie que partilham uma mesma 

atividade e dependem uns dos outros para viver (BARROCO, 2008, p. 22: Grifos do 

autor). 

Não podemos deixar de falar que ato de criação de algo inexistente até então é um 

processo mediado pelo papel ativo da consciência, isto é, para a realização da práxis o homem 

necessita conhecer a natureza, sua dinâmica. Portanto, a consciência é uma capacidade 

puramente humana, na qual o homem responde as necessidades que lhe são posta e, ao 

responder tais necessidades, gera novas perguntas e demandas. Neste sentido, de acordo com 

Lukács, para a realização da práxis a consciência é uma mediação “primária da vida social” 

(BARROCO, 2008, p. 22).  

Para produzir, por exemplo, com o fogo, a carne, o espeto etc., um alimento 

humano, as propriedades, as relações etc., destes objetos que são apresentados 

objetivamente em si e de modo absolutamente independente do sujeito ativo devem 

ser corretamente conhecidas e corretamente usadas (LUKÁCS apud BARROCO, 

2008, p. 22).  

Os juízos de valores são categorias fundamentais para a realização da práxis, isto é, o ato 

de julgar quais objetos são válidos ou sem validade, úteis ou inúteis, para a elaboração de algo 

novo, são, sem dúvida, mediados pela consciência, porém, devemos ter claro que a mediação 

com a consciência não é fundante, pois os juízos de valores se baseiam em valores e 

alternativas objetivas, sociais. Neste sentido, a consciência é uma mediação importante, mas 

se tomada como fundante pode levar a uma interpretação equivocada, pautada na prioridade 

do subjetivismo individual. Queremos, nesta perspectiva, recuperar o debate realizado no 

primeiro capítulo e reafirmar que a consciência não existe sem o ser social, ou seja, sem o ser 

capaz de transformar a natureza de forma consciente, pré-idealizada e valorativa. Segundo 

Barroco (2008), ao transformar a natureza o ser social cria alternativas frente as quais precisa 

realizar escolhas, que, ao serem materializadas na realidade, promovem a valoração dos 

objetos, configurando-se em escolhas de valores com caráter determinado historicamente. É 

no campo das alternativas que situamos a gênese da liberdade, ou seja, a partir da práxis 

produtiva o homem desenvolve novas perguntas, novas alternativas e possibilidades concretas 

de escolha, assim, “a liberdade não é apenas um valor ou um estado de perfeição absoluta, 

mas uma capacidade historicamente desenvolvida e inseparável da atividade que a objetiva.” 

(BARROCO, 2008, p. 26). De acordo com Kosik:  

(...) a concepção materialista culmina na intuição de que a liberdade é espaço 

histórico, que se desdobra e se realiza graças a atividade do corpo, isto é, a classe. A 

liberdade não é um estado; é uma atividade histórica que cria formas 
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correspondentes de convivência humana, isto é, de espaço social (KOSIK, 1976, p. 

221). 

 Na compreensão de Lukács: 

A liberdade, bem como sua possibilidade, não é algo dado por natureza, não é um 

dom do “alto” e nem sequer uma parte integrante – de origem misteriosa – do ser 

humano. É o produto da própria atividade humana, que decerto sempre atinge 

concretamente alguma coisa diferente daquilo que se propusera, mas que nas suas 

consequências dilata – objetivamente e de modo continuo – o espaço no qual a 

liberdade se torna possível (LUKÁCS apud BARROCO, 2008, p. 26). 

 Entendendo a liberdade como produto da práxis humana, estamos dizendo que a 

liberdade não esta contida no sujeito, mas na possibilidade concreta de realização de escolhas 

conscientes entre o que possui valor e o que não possui, possibilitando o pleno 

desenvolvimento das capacidades humano-genéricas. É neste sentido que em Lukács fica 

explicitada a vinculação ontológica entre valor e liberdade: 

Nas decisões alternativas do trabalho se esconde o fenômeno “originário” da 

liberdade, mas esse “fenômeno” não consiste na simples escolha entre duas 

possibilidades – algo parecido também ocorre na vida dos animais superiores -, mas 

na escolha entre o que possui e o que não possui valores, eventualmente (em 

estágios superiores) entre duas espécies de valores, entre complexos de valores, 

precisamente porque não se escolhe entre objetos de maneira biologicamente 

determinada, numa definição estática, mas, ao contrário, resolve-se em termos 

práticos ativos, se e como determinadas objetivações podem vir a ser realizadas. 

(LUKÁCS apud BARROCO, 2008, p. 28). 

 Nesta direção, o caráter ontológico da liberdade está atrelado ao livre desenvolvimento 

das capacidades humano-genéricas, da libertação do trabalho para que ele possa ser uma ação 

criadora, consciente e, portanto, se realizar como práxis. Com este caráter teórico e valorativo, 

podemos entender que para a concepção ontológica a liberdade tem em si, levando em conta a 

perspectiva histórica, uma projeção de sociedade que pressupõe a plena humanização e 

realização do homem, a superação da ordem de classe, tendo em vista a materialização de 

uma socialidade que possibilite a ação consciente do homem na escolha do que tem valor ou 

não e a expansão do acesso às conquistas humano-genéricas. Assim, a liberdade na 

perspectiva ontológica representa a necessidade de superação da dominação do homem sobre 

o homem, a criação de uma sociabilidade na qual o homem possa desenvolver suas 

capacidade e potencialidade humano-genéricas de forma plena, ou seja, “a totalidade do 

mundo revelada pelo homem na história e o homem que existe na totalidade do mundo” 

(KOSIK, 1976, p. 230). 

  Por fim, antes de realizarmos um breve debate sobre as outras formas de práxis que se 

desenvolvem a partir do ato de transformação da natureza, devemos ter claro que elas só 
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podem se desenvolver pelo fato do ser social ser dotado de historicidade, se realizando e 

humanizando no processo histórico, “na história se realiza o homem e somente o homem. 

Portanto, não é a história que é trágica, mas o trágico está na história. Não é absurda, mas é o 

absurdo que nasce da história” (KOSIK, 1976, p. 217). Consideramos o ser social como único 

ser dotado de historicidade, ou seja, é um ser capaz de continuidade, de acumular saberes e 

conhecimento, sem ter que começar sempre outra vez, para Kosik: 

Se a primeira premissa fundamental da história é que ela é criada pelo homem, a 

segunda premissa igualmente fundamental é a necessidade de que nesta criação 

exista uma continuidade. A história só é possível quando o homem não começa 

sempre de novo e do princípio, mas se liga ao trabalho e aos resultados obtidos pelas 

gerações precedentes (KOSIK, 1976, p.218: Grifos do autor). 

Só há história pelo fato do homem ter a capacidade de ligar-se as conquistas e acúmulos 

das gerações anteriores – acesso a conquistas do gênero humano e, também, as objetivações 

de outras gerações, que concretizam-se na realidade objetiva -, ou seja, como resultado do 

produto da práxis, das capacidades humano-genéricas, o ser social desenvolve a historicidade. 

Com o processo de complexificações das objetivações do ser social, temos, como atenta 

Netto, que diferenciar a práxis cujo objetivo é a transformação da natureza com a finalidade 

de criar algo novo (práxis objetiva) e a práxis cujo objetivo é a transformação do próprio 

homem (práxis interativa). É nesta esfera, da práxis interativa, que podemos identificar a ética 

como uma modalidade de práxis que possibilita a mediação entre o sujeito singular, as 

capacidades humano-genéricas e as exigências sociais, historicamente determinadas. Na 

compreensão de Netto e Braz: 

Deve-se distinguir entre formas de práxis voltadas para o controle e a exploração da 

natureza e formas voltadas para influir no comportamento dos homens. No primeiro 

caso, que é o do trabalho, o homem é o sujeito e a natureza o objeto; no segundo 

caso, trata-se de relações entre sujeito e sujeito (daquelas formas de práxis em que o 

homem atua sobre si mesmo como na práxis educativa e na práxis política) (NETTO 

e BRAZ, 2007, p. 43-44). 

No campo das possibilidades de transformação do homem que situamos a capacidade 

ética do ser social, colocada em movimento pelas capacidades humano-genéricas 

desenvolvidas a partir da práxis produtiva: sociabilidade, consciência, liberdade e 

universalidade. Ou seja, em determinado grau de desenvolvimento e complexificação do ser 

social, o indivíduo pode realizar escolhas conscientes e valorativas que extrapolem a sua 

singularidade, conectando-o aos outros membros de sua espécie em uma perspectiva de 

favorecer o desenvolvimento pleno das capacidades humanas. Segundo Barroco: 

A consciência é uma exigência, na medida em que o indivíduo deve ter o mínimo de 

participação consciente nas deliberações e escolhas de valor que realiza como sujeito 
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moral e ético. Presume-se que o sujeito ético seja consciente e dotado de vontade, 

uma vontade que, pela natureza da ética, deve ser livre, ou seja, seu portador não 

deve ser coagido por outros indivíduos em suas decisões, não deve ser obrigado a 

decidir pelo uso da força, psicológica ou física, deve ter um mínimo de controle 

sobre seus impulsos, isto é, ter autodomínio. (BARROCO, 2008, p. 59: Grifos do 

autor) 

Compreendendo que o ser social é um ser capaz de agir, realizar escolhas e juízos de 

valores a partir de uma orientação ética, estamos dizendo que este ser é capaz de realizar 

escolhas que retroajam - sobre o próprio indivíduo – modificando a si mesmo. Em outras 

palavras, a capacidade ética do ser social coloca como possibilidade a realização de escolhas 

conscientes sob as quais os indivíduos singulares podem estabelecer mediações com valores 

historicamente determinados, que favoreçam o desenvolvimento pleno das capacidades 

humano-genéricas, potencialmente capazes de contribuir para: a relação consciente entre 

indivíduo singular e a reprodução do gênero humano; a realização da liberdade; a modificação 

da realidade em sua dimensão valorativa e objetiva. 

A perspectiva de intenção de ruptura, com seu projeto profissional hegemonizado na 

entrada dos anos de 1990, cujo referencial teórico de interpretação e intervenção na realidade 

situa-se na teoria social crítica de Marx, resgata a perspectiva Ontológica, entendendo que 

esta perspectiva é uma mediação fundamental para fugir e refutar de uma vez por todas o 

economicismo. Isto é, a ontologia por reconstruir o caminho metodológico que conduz Marx a 

análise presente no Livro “O Capital”, explicita a prioridade ontológica da economia, 

deixando claro que não há neste fato noção de hierarquia; elucida também que as outras 

mediações (política, cultura, educação) são fundamentais para a mudança da esfera 

econômica. Esta compreensão, situada na perspectiva ontológica, permitiu que os assistentes 

sociais rompessem com o utopismo vivido nos anos de 1980, sob o qual inúmeros 

profissionais
20

 abandonaram os campos de trabalho por desacreditarem das políticas sociais e 

das instituições do Estado, convictos de que elas eram espaços de propagação e reprodução 

exclusivos dos interesses do capital. Partindo de um viés extremamente economicista, esses 

profissionais acreditavam que os únicos espaços nos quais o trabalho profissional poderia se 

realizar, em uma perspectiva emancipatória, seria junto a movimentos sociais radicais, com 

uma orientação totalmente desinstitucionalizada, numa perspectiva de agente revolucionário 

                                                           
20

 Cabe destacar que estes profissionais haviam tido um contato enviesado com as obras de Marx, sob forte 

recurso as obras de Althusser, pautadas em uma compreensão economicista de Marx. 
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da classe trabalhadora, ou seja, atribuindo a categoria a tarefa revolucionária que não cabe a 

uma profissão, mas sim a toda sociedade. 

Com a incorporação da abordagem ontológica, outras mediações importantes para a 

emancipação econômica se clarificaram para a profissão, como, por exemplo, a valorativa, 

que possibilita ao profissional, analisar, julgar situações que se apresentam em seu trabalho a 

partir de valores humano-genéricos, que favoreçam a emancipação humana, tendo a clareza 

que não cabe a profissão atribuir ao seu trabalho um caráter revolucionário, mas sim elencar 

valores éticos-políticos comprometidos com o campo dos direitos e da justiça social, 

potencialmente capazes de se materializar no trabalho profissional e colaborar para o acúmulo 

de forças sociais comprometidas com o processo histórico de hegemonia da classe 

trabalhadora. Nesse sentido, rompe-se com o utopismo, pois as políticas sociais e as 

instituições deixam de ser analisadas pelo viés economicista (de mera reprodução do capital) e 

passam a ser problematizadas como espaço contraditório, que reproduz o interesse do capital 

e, também, da classe trabalhadora. Portanto, o assistente social, a partir de suas respostas a 

situações concretas, pode favorecer tanto ao capital, quanto a classe trabalhadora, e, para 

favorecer os interesses emancipatórios da classe trabalhadora, através de sua intervenção 

direta sobre as condições de reprodução da vida social dos indivíduos, necessita estabelecer 

juízos de valor com princípios e valores humano-genéricos para pensar a finalidade que deve 

imprimir - dentro dos limites estruturais da instituição na sociabilidade burguesa - ao seu 

trabalho. Isto é, para materializar em sua intervenção respostas à situações concretas, 

coerentes com as finalidades do projeto profissional crítico, é necessário a mediação com 

valores éticos humano-genéricos - valores emancipatórios que favoreçam a transformação da 

realidade em sua dimensão objetiva e valorativa, contribuindo para a superação da dominação 

do homem sobre o homem. Com base nesta análise, a categoria profissional consegue reverter 

o fatalismo institucional e o messianismo revolucionário, compreendendo a dimensão 

contraditória própria e ineliminável da inserção sócio-ocupacional dos assistentes sociais na 

divisão sócio-técnica do trabalho. 

Nessa direção, o trabalho profissional na instituição apresenta a possibilidade concreta de 

afirmar e materializar valores e conquistas humano-genéricas, assim como, de favorecer a 

ampliação e propagação dos interesses da classe trabalhadora, utilizando-se, para tal, da 

mediação com a esfera política, através da participação ativa nos mecanismo de controle 

social e da construção da política social (entendendo esta esfera como fundamental para luta 

por direitos e disputa de interesse), com o horizonte de contribuição para a superação do 
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processo histórico da dominação burguesa, através do acúmulo de forças progressistas no 

campo dos direitos. Por outro lado, a categoria profissional reconhece o limite estrutural das 

instituições e das políticas sociais, isto é, instrumentos incapazes de, por si só, promoverem a 

emancipação humana. 

Outra possibilidade de materialização dos valores humano-genéricos, potencialmente 

capazes de transformar a realidade em sua dimensão objetiva, está no Ethos profissional, ou 

seja, está posto a partir de uma dada moralidade que os profissionais do Serviço Social 

reproduzem na realidade através das respostas que dão a situações concretas, afirmando 

valores, legitimando comportamentos e produzindo efeitos sobre a vida dos indivíduos. 

Portanto, a partir da ruptura com o conservadorismo, as respostas profissionais direcionam-se 

em prol das classes trabalhadoras e, neste sentido, buscam, através de direcionamentos 

valorativos, comprometidos com o campo da liberdade, coletivizar tais respostas em uma 

mesma direção - de defesa ao projeto profissional vinculado ao projeto societário das classes 

subalternas, e, para tal defesa, a instituição e a política social são mediações importantes para 

materialização do trabalho em uma perspectiva de colaboração para impregnar tais 

mecanismos com os interesses da classe trabalhadora, potencialmente capaz de colaborar para 

o acúmulo de forças críticas contrárias aos interesses do capital.  Portanto, a ruptura com o 

economicismo, fortemente influenciada pela incorporação da abordagem ontológica
21

, 

permitiu que os assistentes sociais visualizassem nas políticas sociais e nas instituições, 

possibilidades concretas de colaboração para o histórico processo de hegemonia da classe 

trabalhadora, através da mediação com juízos de valores humano-genéricos que materializem 

respostas profissionais teleologicamente orientadas, dentro dos limites estruturais de 

realização destes valores na sociabilidade capitalista, capazes de transformar a realidade em 

sua dimensão material, tendo como horizonte colaborar para o processo histórico da 

emancipação humana
22

. 

                                                           
21

 Não podemos esquecer a forte influência do pensamento Gramsciniano nesse processo, porém, não cabe neste 

estudo aprofundar essa tendência. 

22
 Como dito anteriormente, temos clareza que as instituições e políticas sociais são mecanismos incapazes de 

romper com a dominação do homem sobre o homem e, ao contrário, a sua própria lógica de funcionamento 

contribui para a reprodução das condições de acumulação do capital. Porém, parar nessa análise, significa 

desconsiderar a possibilidade de impregnar as instituições e a política com os interesses da classe trabalhadora e, 

se os profissionais críticos negam a instituição e a política, a tendência é que esses mecanismos sejam cada vez 

mais utilizados para a realização de interesses capitalistas. Portanto, devemos deixar claro que negamos todo o 

fatalismo e messianismo relacionados as instituições e as políticas sociais, mas consideramos fundamental 

disseminar os interesses das classes subalternas nestes mecanismos, colaborando para a disputa por hegemonia 

da classe trabalhadora.  
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Neste sentido, a ontologia colaborou para a compreensão da obra de Marx livre do viés 

economicista, permitiu uma maior clareza das contradições próprias do trabalho dos 

assistentes sociais e abriu um campo de possibilidades e mediações com valores e princípios 

potencialmente emancipatórios
23

. O projeto profissional crítico, conforme trabalhado no item 

(2.3), emergente com a perspectiva de intenção de ruptura, incorpora em grande medida a 

tendência ontológica em seus diferentes pilares, cumpre a partir de agora elucidarmos como 

esta tendência perpassa o projeto profissional crítico e qual a sua funcionalidade e importância 

no interior deste projeto. 

Nas diretrizes curriculares, podemos apreender o recurso a ontologia do ser social na 

formação dos graduandos em Serviço Social, como uma perspectiva de abordagem importante 

para compreender a vida social e conhecer o ser social, abrindo um horizonte teórico-

metodológico e ético-político que assegure a materialização dos valores, princípios e 

categorias elencadas nesta perspectiva teórica. Neste sentido, busca-se através da perspectiva 

ontológica capacitar os futuros assistentes sociais a realizarem juízos de valor livres de 

objetivações baseadas no senso comum ou em valores comprometidos com a reprodução e 

manutenção da sociabilidade capitalista, zelando, desta forma, pela qualidade dos serviços 

prestados a população usuária. Segundo Iamamoto: 

O projeto profissional afirma a defesa das diretrizes curriculares para o curso de 

Serviço Social, proposta pelo conjunto das unidades de ensino articuladas pela 

ABEPSS e a qualificação necessária à sua implementação, de modo a assegurar a 

consonância do ensino universitário com o projeto profissional construído ao longo 

das últimas décadas. Implica reafirmar, ainda, o respeito à autonomia e a presença 

política do movimento estudantil no Serviço Social, um dos espaços em que esse 

projeto é revitalizado. (IAMAMOTO, 2008,  p. 225). 

Com este horizonte a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) procura assegurar na formação universitária, passando pela graduação e pós-

graduação lato e stricto sensu, a coerência com o projeto profissional crítico, fomentando 

linhas de pesquisa
24

 que estimulem o aprofundamento teórico e de produção de conhecimento 

acerca da profissão e da realidade brasileira. 

                                                           
23

 Devemos deixar claro que os valores e princípios humano-genéricos, devido ao seu caráter emancipatório, não 

podem se realizar em sua totalidade na sociabilidade capitalista, porém, devido à própria contraditoriedade das 

relações sociais, há possibilidades de materialização de tais valores, ainda que de forma limitada. 

24
 Cabe destacar que entre as linhas de pesquisas desenvolvidas pela categoria profissional, construídas e 

aprimoradas a cada dois anos no Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), há um 

amplo e consistente debate acerca da Ética e da perspectiva Ontológica. Há também diversas outras linhas de 

pesquisa que recorrem a esta perspectiva para embasar reflexões a cerca da realidade. 
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Por meio da apropriação da ontologia, o Serviço Social reordena sua compreensão ética e 

utiliza-se desta perspectiva para romper com o lastro conservador e mecanicista (de guia, 

“manual de instrução” do trabalho profissional) da ética profissional. Em consonância com o 

projeto profissional crítico, podemos falar que esta formulação ética pauta-se em uma “ética 

marxista”, isto é, a profissão entende que, de forma genérica, o horizonte da emancipação 

humana, a superação da sociabilidade burguesa, exige uma normatização e mediação com 

valores éticos emancipatórios
25

 que extrapolam os limites e as ideologias de classe e conectam 

o indivíduo singular ao humano-genérico. Portanto, uma ética pautada em Marx: 

(...) tem um caráter revolucionário. Em termos da reflexão ética exige a criticidade 

radical e a perspectiva de totalidade; em termos de valores se apóia na liberdade e na 

emancipação humana. Praticamente, supõe um projeto societário de supressão da 

alienação, da exploração, das formas reificadas de viver moralmente (BARROCO, 

2001, p. 198). 

Em 1992 inicia-se um amplo debate na categoria profissional sobre a ética em geral, 

impulsionando o debate sobre a ética profissional, culminando na construção do Código de 

1993, como uma particularidade da vida ética
26

. Nesse contexto, a categoria busca suprimir as 

debilidades e enviesamentos teóricos do Código de 1986: 

A revisão a que se precedeu, compatível com o espírito do texto de 1986, partiu da 

compreensão de que a vida ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social: 

os valores são determinações da prática social, resultante da atividade criadora 

tipificada no processo de trabalho. É mediante ao processo de trabalho que o ser 

social se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade 

teleológica, projetiva, consciente; é por esta socialização que ele se põe como ser 

capaz de liberdade (CFESS apud BARROCO, 2001, p. 201).  

Como resultado desse amplo processo de debate na categoria nega-se todas as 

formulações éticas de caráter tradicional, mediada por valores humanista-cristãos e 

metafísicos, recorre-se a ontologia para afirmar a necessidade de um perfil profissional 

crítico, capaz de intervir técnica e politicamente na realidade, assim como, capacitado a 

refletir teoricamente sobre seu processo de trabalho e suas mediações. 

 Negando a base conservadora que perpassara, até então, toda a história da profissão, o 

Código de Ética remete a um projeto societário radicalmente democrático, comprometido com 
                                                           
25

 Vale destacar que esta compreensão é fruto do fracasso do socialismo real, que acreditava que a classe 

proletária, uma vez que tomasse os meios de produção e a propriedade privada, estaria livre de toda forma de 

alienação. Isto significava acreditar que o Socialismo seria um sistema político, econômico e social dotado de 

uma moral perfeita. Neste sentido, esta compreensão desconsiderou a importância da mediação com a ética 

marxista, pautada em valores emancipatórios.  

26 
Cabe destacar, que compreendemos que a ética profissional é uma particularidade da vida ética, pois tem como 

objetivo regulamentar a atuação específica de uma categoria profissional, não tendo a pretensão de formular uma 

normatização ética da totalidade da vida social. 
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os interesses da classe trabalhadora. O recurso a ontologia do ser social permitiu a categoria 

profissional apreender os valores como mediações colocadas em movimento a partir da práxis 

produtiva, que, como trabalhado anteriormente, possibilita ao ser social se diferenciar do ser 

natural, através de sua capacidade teleológica, de sua práxis. Este processo de 

desenvolvimento do ser social torna-o um ser capaz de realizar escolhas e, por isso, um ser 

dotado de liberdade. Ao defender que os valores são fruto das relações materiais (da práxis), a 

categoria afirma que suas objetivações ético-morais partem de relações materiais e objetivas, 

indo a uma perspectiva contrária a hegemônica, representada pelo pensamento pós-moderno, 

que defende que os valores são determinados pelo indivíduo. Porém, reafirmando nossa 

compreensão, não é a consciência que determina o ser social, mas o inverso. Neste sentido, se 

faz necessário a compreensão, incorporação e reconhecimento das capacidades humano-

genéricas (sociabilidade, consciência, universalidade e liberdade) para que a categoria possa 

estabelecer mediações com valores que possibilitem o pleno desenvolvimento dessas 

capacidades. De acordo com Barroco, “em função dessas capacidades objetivas explicitam-se 

os valores éticos fundamentais: liberdade, equidade e justiça social, articulando-os à 

democracia, à cidadania” (BARROCO, 2001, p. 201). 

A categoria, ao reconhecer a “(...) liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;” 

(CFESS, 1997, p.17), coloca uma projeção de sociedade antagônica a capitalista, isto é, a 

liberdade para a perspectiva ontológica, pressupõe o fim do trabalho alienado, liberando o ser 

social da dominação do homem sobre o homem para que possa realizar escolhas de forma 

verdadeiramente livre. Em outras palavras, o caráter ontológico do trabalho é fundante em 

nossa compreensão ética, pois coloca em movimento as capacidades humano-genéricas. 

Reconhecer a liberdade como capacidade posta em movimento pelo trabalho, requer 

negarmos a concepção liberal de liberdade que pauta-se na pseudo liberdade natural do 

indivíduo, ou seja, o liberalismo compreende a liberdade como uma capacidade individual, 

atrelada a livre compra e venda de força de trabalho - as desigualdades geradas neste processo 

são vistas como fracassos individuais. Nesta perspectiva, o liberalismo tem uma concepção 

universal abstrata de liberdade, isto é, a liberdade é um valor de todos, natural, cabendo a cada 

indivíduo alcançá-la no mercado “livre”, de venda da força de trabalho, porém, como 

sabemos, as desigualdades criadas na venda e compra da força de trabalho são inelimináveis 

nesta sociedade e a igualdade de oportunidades uma mera abstração. Neste sentido, a 

concepção liberal de liberdade é comprometida com a reprodução da alienação e, portanto, da 



70 
 

sociedade capitalista. Em uma perspectiva contrária, situamos a ontologia, que procura 

apreender o caráter ontológico-social dos valores e sua vinculação com as finalidades postas 

pelas práxis diante das necessidades historicamente construídas, perspectiva que difere 

radicalmente da abordagem liberar acerca dos valores. Cumpre destacar o caráter ontológico 

da liberdade: 

Essa concepção já contém, em si mesma, uma projeção de sociedade – aquela em 

que se propicie aos trabalhadores um pleno desenvolvimento para a invenção e 

vivência de novos valores, o que, evidentemente, supõe a erradicação de todos os 

processos de exploração, opressão e alienação (CFESS apud BARROCO, 2001, p. 

204). 

 Nesta direção, o caráter ontológico da liberdade esta atrelado ao livre desenvolvimento 

das capacidades humano-genéricas, da libertação do trabalho para que ele possa ser uma ação 

criadora e consciente do homem. Com este caráter teórico e valorativo, podemos entender que 

a concepção ontológica acerca da liberdade, por ser um pensamento pautado na tradição 

marxista, tem em si uma projeção de sociedade que pressupõe a superação da ordem 

capitalista, uma sociedade que possibilite a ação consciente de transformação da natureza e a 

expansão ao acesso das conquistas humano-genéricas. Por conta desta projeção societária 

presente no conceito de liberdade, que a categoria profissional a define como valor ético 

central.  

 Ao reconhecer a liberdade (na perspectiva ontológica) como valor ético-central a 

categoria profissional assume um compromisso ético-político favorável ao projeto societário 

das classes subalternas, mas devemos ter claro que não cabe a nós assistentes sociais e a 

nenhuma outra categoria profissional conduzir processos revolucionários de superação desta 

sociedade, pois estes processos são tarefas de toda a sociedade e não de uma categoria 

profissional. Partindo desta compreensão devemos ter claro que nossas ações como 

profissionais podem e devem colaborar para a organização e articulação de forças sociais 

críticas, porém, não pode ser jamais um movimento revolucionário endógeno e assumir para 

si a responsabilidade (da humanidade) de transformar a sociabilidade capitalista.  

Por outro lado, a categoria ao posicionar-se em prol “(...) 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” (CFESS, 1997, p. 17). entende que os limites 

estruturais da sociabilidade burguesa são incompatíveis com a igualdade, porém, a equidade e 

justiça social são valores humano-genéricos, capazes de se materializar nos limites da 

sociabilidade burguesa e contribuir para o acúmulo de forças críticas em prol de um projeto 
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societário radicalmente democrático, potencialmente capaz de superar a sociabilidade 

capitalista. 

Tendo em vista as possibilidades de materialização desses valores ético-políticos, a 

categoria defende o aprofundamento da democracia, entendendo que esta forma de 

organização política favorece a ultrapassagem dos limites próprios da sociabilidade burguesa, 

por assegurar a associação e a organização de setores sociais que tensionam - ou podem vir a 

tencionar – o modo de acumulação capitalista, através do acúmulo de lutas por equidade e 

justiça social. Para Barroco: 

O recurso a ontologia do ser social permitiu decodificar eticamente o compromisso 

com as classes trabalhadoras, apontando para sua especificidade no espaço de um 

Código de Ética: o compromisso com valores ético-políticos emancipadores 

referidos a conquista da liberdade (BARROCO, 2001, p. 200). 

A lei de regulamentação da profissão, aprovada em 1993, revogando a lei de 

regulamentação de 1957, procura assegurar nesta esfera as transformações teórico-

metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas vividas na profissão com a hegemonização 

da perspectiva de intenção de ruptura. Ou seja, procura-se romper com o perfil profissional 

subalterno, burocratizado e meramente executor, afirmando a necessidade de conhecimento e 

pesquisa da realidade social e profissional. Há a preocupação em materializar, também na lei 

de regulamentação, o posicionamento ético-político favorável ao projeto societário da classe 

trabalhadora, definindo como competência deste profissional prestar assessoria e apoio a 

movimentos sociais em sua luta por direitos que remetem a coletividade, assim como, a 

orientação a indivíduos que procuram a profissão, tendo em vista muni-los de informação 

para que possam utilizar os recursos disponíveis para o atendimentos de suas necessidades e 

para defesa de seus direitos. Portanto, também na regulamentação da profissão, expressa na 

lei 8.662 de 1993, a categoria busca viabilizar a consolidação dos valores humano-genéricos. 

Parece-nos claro que o projeto profissional, expresso nas Diretrizes Curriculares, no 

Código de Ética, na Lei de Regulamentação da Profissão, na base de legitimidade e na 

imagem social que se pretende assegurar no exercício profissional, procura dar um suporte 

jurídico-formal e um caráter coletivo que legitime, nos limites da sociabilidade burguesa e da 

divisão sócio-técnica do trabalho que ela impõe, a contribuição da categoria profissional para 

a superação do atual estágio de dominação do homem sobre o homem. De forma coerente, 

este tripé, é perpassado por objetivações, mediações e possibilidades concretas de 

materialização, ainda que parcial, de valores e princípios humano-genéricos. Portanto, a 

perspectiva ontológica oferece: o aporte teórico para apreensão da realidade social e 
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profissional, para orientação estratégica das escolhas e ações profissionais comprometidas 

com a ampliação das possibilidades de pleno desenvolvimento do ser social; a decodificação 

de valores potencialmente capazes de contribuir para este pleno desenvolvimento; a 

demarcação das possibilidades concretas, no limite do modo de acumulação capitalista, de 

viabilização destes valores, contribuindo para a superação da apropriação enviesada de Marx 

(economicismo) e para os erros do socialismo real – que desconsideravam a mediação com 

valores humano-genéricos, achando que a classe operária, uma vez no poder e dona dos meios 

de produção, por si só produziria valores e relações sociais desalienadas e emancipatória. 

Como trabalhado no item 2.3, a construção deste projeto profissional radicalmente crítico, 

referenciado na tradição marxista, articula-se profundamente com o amplo movimento 

democratizante vivido na sociedade brasileira nos anos de 80 - com protagonismo do 

movimento operário e sindical -, que deram vigor e legitimidade social a este projeto. Assim, 

podemos referenciar este projeto como uma resposta concreta da categoria as transformações 

societárias emergentes na década de 80, que só pode se hegemonizar devido ao avanço 

democrático de setores críticos que deram-no a base de sustentação social. Não devemos 

esquecer que este projeto também responde as demandas colocadas pela classe trabalhadora 

aos assistentes sociais, que exigia dos profissionais uma intervenção pautada no campo dos 

direitos e, portanto, em uma perspectiva contrária ao traço histórico que funda o trato da 

Questão social no Serviço Social, expresso em uma abordagem moralizante e culpabilizatória 

dos indivíduos sociais que vivenciavam em seu cotidiano as sequelas da mesma.  

Porém, a entrada dos anos de 1990 marca o refluxo dessas forças políticas radicalmente 

democráticas e o avanço do capital sobre as conquistas que a classe trabalhadora acumulou 

nos anos de 1980, através da implementação das políticas de ajuste neoliberal. Em outras 

palavras, é colocado no cenário sócio-político brasileiro, a partir da década de 1990, o refluxo 

das forças democráticas que eclodiram ao longo da década de 1980 e, por outro lado, um forte 

avanço das tendências neoliberais
27

 de enxugamento do Estado para as classes trabalhadoras e 

ampliação para os setores financeiros e transnacionais. Este contexto atravessa o projeto 

profissional crítico e diminui sua possibilidade de materialização, na medida em que a 

focalização das políticas sociais de enfrentamento da Questão social restringe-a, cada vez 

mais, a setores em grau de extrema pauperização, colocando limites concretos ao 

                                                           
27

 Cumpre destacar que entendemos por neoliberalismo um sistema político de regulamentação do modelo 

flexível de acumulação. 
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compromisso profissional com o campo dos direitos, como meio de viabilização da cidadania 

nos limites da sociabilidade burguesa. As transformações sócio-políticas iniciadas na década 

de 1990, de acirramento do desenvolvimento do capitalismo neoliberal, atrelado aos interesses 

de acumulação dos monopólios transnacionais, sob um forte discurso de “satanização” do 

Estado (e de toda esfera pública), colocam, no cenário brasileiro, inúmeras novas expressões 

da Questão social, decorrentes da crescente pauperização, diversificação dos modos de vida e 

reprodução da população, que sofre as mazelas da centralização do capital - gerado nos países 

subdesenvolvidos – nos países desenvolvidos.  

Essas transformações societárias, acirradas pela crescente desarticulação da classe 

trabalhadora, deslegitimação de seus partidos políticos e sindicatos combativos, colocam o 

projeto profissional crítico na contracorrente do modo pelo qual vem se desenvolvendo as 

relações sociais no Brasil, cada vez mais homogeneizadas pelos princípios individualistas 

exacerbados do neoliberalismo. Temos clareza que a sociabilidade burguesa por si só já 

coloca limites estruturais para a realização deste projeto e, para se ampliar as margens de 

possibilidade de sua efetivação, é necessário uma base social que o fortaleça e o revigore, pois 

o projeto profissional do Serviço Social brasileiro tem como horizonte a materialização de 

uma sociabilidade contrária a do capital. Em um contexto em que a base social deste projeto 

(representada nos interesses e necessidades da classe trabalhadora) encontra enormes 

dificuldade para se organizar, resistir e propor alternativas sociais ao desenvolvimento do 

capitalismo, podemos dizer que os limites conjunturais para implementação deste projeto se 

acirram.  

Com a queda do socialismo real o capital investe em uma ofensiva radical contra a 

economia política proletária, propaga-se o discurso que o socialismo e o pensamento marxista 

são incapazes de responder aos novos paradigmas emergentes na sociedade. O contexto atual, 

vivido em plano global, de crise das ciências sociais, marcado pela emersão do pensamento 

pós-moderno, que considera que a crise vivida na sociedade atual (substituição de trabalho 

vivo por trabalho morto somado ao desemprego estrutural; perda de identidade; 

desconhecimento da genericidade humana e apelo à individualização exacerbada) não pode 

ser respondida através dos antigos paradigmas – classes sociais, luta de classes, trabalho, 

exploração – que são considerados incapazes de dar conta das complexificações sociais 

ocorridas a partir de meados do século XX. Portanto, os novos paradigmas potencialmente 

capazes de interpretar e intervir sobre a realidade, para a compreensão pós-moderna, funda-se 

no sujeito e não no objeto, desconsiderando toda e qualquer integralidade entre esses polos. O 
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Serviço Social brasileiro compreende - pautado na perspectiva ontológica -, como polo 

regente, a objetividade, estabelecendo uma relação integral com o sujeito, reafirmando que 

não há diferenciação entre o ser social e a realidade social utilizando-se, para isso, da 

categoria práxis como mediação fundamental para entender a realidade como totalidade do ser 

social. Em outras palavras, o Serviço Social funda-se sob a perspectiva marxista - cuja 

objetividade tem prioridade ontológica sobre a subjetividade -, acredita na validade e 

contemporaneidade da obra de Marx enquanto existir a sociedade capitalista, e, se propõe, a 

contribuir para o enriquecimento teórico da tradição marxista, tendo em vista a necessidade de 

pensar a realidade e as transformações societárias a partir do método ontológico presente nas 

obras de Marx e sistematizado por Lukács. Por esta reflexão, o projeto profissional do Serviço 

Social está na contracorrente da ideologia dominante materializada no pensamento pós-

moderno, ou seja, este projeto depare-se com um cenário sócio-político adverso, no qual as 

categorias, princípios, valores e reflexão defendida pela categoria são vistos, pelo pensamento 

hegemônico, como arcaicas, presas ao século XIX e XX, incapazes de explicar as 

complexificações do mundo contemporâneo. Acompanhando este contexto a perspectiva 

ontológica também tem seus limites de realização ampliados, uma vez que: a) o atual estágio 

de desenvolvimento do capital acirra o individualismo exacerbado, dificultando o 

reconhecimento do indivíduo singular na sua relação com o gênero, isto é, ampliam-se os 

limites conjunturais de pensar ações cujo foco extrapole o indivíduo e afirme as conquistas do 

gênero humano; b) a ideologia hegemônica propaga que os valores são frutos do sujeito e não 

da práxis, neste sentido, a compreensão de que os valores são fruto da práxis torna-se cada 

vez mais subalternizada e descredibilizada socialmente; c) com o enxugamento do Estado 

para a classe trabalhadora, ampliam-se os limites conjunturais de mediações que tomem como 

princípio a universalidade, essencial para a materialização, nos limites do capitalismo, de 

ações potencialmente emancipatórias de acesso a riqueza socialmente produzida. 

Levando em conta esses elementos, parece-nos explicito que o projeto profissional 

crítico e a ontologia do ser social encontram um contexto adverso - para sua incorporação e 

desenvolvimento, deparando-se com limites ainda maiores para sua materialização. O 

retrocesso da classe trabalhadora nos espaços de construção da política e a cooptação de seus 

espaços políticos, articulado ao avanço do capital nestes espaços, significa que o pensamento 

conservador, após um período de refluxo (década de 1980 e inícios de 1990), se revigora e 

ganha terreno político para propagar sua ideologia. Parece-nos nítido, e plenamente 

comprovável no processo histórico, que o projeto profissional crítico necessita da organização 
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da classe trabalhadora para ampliar suas possibilidades de implementação na realidade, isto é, 

este projeto é fortalecido e revigorado quanto mais organizada estiver a classe trabalhadora 

em sua luta por direitos e emancipação. Porém, devemos ter claro, que o cenário de 

desarticulação vivido na atualidade não significa, de forma alguma, que devemos abrir mão 

deste projeto, pois “não nos resta nada a fazer”. Ao contrário, em um cenário como este, faz-

se necessário que o profissional seja competente e tenha clareza sobre qual finalidade irá 

imprimir em suas respostas a situações concretas, uma vez que o trabalho profissional exige a 

dimensão teleológica, isto é, queremos chamar a atenção para o fato de que é o agente 

profissional que projeta e coloca finalidades à sua ação - de acordo com as possibilidades 

históricas - e não o contexto sócio-histórico. 

Tendo em vista o contexto desfavorável de implementação do projeto profissional crítico, 

a centralidade do caráter teleológico do trabalho profissional e o recurso a ontologia do ser 

social como forma de superação do conservadorismo profissional - baseado no humanismo-

cristão, positivismo e suas derivações - procuraremos, no próximo capítulo, analisar a forma 

com que os estudantes de Serviço Social, do Polo Universitário de Rio das Ostras vêm se 

apropriando da perspectiva ontológica, entendendo que o recurso a esta corrente é 

fundamental para a articulação de valores humano-genéricos que imprimam ao trabalho 

profissional finalidades potencialmente emancipatórias, comprometidas com o campo dos 

direitos e com os interesses da classe trabalhadora. Nesse sentido, temos a certeza que o 

estudante que se apropria da ontologia, disponibilizará de mais mediações para revigorar e 

materializar o projeto profissional crítico em seu campo de intervenção e, por outro lado, o 

estudante que não se apropria desta perspectiva tende a estabelecer mediações acríticas com 

os valores, correndo sérios riscos de estabelecer juízos de valor comprometidos com a 

reprodução do capital e não com a classe trabalhadora, imprimindo finalidades conservadoras 

ao seu trabalho. Estas hipóteses, que inquietaram grande parte de minha formação acadêmica, 

estimularam a construção deste objeto de pesquisa que aprofundaremos no próximo capítulo. 

 

 

CAPÍTULO III - A APROPRIAÇÃO DA PERSPECTIVA ONTOLÓGICA NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF-

PURO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE AVANÇO 
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Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por 

que exatamente eu o disse, e com sinceridade.  Hoje repito: é uma 

maldição, mas uma maldição que salva. 

 

(Clarice Lispector) 

 

 

Neste capítulo procuraremos apresentar nosso objeto de pesquisa, que situa-se na 

investigação de como os estudantes do Curso de Serviço Social, da Universidade Federal 

Fluminense, do Polo Universitário de Rio das Ostras vêm se apropriando da perspectiva, 

categorias e fundamentos ontológicos do ser social e do trabalho profissional. A necessidade 

de realização desta pesquisa de campo articula-se profundamente com o debate acumulado ao 

longo deste trabalho, isto é, torna-se necessário e importante a realização desta pesquisa por 

reconhecermos - e afirmarmos ao longo deste trabalho – que o recurso à ontologia do ser 

social, contribuiu, dentre outras coisas, para problematizar as incorporações acríticas de 

mediações valorativas de cunho religioso e de caráter conservador; fomentar a renovação 

profissional brasileira; decodificar valores potencialmente capazes de transformar a realidade 

em sua dimensão material e valorativa, sob a perspectiva emancipatória. Tendo nítido a 

importância desta tendência para a materialização do projeto profissional crítico, devemos 

frisar, também, a recente
28

 incorporação desta tendência pela categoria profissional (que 

inicia-se no ano de 1992
29

, materializando de forma mais sistematizada no Código de Ética de 

1993). Em outras palavras, nossa pesquisa de campo visa resgatar os debates travados neste 

trabalho, matizando-os em face da compreensão que os estudantes têm acerca dos princípios, 

categorias e fundamentos ontológicos que perpassam a formação profissional, assim como, 

busca detectar as mediações que os alunos estabelecem entre essa perspectiva, o projeto 

profissional crítico e os movimentos - de fluxo e refluxo do conservadorismo - da sociedade 

brasileira. 

                                                           
28

 Acreditamos que este dado é relevante, pois a ontologia, por ser uma perspectiva incorporada recentemente 

pela categoria profissional e considerada, por muitos profissionais, como objeto da filosofia e não do Serviço 

Social, necessita de pesquisas que mensurem qualitativamente sua incorporação pelos futuros agentes 

profissionais. 

29
 Nos limites dessa pesquisa, estamos considerando como marco dessa incorporação o debate iniciado em 1992 

para revisão do Código de Ética dos Assistentes Sociais que culmina na elaboração do atual Código aprovado em 

1993. Ou seja, essa data não pretende ignorar as aproximações e interlocuções realizadas pelos segmentos 

críticos da categoria profissional com a tradição marxiana que se apropria da perspectiva ontológica de bases 

materialistas e históricas. 
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Esses elementos são fundamentais para mensurarmos a relevância desta pesquisa, que, 

a nosso ver, tem importância pela: a) centralidade do recurso à ontologia no projeto 

profissional crítico; b) recente incorporação desta tendência e homologação do Código de 

Ética profissional; c) atual contexto de avanço das políticas e tendências neoliberais que vêm 

desconstruindo conquistas da classe trabalhadora, sob um forte apelo ao individualismo 

exacerbado, legitimado por valores que não estabelecem mediações com princípios humano-

genéricos. Tendo em vista esse contexto – de ofensiva neoliberal e de ampliação dos domínios 

do capital, é de fundamental importância pesquisar como os estudantes de Serviço Social, 

futuros assistentes sociais, vem se apropriando desta perspectiva e como visualizam as 

possibilidades materializá-la no trabalho profissional.  

Sinteticamente, procuraremos detectar, de forma concreta, as formas enviesadas, 

ecléticas, seletivas e corretas de apropriação desta perspectiva pelos estudantes, para, 

paralelamente, lançarmo-nos em uma análise e problematização aprofundada dos limites 

detectados, procurando contribuir no âmbito do debate teórico, para a indicação de aspectos 

que precisam ser enfrentados e outros que precisam ser fortalecidos na perspectiva de 

contribuição para a formulação das estratégias concretas de consolidação do projeto ético-

político profissional.  

 

 

3.1. METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO: GRUPO FOCAL E SUA 

APLICABILIDADE NA PESQUISA QUALITATIVA PAUTADA NA TEORIA SOCIAL 

CRÍTICA 

 

Para realização da pesquisa empírica utilizaremos a técnica de grupo focal. Devemos 

deixar claro que a escolha dessa técnica não foi aleatória, consideramos que o grupo focal 

seria mais adequado devido ao fato de querermos desvendar com profundidade dados 

qualitativos (como os alunos se apropriam da perspectiva ontológica e como visualizam a 

incorporação desta perspectiva por parte da categoria profissional, levando em conta os 

elementos históricos, ético-políticos e teóricos que fundamentam o trabalho do assistente 

social) e, neste sentido, as elaborações em grupo, tensionadas e fomentadas pela fala do outro, 

apresentam, em nossa compreensão, uma maior riqueza de dados. Considerando os objetivos 

de nossa pesquisa, entendemos que a aplicação de um questionário aos entrevistados não seria 
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capaz de apreender a complexidade de nosso objeto de pesquisa, da mesma forma, avaliamos 

que as entrevistas individuais poderiam se tornar mecanizadas e, neste sentido, correríamos 

sérios riscos do entrevistado responder o que nós pesquisadores queríamos ouvir, 

escamoteando a realidade dos dados. Nesse sentido, elegemos o grupo focal por 

considerarmos o caráter dinâmico dessa técnica para o levantamento de dados qualitativos. 

Reconhecemos o grupo focal como uma técnica capaz de investigar nosso objeto de pesquisa 

em sua complexidade, zelando pela veracidade das informações passadas pelos entrevistados, 

através do debate em grupo, no qual os sujeitos sintam-se a vontade para expor sua 

compreensão sobre os temas que desejamos abordar: 

A principal característica da técnica de Grupos Focais reside no fato de ela trabalhar 

com a reflexão expressa através da “fala” dos participantes, permitindo que eles 

apresentem, simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre 

determinado tema. Em decorrência, as informações produzidas ou aprofundadas são 

de cunho essencialmente qualitativo.  (NETO, MOREIRA, SUCENA, 2002, p.5) 

 

Definindo nossa escolha para a realização da pesquisa qualitativa, podemos dizer que 

o grupo focal é, para as ciências sociais aplicadas:  

(...) uma técnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reúne, num mesmo local e 

durante um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte 

do público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do 

diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca de um tema específico. 

(NETO, MOREIRA, SUCENA, 2002, p.5) 

 

Nesse sentido, consideramos que o grupo focal seja a técnica mais adequada para 

alcançarmos nosso objetivo, pois permite-nos, a partir do debate em grupo, orientado por um 

roteiro
30

 preestabelecido, apreender a real compreensão dos estudantes acerca das categorias, 

princípios e fundamentos ontológicos que perpassam a formação profissional e como 

visualizam sua possibilidade de materialização no trabalho profissional de forma a fortalecer 

o projeto profissional crítico do Serviço Social. Assim, o grupo focal se adéqua a nossa 

pesquisa, por suas finalidades, que: 

Sinteticamente, e considerando as ponderações apresentadas, as situações propícias 

para a aplicação da técnica de GF são aquelas nas quais os objetivos da Pesquisa, 

para serem atingidos, requisitam o levantamento, através de debate, das impressões, 

visões e concepções de mundo de seu público-alvo. (NETO, MOREIRA, SUCENA, 

2002, p.7) 

 

                                                           
30

 Anexo I. 
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Com base nestes apontamentos, acreditamos que o grupo focal nos possibilitará 

retomar os debates travados ao longo deste trabalho, através de um roteiro para condução do 

grupo que leva em conta os fundamentos ontológicos do projeto profissional crítico 

articulados ao desenvolvimento da profissão no interior da sociedade brasileira. Em outras 

palavras, pretendemos que o uso da técnica de grupo focal possibilite que os alunos, que se 

dispuseram a participar dessa pesquisa, exponham sua compreensão acerca das mediações 

existentes entre a incorporação da abordagem ontológica pela categoria profissional atrelada 

ao movimento da sociedade brasileira, levando em conta os fundamentos teóricos, ético-

políticos e históricos do trabalho profissional, assim como, sua contribuição para: o 

rompimento com o conservadorismo profissional; a decodificação de valores e categorias que 

norteiam esse rompimento (liberdade, práxis, capacidades humano-genéricas).  

Inicialmente prevemos a realização de dois grupos, com duração máxima de duas 

horas, cada um contendo sete estudantes do Curso de Serviço Social da UFF de Rio das 

Ostras, que foram escolhidas de acordo com os seguintes critérios
31

: a) um aluno que participa 

do movimento estudantil; b) um aluno que trabalha; c) um aluno que realize iniciação 

científica; d) um aluno que participe de movimentos sociais; e) dois alunos que tenham 

participação religiosa sistemática no protestantismo
32

; f) um aluno que seja egresso de alguma 

Universidade privada (presencial ou à distância).  

A diversidade dos componentes do grupo, visa identificar se a inserção sócio-cultural 

dos participantes da pesquisa tem alguma influência na forma de apreensão da abordagem 

ontológica do ser social, do mesmo modo, pretende assegurar a representatividade da 

diversidade de inserção sócio-cultural que se apresenta no curso de Serviço Social de Rio das 

Ostras. Para a realização do grupo focal, elaboramos o termo de consentimento livre e 

esclarecido
33

, visando coletar a autorização para o uso das informações e, assegurar aos 

                                                           
31

 Os critérios que estabelecemos levam em conta a peculiaridade de nosso objeto de pesquisa, isto é, como 

desejamos identificar como os estudantes vêm se apropriando da perspectiva ontológica em sua formação e 

como visualizam as mediações existentes entre a emersão desta perspectiva no interior da profissão, com a 

hegemonização do projeto profissional crítico e os movimentos da sociedade brasileira, estabelecemos como 

critério central, sob o qual todos os outros seriam estabelecidos, a seleção de alunos do 4° período (por já terem 

cursado a disciplina de Ética e Serviço Social, na qual aprofunda-se o debate ontológico e estarem começando a 

cursar o estágio supervisionado), do 7° e 8° (por já estarem próximos da conclusão do curso, terem cursado a 

disciplina de estágio e disporem de um arcabouço teórico com mais recurso e amadurecimento).   

32
 Escolhemos a religião protestante pelo seu avanço no interior da sociedade brasileira, impregnando a política 

nacional com uma ideologia extremamente conservadora no que se refere ao avanço de direitos para as minorias 

sociais (gays, usuários de drogas, mulheres que praticam aborto, etc.). Esse fluxo do pensamento religioso 

perpassa a categoria profissional e se acirra pelo lastro histórico deste pensamento para profissão. 

33
  Ver anexo II. 
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entrevistados, clareza acerca do: objetivo da pesquisa; uso da gravação; sigilo na análise e 

divulgação dos dados. 

A nosso ver, o grupo focal permite, ainda, assegurar que o levantamento e a análise 

dos dados possam levar em consideração a heterogeneidade presente na realidade social e 

profissional, uma vez que a perspectiva teórico-metodológica de nossa pesquisa procura 

desvelar os reais conflitos que perpassam a formação profissional. Assim, avaliamos que a 

heterogeneidade na composição dos grupos focais será favorável para um debate plural, que 

reflita a diversidade social e cultural dos estudantes de Serviço Social, contribuindo para que 

os indivíduos sintam-se a vontade ao expor sua visão sobre as categorias e fundamentos 

ontológicos, despreocupados em “acertar” o que o pesquisador deseja ouvir – o ambiente 

propício a deixar os sujeitos pesquisados a vontade é essencial para o debate crítico que 

pretendemos assegurar com nossa pesquisa. 

Para operacionalização do grupo focal trabalharemos com uma equipe reduzida, por 

não dispormos de recursos financeiros, nem de uma equipe de pesquisa, assim, o grupo será 

operacionalizado por duas pessoas, com as seguintes funções: 1) uma pessoa que realize a 

função de relator, operador de gravação e também absorva a função de observador
34

; b) o 

pesquisador, que durante o grupo será o mediador
35

 e, depois, terá a função de analisar o 

material coletado no grupo. 

A perspectiva teórico-metodológica que orientou a elaboração do roteiro do grupo 

focal e conduzirá a análise dos dados obtidos através desta técnica, pauta-se na teoria social 

crítica, por: acreditarmos que esta tendência é capaz de compreender e transformar a realidade 

na direção da emancipação humana; ser hegemônica na formação profissional e nas 

instituições representativas da categoria profissional dos assistentes sociais; orientar a análise 

                                                           
34

 Para elucidar as tarefas acumuladas, devemos ter claro que o relator deve anotar as falas, nomeando os 

indivíduos, estar atento a linguagem não verbal, expressa através de gestos e movimentos corporais; o 

observador deve estar atento a condução do grupo, sua relação com o mediador e a relação individual entre os 

participantes; o operador de gravação deve preparar o equipamento disponível para gravação e assegurar seu 

funcionamento ao longo do grupo. 

35 
 “A função-chave da técnica. É responsável pelo início, pela motivação, pelo desenvolvimento e pela 

conclusão dos debates, sendo a única que neles deve intervir e que pode interagir com os participantes. A 

qualidade dos dados e das informações levantados no GF está intimamente vinculada a seu desempenho, que se 

traduz (a) no favorecimento da integração dos participantes; (b) na garantia de oportunidades equânimes a todos; 

(c) no controle do tempo de fala de cada participante e de duração do GF; (d) no incentivo e/ou arrefecimento 

dos debates; (e) na valorização da diversidade de opiniões; (f) no respeito à forma de falar dos participantes; e 

(g) na abstinência de posturas influenciadoras e formadoras de opinião.” (NETO, MOREIRA, SUCENA, 2002, 

p.7) 
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teórica de algumas categorias, situadas neste campo teórico, a serem aprofundadas na 

pesquisa empírica. 

Nesse sentido, a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, tem por objetivo 

aliar a pesquisa bibliográfica à pesquisa de campo. Ou seja, o grupo focal, por ser uma 

técnica, possibilita ao pesquisador atribuir-lhe a finalidade que deseja. No nosso caso, 

atribuímos um caráter teórico-metodológico, ao roteiro do grupo, pautado na teoria social 

crítica, uma vez que os dados que desejamos aprofundar situam-se nesse campo teórico. 

Portanto, entendemos que é o direcionamento teórico-metodológico que atribuímos à técnica 

que a determina e não a técnica que determina a direção teórica. Nesse sentido, acreditamos 

que ao atribuirmos a esta técnica um caráter teórico-metodológico situado na teoria social 

crítica, pretendemos apreender, através dos debates em grupo, as formas de consciência 

presentes nos futuros assistentes sociais, que expressam formas de compreensão da realidade, 

que, de acordo com a perspectiva teórica que partilhamos, são determinadas pelas relações 

sociais dos sujeitos, por sua inserção sócio-cultural na realidade. A partir do estabelecimento 

de finalidades, coerentes com o marxismo, para utilização da técnica de grupo focal, 

queremos afastar toda e qualquer utilização desta técnica para fins extremamente 

conservadores e dominadores
36

.  

Utilizaremos os seguintes procedimentos para analisar os dados obtidos através dos 

grupos focais: a) problematização das falas dos sujeitos pesquisados - que expressam sua real 

compreensão acerca das categorias e fundamentos ontológicos – frente às contribuições de 

Marx, Lukács, Kosik e outros teóricos da tradição marxista, buscando, desta forma, identificar 

os limites de apropriação desta perspectiva teórica; b) recorreremos às categorias de 

historicidade, totalidade e mediação, visando articular os debates realizados nos grupos focais 

aos debates teóricos do primeiro capítulo. Ou seja, utilizaremos estas categorias como base 

para retomar o debate dos capítulos anteriores de forma articulada, para desvelarmos os 

significados e impactos dos dados obtidos no grupo para: a totalidade do projeto profissional 

crítico; realizarmos um balanço do avanço do conservadorismo para a profissão, levando em 

consideração a historicidade do ser social e, portanto, as possibilidades históricas concretas de 

ampliação do acesso as conquistas humano-genéricas; a utilização da mediação, como 

                                                           
36

  Lembremos que o Grupo Focal é uma técnica que nasce no Marketing e é utilizada para apreender a 

subjetividade das pessoas, para, a partir daí, utilizá-la para produzir propagandas, divulgações de nomes de 

empresas, comerciais que estimulem o consumo. 
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categoria fundamental de análise, para mensurar o quanto os estudantes de Serviço Social do 

PURO articulam os debates travados na formação profissional.  

Tendo em vista a técnica que será utilizada, aliada a perspectiva teórico-metodológica 

que atribui-lhe significado e possibilita-nos pensar sua utilização de forma coesa com a teoria 

social crítica, cumpre debruçarmo-nos sobre a análise dos dados obtidos nos grupos focais.  

 

 

3.2. A APROPRIAÇÃO DA ONTOLOGIA DO SER SOCIAL POR PARTE DE 
ALGUNS ESTUDANTES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF-PURO: OS 
DESAFIOS PARA O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL REFERENCIADO NO 
PROJETO PROFISSIONAL CRÍTICO 

 

 Os grupos focais foram realizados nos dias 15 e 16 de setembro do ano de 2011, no 

Polo de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense. Os grupos tiveram a participação 

de onze estudantes, que foram agrupados, a partir dos critérios estabelecidos, da seguinte 

forma: a) dois estudantes do Movimento Estudantil37; b) dois estudantes trabalhadores; c) dois 

estudantes com inserção em movimento social38; d) dois estudantes egressos de Cursos de 

Serviço Social à Distância; e) dois estudantes evangélicos; f) um aluno que participou de 

iniciação científica. Para a análise os estudantes serão identificados por números respeitando a 

ordem acima temos: a) movimento estudantil, um e dois; b) estudantes trabalhadores, três e 

quatro; c) estudantes inseridos em movimentos sociais, cinco e seis; d) egresso de outras 

Universidades sete e oito; e) evangélicos nove e dez; f) estudante participante de iniciação 

científica, onze. 

 Durante a realização dos grupos focais foi necessário introduzir perguntas 

complementares às inicialmente formuladas no roteiro, pois os alunos demonstraram 

                                                           
37

 Cumpre destacar que levamos em conta a diversidade de tendências presente no movimento estudantil, assim, 

os dois alunos que participaram dessa pesquisa pertencem a campos político-ideológicos distintos.  

38
 Cabe pontuar a dificuldade em encontrar alunos com inserção em movimentos sociais comprometidos com a 

crítica radical a sociabilidade capitalista, nesse contexto, foram selecionados um estudante que participou de 

projeto de extensão ligado a movimentos sociais e um estudante ligado a movimentos sociais situados no interior 

da Igreja Católica. 

 



83 
 

dificuldades de compreensão das perguntas. Assim, buscando fomentar o debate para 

aprofundar nossa análise sobre as formas de incorporação dos elementos teóricos 

apresentados no roteiro, as perguntas foram adaptadas de acordo com a singularidade e 

particularidade de cada grupo, porém, tendo sempre como objetivo assegurar os debates que 

desejávamos alcançar com as perguntas centrais. 

  Em nossa primeira pergunta tínhamos como objetivo mapear, de forma genérica, que 

elementos da abordagem ontológica os alunos haviam incorporado, estimulando o estudante a 

articular tudo o remetia a esta perspectiva teórica. Portanto, esperávamos que os estudantes 

dominassem o debate acerca da abordagem ontológica presente em Marx como forma de 

interpretação da realidade. Assim, procuramos, com essa pergunta, realizar um balanço da 

apropriação da abordagem ontológica presente nas obras de Marx, em consonância com 

elementos tratados no item 1.2 deste trabalho. 

Para nossa surpresa os estudantes tiveram muita dificuldade em falar, mesmo de forma 

genérica, sobre a abordagem ontológica, formulando respostas breves e vagas acerca desta 

perspectiva, tais como: categoria filosófica preocupada em estudar o ser, a partir do trabalho 

(n° 4); trabalho como fundante do Ser Social (n° 1); capacidade de se reconhecer como ser (n° 

1); estudo do Ser Social (n° 9). As respostas obtidas no grupo demonstram que não há uma 

apropriação da totalidade do pensamento ontológico, ou seja, nas formulações dos estudantes, 

a nosso ver, é impossível identificar referência clara à abordagem ontológica presente em 

Marx. Portanto, queremos chamar a atenção para o fato de que, a nosso ver, os alunos não 

reconhecem o caminho ontológico percorrido por Marx para a formulação de sua obra mais 

completa, O Capital. Em outras palavras, os alunos, de um modo geral, associam, de forma 

mecânica, sem elaborações, a perspectiva da ontologia à categoria trabalho e ao ser social, 

sem estabelecer mediações entre essas categorias ou formulações, não conseguindo identificá-

la como a forma de apreender a realidade e o ser social.  

Esse limite detectado inicialmente rebaterá no conjunto das formulações feitas pelos 

alunos como procuraremos demonstrar em nossa análise, uma vez que os estudantes não 

conseguem se apropriar desta perspectiva como forma de analisar a realidade. Neste sentido, 

os estudantes reproduzem algumas categorias ontológicas sem articulá-las a totalidade do 

método dialético, de bases materiais e históricas. Essa indicação inicial comparece ao longo 

de nossa análise acerca da totalidade do material produzido no grupo focal, uma vez que a 

incorporação de categorias desarticulada da totalidade do pensamento ontológico se 
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expressará, concretamente, em diversas falas e formulações que utilizam estas categorias em 

uma perspectiva contrária às contribuições de Marx. 

 Nas perguntas seguintes, ainda no primeiro bloco, procuramos identificar a 

compreensão dos estudantes acerca do projeto profissional crítico, do movimento de 

renovação do Serviço Social (sua relação com os movimentos democráticos vividos na 

sociedade brasileira) e da relação entre a ontologia e o rompimento com o conservadorismo 

profissional, pelo menos no âmbito da hegemonia do projeto ético-político profissional. Neste 

sentido, as perguntas relacionadas aos aspectos acima indicados sobre o projeto profissional 

crítico, partia do debate realizado no segundo capítulo deste trabalho, por entendermos que os 

estudantes necessitam dominar os fundamentos do projeto profissional e sua possibilidade 

histórica de emersão e, por outro lado, precisam ter a clareza da contribuição da ontologia 

para o rompimento do conservadorismo.  Como procuramos discutir em nosso segundo 

capítulo, consideramos que o domínio e a clareza acerca dos fundamentos históricos e 

teóricos desse processo são essenciais para afastar do trabalho profissional formulações 

pautadas no senso comum, orientadas valorativamente numa direção contrária à perspectiva 

ético-política do projeto crítico e promotoras de objetivações que não estabelecem mediações 

com o contexto sócio-histórico nacional e com a direção social do projeto ético-político 

profissional. Como atenta Barroco: 

Em primeiro lugar cabe refletir sobre as bases sociais do nosso projeto ético-

político. Sabemos que seu surgimento foi determinado fundamentalmente em função 

de certos (as) sujeitos e condições históricas (...). Sendo assim, a nossa força política 

está articulada, ainda que não seja de forma mecânica, ao avanço dessa base social, 

que tem como protagonista os sujeitos de nossa intervenção profissional: as classes 

trabalhadoras. (BARROCO, 2011, p. 212)  

 Ao perguntar o que é o projeto profissional crítico e como ele se materializa obtivemos 

as seguintes respostas: algo revolucionário (n° 10); vinculado ao projeto societário (n° 1); não 

naturalizar o que está posto (n° 11). Novamente deparamo-nos com respostas vagas, que 

expressavam o pouco conhecimento acerca do projeto profissional crítico, ou pelo menos 

muita insegurança para tratar seus fundamentos históricos e teórico-metodológicos. As 

respostas expressaram, na maioria das vezes, uma visão fragmentada, sem consistência 

teórica, baseadas, em alguns casos, no senso comum, direcionadas pela associação com o 

termo crítico, ou seja, ao falarmos “projeto profissional crítico” a mediação feita pelos 

estudantes para responder a pergunta situa-se no significado literal da palavra crítico, neste 

sentido, temos diversas reduções e associações do projeto profissional crítico a reflexão crítica 
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ou a valores situados neste campo, expressando, a nosso ver, uma apropriação panorâmica e 

inconsistente sobre os aspectos históricos e teóricos deste debate. 

 Perante a essas respostas vagas, reformulamos a pergunta incluindo elementos que 

pudessem estimular a reflexão e o debate sobre o que havia sido perguntado inicialmente. 

Neste sentido, pergunto: “Quais instrumentos, legislações que visam à materialização do 

projeto profissional crítico?”. As respostas obtidas foram: 

A gente só pode falar que tem um projeto crítico acho que devido ao nosso código 

de ética, que ele é muito assim, como vou dizer, diferente, do código do médico, de 

outras profissões, acho que é um código muito inovador, ao trazer essa questão de 

igualdade para todos novamente, acho que para falar um pouco do que é o 

profissional crítico temos que falar do que a profissão fez no processo de 

redemocratização, o que a profissão veio fazendo dos anos 80 pra cá, pra ser um 

profissional assim. Porque poderia não ser! A gente estuda aqui a história, poderia 

não ter sido isso, poderia continuar sendo um trabalho ainda de caridade, que não é 

remunerado (...). (N° 11) 

 Muitas falas estão representadas neste trecho, é visível, em diversas falas, a redução do 

projeto profissional ao Código de Ética dos assistentes sociais, salvo algumas intervenções 

que, embora de forma desarticulada, citam a Lei de Regulamentação da Profissão e as 

Diretrizes Curriculares. No entanto, no conjunto das formulações dos estudantes é possível 

identificar que os mesmos não têm clareza sobre os componentes do projeto ético-político 

profissional e tampouco de seus fundamentos históricos, teórico-metodológicos e ético-

políticos. Algumas intervenções demonstram um total desconhecimento da Lei de 

Regulamentação da Profissão e das Diretrizes Curriculares. Em nossa compreensão esta 

debilidade teórica pode rebater negativamente no trabalho profissional, uma vez que pode 

reforçar uma dada visão abstrata da ética, procurando derivar todas as dimensões do projeto 

profissional de uma valoração ética. Além disso, pode reforçar uma compreensão da ética 

esvaziada de sentido ontológico, histórico, que não consegue reconstruir as mediações com as 

dimensões teóricas e políticas, sendo, por isso, de acordo com Barroco (2011), um terreno 

fértil para o avanço do neoconservadorismo.  Essa concepção de ética esvaziada de sentido 

histórico, cujo caráter ontológico é dado pela práxis histórica dos homens e pelo 

reconhecimento da liberdade como capacidade humana, a nosso ver, se explicita em uma das 

intervenções de um aluno que afirma “que o projeto profissional crítico trás a questão de 

igualdade para todos novamente” (N°11). A compreensão teórica que fundamenta o projeto 

profissional crítico reconhece, criticamente, que a igualdade para todos é inatingível na 

sociabilidade capitalista, conforme debatido no item 2.4, por isso, defende a equidade como 
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meio de promover a universalização das políticas e programas sociais, alternativa viável, de 

acordo com a luta de classes, no limite da sociabilidade burguesa. 

Por outro lado, as mediações existentes entre o projeto profissional crítico e o fluxo 

das forças democráticas parece-nos claro em diversas falas como, por exemplo, na fala de um 

aluno: “(...) Pouco antes [da ditadura] esta perspectiva já existia, de uma forma mais branda e 

no período da ditadura passou a viver na clandestinidade, acho que o término da ditadura 

permitiu esse vínculo com mais força, então acho que tem bastante a ver com isso também.” 

(N° 1). 

Porém, esta articulação não representa, necessariamente, uma incorporação dos 

fundamentos históricos, teórico-metodológicos e ético-políticos do Serviço Social, que não 

aparecem de forma articulada no conjunto das intervenções do mesmo aluno. Na fala acima 

indicada (N°11), fica explícito o desconhecimento da dimensão histórica do trabalho 

profissional na sociedade capitalista, ou seja, queremos chamar a atenção para o fato de que o 

rompimento com a caridade foi uma exigência do desenvolvimento da sociedade capitalista, 

com o crescimento das desigualdades sociais e das expressões da questão social, a caridade se 

tornou incapaz de responder a estas mazelas e a crescente articulação política dos 

trabalhadores na luta por direitos sociais. Portanto, como trabalhamos no item 2.2, a 

necessidade de modernização da profissão estava colocada pelas novas exigências de 

acumulação capitalista respaldada por um modelo político fascista pautado no binômio 

repressão-assistência. Neste sentido, o rompimento com a caridade, assim como, as exigências 

de modernização da profissão não são movimentos endógenos, atravessados apenas pela 

vontade dos agentes profissionais, são movimentos determinados pelo movimento mais amplo 

da realidade social e pelas necessidades de desenvolvimento do capital, uma vez que nossa 

profissão é demandada para administrar os conflitos da relação capital-trabalho, a não deixar 

que o acirramento da questão social ponha em risco a acumulação capitalista.  

É extremamente preocupante a fragilidade da apropriação, por parte dos alunos que 

participaram dessa pesquisa, dos fundamentos históricos, teóricos do projeto profissional 

crítico. Muitos estudantes dizem que tem dificuldade para se apropriar da ontologia do ser 

social por ser uma perspectiva muito filosófica, porém, parece-nos que a fragilidade dessa 

apropriação estende-se a outras dimensões do projeto profissional, como, por exemplo, aos 

fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. Além da ausência de 

outras mediações históricas fundamentais como a incorporação de categorias econômicas 
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centrais, das formas históricas de intervenção do Estado na relação entre as classes. Desse 

modo, o conjunto das respostas formuladas pelos alunos que participaram de nossa pesquisa, 

nos faz pensar sobre os limites de incorporação da totalidade dos conteúdos desenvolvidos no 

curso e, consequentemente, nos rebatimentos desses limites para a futura atuação profissional. 

Uma intervenção que não compreende os movimentos vividos no interior da profissão 

vinculados aos movimentos da sociedade brasileira, tende a favorecer uma intervenção que 

desconsidera as determinações históricas conjunturais e estruturais que atravessam e 

determinam a inserção e o trabalho profissional na divisão sócio-técnica do trabalho e, 

portanto, a realidade cotidiana dos espaços sócio-ocupacionais. 

Devemos destacar que há também falas que demonstram o esforço e uma compreensão 

com maior clareza acerca do projeto profissional crítico, separamos a compreensão mais 

elaborada, que diz: 

Quando ouvia falar em projeto profissional eu imagina que esse projeto estava 

escrito em algum lugar, nas aulas de ética fica claro que o projeto não esta escrito, 

assim, tem um projeto escrito, ta ali materializado, ele ta realizado nas práticas, 

baseado no código, nas diretrizes, baseado na categoria, não tem uma fórmula a ser 

seguida, uma receita pronta. Assim, nesse sentido, eu penso que a palavra igualdade 

esta muito desgastada no processo histórico, o próprio Código trás a palavra 

equidade, que vai ser essa igualdade, mas vamos dizer, na sua essência, onde os 

diferentes têm acesso ao mesmo direito e não dos diferentes serem iguais, iguais 

perante a lei, dos diferentes terem o direito de ter o acesso ao mesmo direito, nesse 

sentido, de não ter preconceito sobre a ou b. (N° 6) 

  Neste sentido, esta fala, apesar dos limites de elaboração, em nossa compreensão, trás 

elementos importantes acerca do projeto profissional crítico e representa, também, outras falas 

que foram formuladas nesta direção, embora de forma menos sistematizada. Parece-nos claro, 

na fala do n° 6, a compreensão acerca das dimensões do projeto profissional crítico e das 

possibilidades de materialização deste projeto. Consideramos, ainda que pese os limites de 

elaboração, que a intervenção do aluno n° 6, por expressar, num certo sentido o domínio das 

dimensões do projeto profissional crítico, se afasta do que chamamos de reducionismo do 

projeto crítico à normatização ética, uma vez que o estudante consegue indicar outros 

componentes que compõem este projeto sem estabelecer hierarquia entre os mesmos.  No 

entanto, é importante destacar que nesta fala, a Lei de Regulamentação da Profissão não é 

mencionada, e, pelo estatuto liberal de nossa profissão, consideramos essa Lei uma referência 

importante pela definição das competências e atribuições privativas do assistente social, 

dentre elas a supervisão de estágio, além do reconhecimento jurídico do conjunto 

CFESS/CRESS e de suas atribuições, resguardando assim, a defesa da profissão nos espaços 

sócio-ocupacionais que compõem o mercado profissional da categoria. Destacamos, também, 
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nesta fala, a tentativa de estabelecer mediações históricas entre a defesa da igualdade frente à 

perspectiva de equidade, elucidando uma apropriação correta, que leva em conta os limites 

estruturais da sociabilidade capitalista para a materialização da igualdade. 

 Ao perguntarmos acerca do movimento de renovação do Serviço Social brasileiro 

pretendíamos identificar a incorporação por parte dos alunos do debate que procuramos 

realizar, em linhas gerais, no item 2.2 de nosso trabalho. Visávamos identificar a apropriação 

da dimensão histórica da profissão, por reconhecermos que esta mediação é fundamental para 

pensarmos a possibilidade de emersão da ontologia do ser social no projeto profissional 

crítico. Portanto, ao perguntarmos sobre a renovação profissional obtivemos algumas 

respostas, dentre as quais destacamos:  

Me vem à luta da categoria, embora fosse uma minoria, foi uma minoria que fez 

valer essa vontade de renovar o Serviço Social (...) realmente foi uma luta muito 

árdua, em que a minoria realmente trouxe, até mesmo o código veio com algumas 

alterações que eram necessárias. (N° 10) 

  A formulação acima indicada, a nosso ver, é emblemática por revelar equívocos sobre 

os fundamentos históricos da profissão. A ausência de incorporação sobre os fundamentos 

históricos da profissão, ou seja, a compreensão das determinações históricas que decorrem da 

inserção dessa especialização do trabalho coletivo na divisão sócio-técnica do trabalho, dos 

rebatimentos da luta de classes na particularidade da realidade brasileira que incidem sobre a 

profissão, acarretam análises que desconsideram os rebatimentos do contexto social, político e 

econômico nacional para a profissão, isto é, as mudanças ocorridas no interior da profissão 

são vistas pelos estudantes, em diversas falas que se aproximam da compreensão do n° 10, 

como endógenas, gestadas no interior da categoria, sem mediação com o contexto nacional e 

com o movimento histórico do capitalismo mundial Parece-nos que a ausência de apropriação 

das determinações históricas sobre o trabalho profissional, é que torna possível a afirmação de 

que foi “uma minoria que fez valer essa vontade de renovar o Serviço Social” (N° 10). De um 

modo geral, podemos inferir que esta afirmação desconsidera as transformações societárias 

vividas ao longo do ciclo autocrático burguês, que colocaram a necessidade de modernização 

da profissão para atender as novas exigências de desenvolvimento do capital, assim como, não 

estabelece mediação com o contexto sócio-histórico vivido na década de 1980. Portanto, a 

mediação entre a construção do projeto profissional crítico e o contexto efervescente da 

década de 1980 tende, em algumas falas, ao mecanicismo, a reprodução acrítica do que é 

falado ao longo da graduação, uma vez que quando demandados a articular esta relação, para 

pensar, por exemplo, o movimento de renovação, aparecem às fragilidades das formulações, 
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as dificuldades de reconstruir teoricamente as mediações concretas existentes entre o contexto 

sócio histórico e a renovação profissional do Serviço Social brasileiro. 

 Portanto, uma apreensão que leve em conta as determinações históricas de caráter 

econômico e político que estão na base do movimento de renovação profissional do Serviço 

Social brasileiro, redundaria na compreensão que a perspectiva de intenção de ruptura não 

expressa uma minoria que conseguiu impor seus interesses e projeto profissional a uma 

maioria, ao contrário, permitiria compreender que trata-se de um projeto profissional: 

construído sobre novas bases de legitimidade social, na perspectiva de aproximar as respostas 

profissionais ao campo dos direitos conquistados no movimento histórico pela maioria dos 

indivíduos que recorrem ao trabalho profissional (classe trabalhadora); forjado no interior da 

profissão a partir da experiência histórica de setores profissionais que, em dado contexto 

histórico devido a sua inserção em comunidades e ao contato mais próximo com as mazelas 

da questão social, começam a perceber que o projeto profissional conservador tem como 

horizonte manter e reproduzir a ideologia burguesa, através da conformação estrutural e 

conjuntural da questão social. Portanto, a intenção de ruptura, no contexto de 

redemocratização da sociedade brasileira, não era representada por uma minoria, mas sim por 

amplos setores da classe trabalhadora que se organizavam em prol da ampliação dos direitos e 

davam amplas bases de sustentação social e, por outro lado, representava o anseio de amplas 

parcelas da categoria profissional que tinham por objetivo contribuir para as lutas históricas 

dos trabalhadores contra o capital. 

 Assim, o desconhecimento das determinações históricas que incidem sobre a profissão 

e seus agentes, reproduz um discurso empobrecido de mediações, atribuindo um voluntarismo 

às formulações dos agentes profissionais. Esses limites de apropriação teórico-crítica, ao 

tomarem o trabalho profissional de forma abstraída das possibilidades históricas, conjunturais 

e estruturais de sua realização, podem favorecer posições messiânicas ou fatalistas, que levam 

em conta somente a intencionalidade do agente profissional. Esses limites serão retomados a 

partir de outras formulações apresentadas pelos estudantes durante a realização do grupo 

focal. 

 Ao perguntarmos como a ontologia do ser social perpassa o projeto profissional 

crítico, tínhamos como objetivo identificar de que forma os estudantes entendiam o recurso à 

ontologia nas diferentes formas de concretização do projeto profissional crítico. Ou seja, 

pretendíamos identificar se os alunos reconheciam a relação entre o rompimento do 
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conservadorismo e a incorporação da abordagem ontológica, para detectarmos qual a 

compreensão e possibilidades de materialização que os estudantes atribuem a esta perspectiva 

na luta contra as práticas conservadoras presentes na realidade social e profissional. Portanto, 

supúnhamos que os alunos fossem capazes de pensar a ontologia como perspectiva 

fundamental para o rompimento com a “ética da neutralidade” e com as concepções de 

homem e de sociedade39 que revelavam a base filosófica do projeto profissional conservador. 

Após a pergunta deparamo-nos com longos períodos de silêncio e respostas que 

caracterizavam-se pela insegurança, senso comum, esvaziadas de embasamento teórico, 

incapazes de contemplar a pergunta realizada. Como, por exemplo, as seguintes falas: 

Podem tirar tudo do indivíduo, menos o seu conhecimento. Eu acho que esse 

pensamento norteia um pouco essa perspectiva, a partir do momento que nós 

colocamos em pauta dentro da categoria, da Universidade enquanto seguimento de 

estudantes, discutimos o que esta posto e conseguimos de alguma forma analisar por 

outro viés as possibilidades que estão embutidas nisso, a gente começa a fazer um 

movimento (...) e de alguma forma contribuir para a mudança, seja de uma forma 

teórica, diretamente, ou uma ação pautada, mas ainda assim, tendo em vista o 

próprio código de regulamentação e de ética da profissão, norteando o nosso projeto 

hegemônico, mesmo que não majoritário, mas hegemônico, acho que é por aí. (N° 2) 

Após algumas respostas sem direcionamento algum, como esta, reformulei a pergunta 

colocando novos elementos para fomentar a reflexão. Assim perguntei:  

A gente pode pensar nesse sentido, quando a categoria se apropria da obra de Marx 

(O Capital, por exemplo) algumas coisas mudam, por exemplo, a categoria consegue 

enxergar sua inserção na divisão sócio-técnica do trabalho na sociedade capitalista, 

desvelando, por exemplo, a impossibilidade da neutralidade dos assistentes sociais. 

A partir da incorporação da ontologia, em qual esfera profissional conseguimos 

romper com traços do conservadorismo que marcam a origem da profissão? 

Mesmo com novos elementos obtivemos, novamente, respostas sem nenhum 

direcionamento teórico capaz de responder a pergunta, como, por exemplo: 

 (...) a contribuição que esse aporte teórico trás a nossa profissão, no seguinte, o 

profissional consegue, tendo essa base e acreditando nelas, eu acho que ele consegue 

ver o outro como um ser que também pensa como ele, e na sua intervenção 

qualificada ele consegue fugir da neutralidade (...), e ele consegue fazer com que 

esse usuário, muitas das vezes se enxergue como sujeito, que ele pode ser capaz de 

ter atitude não de ficar a mercê de favores, de enxergar muitas coisas como direito 

(...) Essa teoria contribui nisso, para o assistente social poder não só atender, mas 

colocar alguma coisa, contribuir na vida da pessoa que ele atende em uma 

perspectiva de emancipação do sujeito de não só fazer uma intervenção burocrática. 

(N° 9) 

                                                           
39

 Ser biológico e sociedade harmônica. 
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 A nosso ver, a ausência de respostas capazes de expressar o mínimo de compreensão 

sobre o significado e os conteúdos da pergunta realizada, aponta para uma incompreensão do 

significado filosófico, teórico e ético-político da incorporação da perspectiva de abordagem 

ontológica pelo projeto profissional crítico do Serviço Social brasileiro. Ou seja, parece-nos 

que os estudantes identificam, de forma genérica e não fundamentada, a incorporação da 

teoria social crítica por parte do projeto hegemônicos do Serviço Social brasileiro, no entanto, 

não conseguem explicar quais são os avanços trazidos por esta perspectiva e, tampouco, 

conseguem situar a abordagem ontológica no interior da teoria social crítica. . Esta resposta, 

as demais relacionadas a nossa pergunta, revelam ausência de apropriação da importância da 

ontologia para o projeto profissional crítico, conforme debatido no item 2.4. Neste sentido, 

nenhuma resposta conseguiu articular os avanços proporcionados pela incorporação da 

ontologia nas Diretrizes Curriculares, no Código de Ética, e, resguardados os limites da 

intervenção do Estado nesta esfera de regulação, na Lei de Regulamentação da Profissão, que 

são, sem dúvida, formas concretas de contribuição para: a capacitação, na formação 

profissional e no âmbito do exercício profissional, de assistentes sociais capazes de 

compreender as determinações históricas da sociedade e do ser social (ABEPSS, 2002); a 

construção de uma “ética marxista”, fundada nas potencialidades emancipadoras da práxis 

histórica dos homens vivendo em sociedade, portanto, diferente do projeto conservador, cuja 

base filosófica e ideopolítica fundava-se na moralidade católica, na realização de valores 

religiosos e na reprodução de concepções metafísicas de homem e de sociedade; a 

consolidação de um perfil profissional capaz de materializar valores humano-genéricos em 

seu trabalho, e, portanto, coerentes com o aporte teórico-prático, técnico-operativo e ético-

político de seu projeto profissional. 

 A teia de limites já detectada na primeira fala analisada por nós se amplia em novos 

desdobramentos, a partir das novas perguntas do roteiro de questões que orientou a realização 

do grupo focal. A debilidade do conhecimento relativo ao projeto profissional crítico se 

desdobra em um desconhecimento total das possibilidades de efetivação de análises e de 

ações orientadas pela abordagem teórico-crítica, com destaque para a abordagem ontológica.  

Assim, os estudantes reduzem todas as contribuições da tradição marxista - amplamente 

abordadas em nosso curso, desconsiderando a complexidade, diversidade e riqueza de 

determinações que fundam o ser social e, portanto, a totalidade social - a um marxismo 

genérico, quase que abstrato, no qual todas as referências a essa tradição reduzem-se, uma vez 

que empobrecidas de mediações, contradições e historicidade, a crítica a sociedade capitalista, 
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em especial a economia. Afirma-se que o rompimento com o conservadorismo é marcado pela 

apropriação do marxismo, no entanto, o próprio marxismo é tratado de forma abstrata, sem 

efetiva articulação entre suas categorias teóricas de análise e a base concreta que lhes dá 

significado e, portanto, dá significado a realidade social e profissional. 

Portanto, consideramos que estas respostas expressam um esvaziamento teórico, que 

busca em qualquer categoria ontológica ou, como no caso da primeira resposta, em qualquer 

posicionamento crítico em dada situação, a mediação entre ontologia e superação do 

conservadorismo. Neste sentido, não se chega à gênese da importância da ontologia para o 

projeto profissional crítico, o que revela a dramática realidade de alunos que estudam esta 

perspectiva e não sabem para que ela serve (ou acham que serve somente para ética), para que 

estão estudando-a, qual sua contribuição no interior da tradição marxista e do projeto 

profissional crítico. Essa inconsistência teórica identificamos não só na apropriação da 

abordagem ontológica e nos preocupa em vários sentidos. Primeiro porque pode contribuir 

para aprofundar a clássica e falsa dicotomia entre teoria e prática que, no âmbito de um 

trabalho de caráter interventivo que se realiza num campo mediado pelos antagonismos de 

classe, pode trazer impactos éticos e políticos regressivos para o campo de afirmação dos 

direitos. Segundo, e na mesma direção, no contexto do capitalismo contemporâneo as 

tendências do pensamento social dominante procuram reforçar a razão instrumental, o 

irracionalismo e o neoconservadorismo que, diante de formulações sem consistência teórica, 

podem encontrar um terreno fértil para sua legitimação. Do mesmo modo, essa inconsistência 

teórica pode contribuir com o fortalecimento de uma visão abstrata de ética que confunde, a 

todo tempo, compromisso político com a classe trabalhadora e compromisso ético com 

valores e conquistas humano-genéricas, com uma mediação abstrata de respeito na “relação 

com o outro” (n° 9). 

O segundo bloco de questões de nosso roteiro, buscava identificar como os estudantes 

compreendem a categoria trabalho e suas mediações com a totalidade do ser social. De acordo 

com a análise realizada até aqui, os limites de apropriação da abordagem ontológica e do 

processo histórico já identificados inevitavelmente reaparecem na discussão feita sobre a 

apropriação desta categoria, ainda que algumas respostas apresentem-se inicialmente coesas, 

observamos que ao longo da discussão há ausência de mediações entre essa categoria e o 

desenvolvimento do Ser Social. Essa falta de mediações permite-nos inferir que o caráter 

ontológico do trabalho não foi apropriado pelos estudantes, uma vez que reproduzem uma 

definição que foi decorada, ou seja, assimilada como definição e não como categoria que 
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permite uma reflexão crítica sobre a realidade social e profissional, que leve em conta os 

elementos históricos.  Assim, as respostas formuladas sobre a categoria trabalho foram: “vêm 

em mente que é a categoria fundante do ser social.” (N° 9); “(...) é um trabalho primeiramente 

para atender a uma necessidade, sem interesse no lucro, é um trabalho onde o sujeito se 

realiza e transformando a natureza também se transforma (...) (N° 6)” 

Embora as respostas sejam corretas do ponto de vista da definição, a ausência de 

mediações e da incorporação subjetiva do seu real significado ontológico, expressam-se 

quando indagamos sobre a práxis produtiva e a práxis interativa. Inicialmente há um grande 

silêncio no grupo, que perdura por alguns segundos, depois formulam-se respostas pouco 

desenvolvidas e marcadas pela insegurança, tais como: “Eu estudando práxis agora, então 

esses dois termos ainda não domino.” (N° 6); “Não lembro muito não. (...) tanto é que até no 

livro da Barroco ela falava não tem nem como dar conta aqui desse conceito de práxis.” (N° 

3); “práxis realmente é uma discussão muito complexa, né? (...) pela teoria marxista a práxis é 

criar o novo.” (N°9). 

A incorporação mecânica de definições fica clara quando os estudantes têm 

dificuldade de associar o ato de transformação e criação de algo novo, à práxis produtiva, ao 

trabalho. O número 6 responde o que é a categoria trabalho e, num segundo momento, afirma 

não ter estudado ainda a categoria práxis. Ora, ontologicamente o trabalho, que transforma a 

natureza e o ser, não é uma práxis? Quando utilizamos o termo práxis, podemos perceber a 

fragilidade da incorporação da categoria trabalho, uma vez que as elaborações dos estudantes 

reproduzem definições apresentadas pelos autores e pelos professores, apenas decoradas. 

Outra expressão desse modo mecânico de assimilar a definição que é apenas decorada, sem 

ser compreendida, aparece na fala do número 9, que, também responde a pergunta sobre 

trabalho e, ao responder o que é práxis, não retoma sua formulação acerca do trabalho, 

respondendo ambas as perguntas, com frases curtas que revelam definições amplamente 

tratadas ao longo da formação profissional e, por fim, diz ser muito difícil falar em práxis, 

sendo que, quando falou do trabalho, não encontrou essa dificuldade. Ou seja, para os alunos 

a práxis é uma coisa e a categoria trabalho outra, não conseguem conceber o trabalho como 

práxis. 

Dentre as respostas que se aproximam da compreensão do trabalho como práxis, 

destacamos: 
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Sempre que eu penso em práxis, é sempre assim, penso em atitudes transformadoras, 

atitudes que transformam, assim como o trabalho. O trabalho é boa forma para 

pensarmos em práxis, que é justamente isso, você vai pegar o algo da natureza, 

independente do grau de tecnologia que a sociedade tem, e vai transformando 

alguma coisa, acho que a práxis, que o assistente social realiza práxis o tempo todo 

(...). (N° 1) 

Neste caso o estudante consegue associar o trabalho à práxis, reconhecendo-o como 

um ato de transformação do meio social e do próprio sujeito que trabalha, porém, como 

assistentes sociais não realizamos nenhum ato de transformação da natureza e, portanto, nossa 

práxis não se situa na esfera produtiva, além, é claro do próprio debate no interior da profissão 

se podemos considerar o trabalho profissional como uma modalidade de práxis. 

 Ao perguntarmos sobre a práxis interativa nosso objetivo era estimular os alunos a 

refletirem sobre as possibilidades de transformação do próprio homem, para posteriormente 

pensarmos nas modalidades de práxis interventiva que se vinculam diretamente ao trabalho do 

assistente social, como, por exemplo, a ética e a política. As respostas caracterizam-se por 

serem confusas, sem início, meio ou fim, mostrando um completo desconhecimento desta 

categoria. Algumas respostas são ilustrativas nesse sentido: 

Interativa está na leitura (risos).  (N° 11) 

Interativa implica as outras questões que não só o trabalho, o... aí, são, são, deixa eu 

ver... Interativa no sentido que você pode trazer com outra, uma parte do que recorta 

do objeto seu de estudo, transformação ali, aí você trás elementos daquela própria 

realidade e já com acúmulo que você tem, você possa transformar aquilo ali. 

Confesso que estou devendo (risos). (N° 3) 

As respostas mostram que não há conhecimento por parte dos alunos que participaram 

do grupo focal sobre o que é a práxis interativa. A primeira resposta guia-se exclusivamente 

pelo sentido da palavra interação, associando interativa com a interação proporcionada pela 

leitura. Essa resposta representa um problema presente em diversos momentos do grupo nas 

formulações dos alunos, tentativas de responder as perguntas a partir da associação a 

nomenclaturas, ou seja, estamos falando do senso comum, de respostas que não possuem 

nenhum embasamento teórico, que referenciam-se no conhecimento semântico da língua 

portuguesa. 

Devemos destacar que nos dois grupos, dos onze estudantes que participaram, nenhum 

deles conseguiu dizer o que é práxis interativa, ou seja, nenhum deles associou, minimamente, 

a práxis interativa a ética40, na perspectiva que analisamos no item 2.4, como mediação entre 

                                                           
40

  Não estamos reduzindo a práxis interativa à ética, pois temos clareza que ela engloba todas a atuações dos 

homens sobre si mesmo, na perspectiva de mudança, como, por exemplo, a práxis política e educativa. 
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sujeito singular, capacidades humano-genéricas e exigências sociais determinadas 

historicamente, potencialmente capaz de transformar formas de consciência, comportamentos, 

valores, escolhas e ações, como é tratada pela perspectiva ontológica no interior, por exemplo, 

da disciplina de Ética e Serviço Social. 

Visando aprofundar a dimensão valorativa do ser social, perguntamos de onde surgem 

os valores, esperávamos que os estudantes associassem à práxis, levando em conta o que 

Lukács (1979), parafraseando Marx fala, “as categorias são formas de ser, determinações da 

existência”, isto é, esperávamos que os estudantes associassem os valores a materialidade, a 

práxis, as formas de existência do ser social. As respostas, porém, foram em uma perspectiva 

contrária: “primeiro lá na casa de mamãe, quando agente nasce ela fala: „não pode, tira a mão, 

vou te bater‟. Ai depois fica e vai pra escolinha,(...) nosso primeiro grupinho social.” (N° 8); 

“Circulo familiar (...).” (N° 1); “nas relações que vão se constituindo, na escola aprende 

determinados valores, em casa você aprende valores.” (N° 9); “na religião, cultura.” (N°6); “a 

questão da socialização pela família, depois na escola e no decorrer da vida, a questão da 

cultura, de se desenvolver em grupo, da religião.” (N° 11) 

Neste sentido, explicita-se, novamente, a fragilidade da apropriação do caráter 

ontológico do trabalho, das mediações existentes entre essa atividade fundante e as 

capacidades humano-genéricas e, especialmente, da teleologia presente na práxis que 

representa finalidades postas, sempre mediadas pela capacidade de valorar do ser social. Ao 

reconhecermos o trabalho como fundante no ser social estamos dizendo, que a realidade e 

tudo que existe de humano é fruto do trabalho. Portanto, para a compreensão ontológica, os 

valores são fruto da práxis, cuja determinação fundante é dada pelo trabalho. Associar a 

origem dos valores às relações intersubjetivas dos sujeitos em sociedade demonstra total 

desconhecimento da perspectiva ontológica que pauta-se na práxis para entender o ser social e 

seu desenvolvimento. Nesse sentido, podemos inferir que a ausência de compreensão sobre o 

caráter ontológico dos valores, expressa nas formulações dos alunos, revela várias 

determinações presentes na realidade social: a superficialidade do senso comum como forma 

explicativa das manifestações cotidianas no campo da moralidade e dos valores; a valoração 

pós-moderna do subjetivismo na produção de sentido sobre o real e, consequentemente, na 

desvalorização das determinações materiais e históricas sobre a subjetividade; a muda relação 

entre o indivíduo e o gênero na dimensão cotidiana da vida social; as formas alienadas de 

consciência e o conservadorismo moral que se sustenta pela afirmação da imutabilidade dos 

valores, da moral, pautados na tradição, nos costumes e nas abstrações metafísicas.  Ao 
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afirmar que os valores surgem das relações humanas intersubjetivas, desconsidera-se a relação 

entre a práxis e as necessidades históricas, bem como o campo histórico de lutas que 

permitem a ampliação do acesso aos valores universais, humano-genéricos, que aproximam o 

indivíduo singular ao gênero humano e apontam para a ampliação da liberdade e para a 

emancipação humana. Os limites dessa compreensão contribuem para a reprodução 

equivocada de que os valores são individuais, subjetivos, portanto, “cada um tem os seus”, o 

que cria obstáculos para uma consciência humano-genérica, e, portanto, acentua os limites 

postos pela sociabilidade burguesa para realização da vida ética, favorecendo o 

individualismo e a noção liberal de liberdade. Desconhecer o caráter ontológico dos valores 

implica, necessariamente, a não apreensão do caráter histórico e social dos valores ético-

políticos defendidos pela categoria profissional, o que pode, acarretar rebatimentos negativos 

ao trabalho profissional, que debateremos mais a frente. 

Visando aprofundar e provocar novas reflexões, introduzimos algumas perguntas para 

explorar o tema junto aos alunos:  

A família transmite [valores], mas não nasce dela. Então de onde surgem os 

valores? 

 Já vem, já é dado pra você, é o sistema que a gente vive ele já impõe isso pra gente. 

Ele dá as referências, tanto que você vê tipo o método ensinado nas escolas (...) 

ensino médio é o que? Te ensina a decorar para passar no vestibular (...) (N° 11) 

E no caso dos valores ético-políticos que defendemos (como categoria 

profissional)? Da onde eles surgem, já que não existe uma esfera familiar em 

volta?  Como categoria profissional, de onde surgem os valores que 

defendemos? 

Eu acho que vem da esfera científica mesmo, é quando se começa a olhar a realidade 

e entender ela de outra forma, como estávamos comentando no início, não 

fragmentada, na nossa ética, no caso, a partir do método de Marx que preza pelo 

movimento da vida, da história, enfim, prioriza a existência humana sobre a ideia, 

sobre os valores. Então isso já é um campo que vai construir outros valores, pensar 

no humano como um todo e não como cada um, ser particular. Acho que vem da 

ciência, da produção teórica deitada sobre a realidade. (N°4) 

(...) 

(...) Para dar um nó maior, vocês estão dizendo que identificamos os valores que 

elegemos para a ética profissional na realidade e os encontramos a partir da 

pesquisa, de um método, mas eles já estão na realidade, então, como eles 

surgem nessa realidade? Através da pesquisa vocês acreditam que podemos 

identificá-los, mas de onde emana sua origem?” 

E acho que a humanidade desde os primórdios tem muitos valores, que tem muito a 

ver de relações com o divino, eu acho que muitos valores vêm disso, independente 

de qual divino seja esse. Se você pensar desde os pré-socráticos, eles pensavam 

como a terra poderia ser redonda ou quadrada, se é um titã que segura a terra. (N°4) 



97 
 

Eu creio que eles se construam a partir das relações humanas, mas ainda assim fica 

pra mim um vácuo de onde ele surge. (N° 4) 

Pra mim também. (N° 1) 

(...) 

Continua uma incógnita de como surge, pra mim ele cresce e se constrói a partir 

humanos, um humano com outro se relacionando. (N° 4) 

Como é possível identificar nas falas acima, há vários equívocos de compreensão 

acerca dos valores, sendo que nenhum aluno associou a origem dos valores à práxis. A fala do 

número 11 expressa uma compreensão que se aproxima da perspectiva positivista de análise 

da realidade, os valores aparecem como dados naturalmente e o sistema os impõe 

historicamente (o sistema nessa fala ganha vida, como se fosse um ser que impõe 

determinações independentemente dos sujeitos). É claro que em uma realidade fundada no 

trabalho assalariado, alienado, na qual os homens produzem sem saber para que estão 

produzindo, os valores expressam relações alienadas que aparecem às consciências dos 

indivíduos sociais como estranhos, alheios às suas necessidades e as possibilidades de sua 

ação liberadora, por isso, se apresentam de forma impositiva, como se existisse independente 

do sujeito e de sua práxis. Porém, esperávamos que a perspectiva crítica da formação 

profissional, permitisse aos alunos a compreensão de que mesmo em uma realidade alienada 

os valores surgem a partir da práxis e, portanto, não surgem naturalmente. 

Um segundo equívoco vincula-se a afirmação de que os valores surgem da esfera 

científica (N°4), ou seja, confunde-se a possibilidade de se apropriar do sentido histórico e 

social dos valores a partir de um método científico com a origem dos valores. Certamente a 

teoria, no caso do marxismo, capacita-nos a apreender o significado históricos dos valores e 

orientar, de forma crítica, nossa atuação prática a partir de valores emancipatórios, porém, os 

valores humano-genéricos não são criados pelo marxismo - invenção de Marx e dos teóricos 

marxistas -, portanto, Marx e Lukács não construíram novos valores, uma vez que possuem 

caráter ontológico e não são manifestações teóricas espontâneas. A perspectiva ontológica 

permite compreender que os valores humano-genéricos resultam da práxis histórica dos 

homens vivendo em sociedade e são aqueles que representam as conquistas do gênero na 

perspectiva de afirmação das potencialidades emancipadoras da práxis, de ampliação da 

liberdade e da participação dos indivíduos sociais na riqueza socialmente produzida.  

Portanto, no capitalismo ou no comunismo, os valores humano-genéricos são aqueles capazes 

de orientar escolhas e ações concretas que realizem a humanização do homem, através da 

relação consciente do indivíduo singular com as conquistas da humanidade. Definitivamente, 
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os valores não surgem da ciência, embora ela sirva para: apreendê-los em seus fundamentos, 

orientar práticas que superem valores que realizam a barbárie e instituir novos valores 

vinculados às necessidades livres postas pela práxis. 

Ao provocarmos a reflexão dos estudantes a partir dos valores expressos em nossa 

ética profissional, perguntando sobre suas origens, as respostas formuladas são extremamente 

inconsistentes, confusas e, após inúmeras tentativas, uma das respostas recorre ao divino para 

explicar a origem dos valores éticos da profissão. Do ponto de vista histórico, podemos 

identificar que a mediação com o sagrado assume força explicativa em diferentes formações 

sociais, tanto naquelas nas quais as forças produtivas estavam pouco desenvolvidas e, 

portanto, a própria razão histórica ainda não era capaz de explicar determinados aspectos da 

realidade natural e social, quanto naquelas formações sociais nas quais o sagrado se vincula, 

por várias determinações, às formulações ideológicas dominantes, mesmo diante do 

desenvolvimento da razão histórica. É claro que com a complexificação do ser social e, 

consequentemente, da realidade, algumas esferas aparecem, em sua expressão fenomênica, 

como autônomas ao ser, como, por exemplo, os valores, que, quanto mais complexificada a 

realidade, quanto mais o homem está distante da transformação direta da natureza, mais 

parecem ser criações que existem independente práxis.  

Desse modo, para apropriação do caráter ontológico dos valores a compreensão teórica 

da práxis é fundamental. Tal incompreensão favorece a naturalização dos valores, formulação 

que se aproxima da tradição positivista e das tendências do pós-modernismo presentes no 

pensamento social contemporâneo. Ou seja, tais formulações favorecem a compreensão 

equivocada de que os valores são dados, são naturais, são independentes das ações do sujeito; 

os valores são relativizados aos indivíduos, negando-se a universalidade dos valores humano-

genéricos. Assim, acreditamos que a dimensão valorativa do projeto ético-político do Serviço 

Social depara-se com tendências conservadoras e ecléticas, que embora afirmem ter como 

referência o marxismo, o que percebemos são algumas categorias marxistas em uma análise 

de cunho positivista ou pós-moderno. Neste sentido, consideramos que o risco colocado com 

a apropriação abstrata dos valores contribui para separar ou negar a sua base material (a 

práxis), o que favorece a reprodução de valores meramente abstratos, que contribuirão para 

falsear e mistificar a história, para o aprofundamento da alienação entre a singularidade e a 

genericidade humanas. 
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A efetivação dos valores depende da incorporação e identificação subjetiva por parte 

dos indivíduos sociais, bem como da formulação de respostas concretas que os realizem 

objetivamente, neste sentido, a ausência de uma base teórica consistente que permita a 

apreensão crítica sobre o caráter ontológico dos valores e seu significado histórico, pode 

obstaculizar a apropriação crítica das mediações valorativas presentes na realização do 

trabalho profissional, contribuindo para a negação de princípios e valores que se vinculam à 

perspectiva ontológica que fundamenta o projeto ético-político profissional, já que são esses 

valores que encontram limites concretos para sua realização na sociedade burguesa.  Do 

mesmo modo, a incompreensão do caráter ontológico dos valores faz com que os indivíduos 

sociais tome-os como abstrações, como alheios à práxis, portanto, num certo sentido, no caso 

dos valores éticos e políticos do projeto profissional, pelos limites postos pela sociabilidade 

burguesa, tais valores podem ser tomados como irrealizáveis. 

Neste sentido, para aprofundarmos a dimensão valorativa do trabalho profissional 

perguntamos aos estudantes sobre a liberdade para a abordagem ontológica. A liberdade foi 

introduzida em nosso roteiro pela importância que tem como capacidade humano-genérica e 

como valor ético central da ética profissional dos assistentes sociais. Pretendíamos com essa 

pergunta identificar de que forma os estudantes associavam a ampliação da liberdade com a 

projeção societária defendida pela ética profissional.   A liberdade é um valor, e uma 

capacidade humano-genérica, amplamente trabalhada na disciplina de ética, e, por isso, 

partimos do pressuposto que os estudantes dominariam esta compreensão. Porém, as falas 

foram às seguintes: 

E também foi aquilo que falei da responsabilidade com o outro, porque sem essa 

liberdade, não de esta preocupado com que o outro está pensando, mas respeitar o 

limite do outro, até que ponto eu posso ir e devo pensar se vou ferir essa pessoa ou 

não, disso eu me apropriei bastante, porque antes não pensava nessa 

responsabilidade com o outro, pensava „eu vou fazer e pronto, e que o outro se 

dane‟. E partindo da ontologia eu falei, „calma aí, também não é assim, ai fui me 

apropriando dessa liberdade, de criar alternativas na conjuntura que vivemos‟.” (N° 

5) 

É sobre consciência também, eu vejo assim, a gente aprende e ai sim trazendo pra 

essa nossa vivencia acadêmica, a gente começa a tomar consciência dessa liberdade 

como o número 5 falou, eu acho que vem ai pela consciência do homem, a gente 

apreender sobre ter limites para que não, pra que não, assim, falo assim, o seu limite 

acaba onde começa o meu, essa condição de espaço, pois se não tivermos essa 

consciência de espaço extrapolamos o espaço do outro também, vai invadindo. 

Quando a gente toma a consciência de tudo isso a gente pode trabalhar uma 

liberdade, onde possamos trabalhar com respeito, responsabilidade. (n° 10) 

A compreensão intersubjetiva dos valores está presente nas duas falas, segundo o 

número 5 a liberdade individual tem no outro o seu limite, o que revela a incorporação de uma 



100 
 

concepção liberal de liberdade (conforme trabalhado no item 2.4), totalmente contrária à 

abordagem ontológica.  Ora, se cada um tem o seu limite, a liberdade, para este estudante, não 

pode ser um valor universal, portanto, é um valor subjetivo, cada um tem o seu e tem que 

respeitar o do outro. Podemos dizer que esta compreensão é completamente equivocada do 

ponto de vista ontológico, pois os valores humano-genéricos não são mediados com o outro 

como indivíduo singular, ou seja, estamos querendo dizer que valores humano-genéricos são 

mediações do indivíduo singular com o gênero, entre o indivíduo, as conquistas e capacidades 

humano-genéricas. Portanto liberdade não é respeito ao outro na sua mera expressão singular, 

mas sim condição de reprodução consciente do gênero humano, que pressupõe as conquistas 

humano-genéricas, indicando o horizonte da emancipação humana.  

 A formulação do número 10 aproxima-se de uma concepção idealista de liberdade, 

uma vez que considera que a liberdade é um valor que está na consciência. Esta fala também 

revela os limites de apropriação do caráter ontológico dos valores e do desenvolvimento 

desigual no interior da sociabilidade burguesa das expressões singulares e genéricas das 

capacidades humanas. Tais limites também impedem uma reflexão crítica, de caráter 

filosófico sobre os valores, pois quando não se sabe de onde eles vêm a reflexão não extrapola 

a expressão fenomênica com as quais eles se apresentam. É nesse sentido que as formulações 

do número 10 associa a liberdade pela consciência de espaço, com o outro e recai no equívoco 

de pensar que a liberdade está no espaço e respeito com o outro, desconsiderando toda e 

qualquer mediação com o universal, o gênero humano. 

Neste sentido, o estudante ao desconsiderar os limites estruturais da sociabilidade 

burguesa associa mecanicamente a liberdade ao respeito e responsabilidade com o outro. Ou 

seja, a capacidade de liberdade certamente pressupõe a vinculação ao respeito e a 

responsabilidade, no entanto, o respeito e a responsabilidade são mediações com o gênero 

humano e não com o indivíduo singular, por outro lado, a capacidade de liberdade, embora 

pressuponha o respeito e a responsabilidade, não se reduz a elas. Portanto, estamos dizendo 

que o respeito e a responsabilidade são possibilidades concretas de ampliação da capacidade 

de liberdade e da materialização de valores humano-genéricos nos limites da sociabilidade 

capitalista, porém, em si, não representa a liberdade substantiva, que necessita, para sua 

realização, de outras mediações com a totalidade social, que extrapolam o respeito e a 

responsabilidade.  
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No âmbito das respostas que conseguem, minimamente, assegurar a apropriação desta 

capacidade humano-genérica, situamos as seguintes respostas: 

A Heller, numa fase de sua vida, da uma pequena definição de liberdade não se 

restringe a liberdade de, era o que ia dizer ao número 10, algo, ela fala também de 

liberdade para. (N° 4) 

Também nessa citação dela, diz que não podemos ser livres individualmente se o 

outro também não é. (N°1) 

O nosso entendimento na ontologia é por aí, se a gente pensa no gênero humano, 

não individualmente, como o eu individual ou o eu grupo, família, (...) se algum 

humano não for livre, qual o modelo de liberdade estamos falando? Acho que na 

nossa ontologia crítica marxista é por ai o caminho. (N° 4) 

As formulações do número 4 e 1 levam em conta os limites estruturais encontrados na 

sociabilidade burguesa para a materialização de todas as potencialidade emancipadoras 

contidas na realização da liberdade. Portanto, é necessário termos clareza que os valores 

humano-genéricos são históricos e, portanto, sua realização é determinada pelas limitações 

postas pela estrutura da sociabilidade capitalista.  

As respostas supracitadas levam em conta os obstáculos de realização da liberdade no 

capitalismo, pois visualizam que não adianta ser livre para algo, se continua sendo explorado. 

Neste sentido, as respostas se aproximam da universalidade da liberdade, ou seja, a liberdade 

não pode ser alcançada apenas pelo individuo singular, mas sim pelo gênero humano. 

A partir deste debate, procuramos identificar se os alunos conseguem compreender 

porque a liberdade é um valor ético central. Nossa expectativa era retomar o debate realizado 

no item 2.4 sobre a projeção de sociedade contida na liberdade, ou seja, esperávamos que os 

alunos conseguissem visualizar que a liberdade é um valor central por pressupor, para sua 

realização substantiva para o conjunto dos indivíduos sociais, a superação do capitalismo 

como condição de realização de todas as potencialidades emancipadoras e capacidades 

humanas. Além disso, pressupõe a realização de valores e princípios éticos que contribuam 

para ampliar as possibilidades de liberdade, que inclui a redução da desigualdade, de forma 

articulada à prestação de serviços sociais no âmbito das políticas sociais. Mesmo 

considerando a centralidade dessa discussão no âmbito da ética profissional, encontramos 

respostas confusas, que não conseguem pensar a projeção de sociedade contida nesta 

categoria, assim foi dito: “Porque ela defende a capacidade de escolhas dos indivíduos, e que 

eles possam tomar decisões conforme suas crenças, sobre direitos e deveres.” (N° 2); “Eu 

acho que tem é uma luta porque eles mesmos querem ser livres, não é só os seus usuários, a 
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gente mesmo, os profissionais querem.” (N° 11); “Libertando a sociedade você se liberta.” 

(N° 2). 

É fato que a liberdade requer a capacidade de escolha, mas não é de qualquer escolha 

que estamos falando, estamos falando de escolhas conscientes sobre valores que afirmem 

conquistas históricas.  Além disso, para a abordagem ontológica, a liberdade é a capacidade 

humana de criar respostas alternativas às necessidades históricas, por isso, ainda que de forma 

limitada, pode se realizar de forma relativa à totalidade social, aos constrangimentos postos 

pela sociabilidade burguesa. As formulações do número 2 revelam o desconhecimento do 

gênero humano e o consequente apelo a mediações com o indivíduo. A liberdade ontológica 

não defende a possibilidade de escolhas pautada nos direitos e deveres (construídos na 

sociabilidade capitalista), nem, muito menos, nas crenças, devemos ter claro que a referência 

é sempre o humano-genérico. Portanto, a liberdade defendida pela categoria, leva em conta os 

limites e a alienação das crenças, direitos e deveres construídos na sociabilidade burguesa. A 

afirmação do estudante tende a limitar a liberdade aos direitos e deveres burgueses, o que a 

nosso ver revela a não projeção societária contida na concepção de liberdade defendida pela 

categoria.  

A fala do número 11 reflete a ausência de teoria e o predomínio do senso comum. Em 

uma realidade alienada não podemos dizer que os usuários do serviço público e a totalidade 

dos agentes profissionais desejam desesperadamente ser livres, uma vez que, na maioria das 

vezes, a população e os agentes profissionais tem cristalizados em sua subjetividade 

concepções burguesas, liberais acerca da liberdade. Chamamos atenção para este fato, por 

considerarmos que há nele tendências messiânica na medida em que toma o atendimento 

isolado e pontual ao usuário sem vincular a luta mais geral do trabalhadores que, na realidade 

brasileira, é caracterizada por um avanço do neoliberalismo e, por outro lado, uma apatia e 

refluxo da classe trabalhadora, assim, não há um contexto político que possamos afirmar o 

desejo, da população usuária, nem da categoria profissional, de liberdade do capital. Por outro 

lado, sabemos que a construção da liberdade ontológica é uma tarefa de toda a sociedade e 

não apenas da categoria profissional dos assistentes sociais. Assim, é fato que parcela de nós 

assistentes sociais queremos ser livres, mas sabemos a que a materialização da liberdade 

ontológica é determinada historicamente pela luta de classe em busca de hegemonia - estamos 

falando da liberdade da espécie humana e não de uma categoria ou segmento. Enquanto 

categoria profissional, só seremos livre quando o conjunto da espécie humana for livre. 
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A tendência ao messianismo expresso na fala do número 11 é confirmada pelo número 

2, que acredita que libertando a sociedade seremos livres. Em nossa compreensão a liberdade 

da “sociedade” só pode ocorrer pelos trabalhadores organizados, a formulação do número 2 

remete a pensarmos em um “super-herói” que virá para acabar com a propriedade privada e 

libertar toda a sociedade. Sabemos que a libertação da espécie humana não pode se realizar 

por uma pessoa ou categoria profissional iluminada, pois este processo é determinado pelo 

conjunto de forças presentes na sociedade, assim, consideramos ontologicamente impossível 

um indivíduo “libertar a sociedade” para ser livre, porém, consideramos ontologicamente 

possível que o conjunto organizado dos trabalhadores se liberte. Essas falas deixam-nos 

preocupados, pois são tendenciosas a: reproduzir no trabalho profissional posturas que 

desconsideram o contexto político, social e econômico da sociedade brasileira; atribuir os 

assistentes sociais um função que é de toda a sociedade, estamos falando da libertação da 

espécie humana do trabalho alienado, da propriedade privada. 

No âmbito das respostas que demonstram a apropriação do conteúdo o número 4 diz 

que a liberdade é um valor ético central no projeto profissional por estar relacionada ao 

projeto societário com o qual o Serviço Social se vincula, o numero 1 completa dizendo que 

essa liberdade só existe na superação da ordem capitalista. Parece-nos que, nestes casos, há a 

apropriação correta da liberdade e sua relação com o projeto profissional crítico, ou seja, 

conseguem visualizar a projeção societária contida neste valor ético central, como essencial 

para o desenvolvimento de todas as potencialidades contidas nas capacidades humano-

genéricas. 

Tendo em vista toda a confusão e deficiência teórica em torno da liberdade, categoria 

amplamente trabalhada na formação profissional, acreditamos que um caminho que explique 

toda essa dificuldade está na concepção de liberdade que estes estudantes utilizam em seu 

cotidiano, que, não necessariamente, é a concepção ontológica. Acreditamos, segundo 

Barroco (2008) que a concepção ontológica de liberdade só é apropriada subjetivamente em 

todas as esferas da existência do indivíduo quando o sujeito vê a história como um campo 

aberto de possibilidades não só caracterizadas pela barbárie, mas, principalmente, para a 

humanização do homem. Assim, buscamos identificar se a concepção de liberdade 

incorporada subjetivamente pelos estudantes é antagônica a concepção ontologia e, por outro 

lado, procuramos captar se a origem destes equívocos está no convívio eclético e harmônico 

(para os alunos) entre a ontologia e a concepção incorporada subjetivamente. Assim 

perguntamos e obtivemos as seguintes respostas: 
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Fale sobre sua compreensão de liberdade, a que utiliza em seu cotidiano. Caso 

seja a ontológica fale sobre ela. 

É uma coisa apenas imaginária, não existe (...) (N° 11) 

Poderia ser uma forma de se expressar sem ser perseguido, falar o que pensa sem ser 

perseguido. (N° 2) 

Temos que pensar liberdade como algo que desejamos, porque se formos pensar a 

concepção da forma de liberdade como fazer o que quero, onde quero, da forma que 

quero, é quase que impossível, pois tem as amarras normais da própria condição de 

ser do ser humanos, e não estou nem falando de questão de critério para projeto 

societário, pois todos eles vão ter normas para regulamentar o nosso convívio, 

convivência uns com outros. Então o que é liberdade pra mim? Pra você? De forma 

podemos encontrá-la? Sei lá até vindo do subjetivo, indo mais para o concreto, acho 

que a partir daí pode começar a ter outra concepção de formar ou de pensar essa 

liberdade. (N° 2) 

A concepção de liberdade que eu tenho, antes eu tinha a concepção de liberdade 

ligada a “vou fazer o que quiser”, eu não tinha a preocupação que tenho a 

responsabilidade com o outro (...) não tenho como fazer tudo, pois tenho 

responsabilidade com o outro, não to sozinha, eu dependo de cada pessoal, da 

relação social para que eu tenha minha liberdade. (N°5) 

Eu entendo a liberdade como soltar as amarras, o que quero falar com isso? A gente 

vive muito preocupado com que os outros vão pensar, do meu ponto de vista. Eu 

penso assim, com responsabilidade e sem faltar com o respeito ao outro, você ter a 

liberdade de se colocar, e muitas vezes as pessoas falam sobre liberdade porque 

“faço isso, eu faço aquilo a hora que bem entendo”, mas na verdade ela fica 

amarrada a uma série de conceitos, preconceitos. Então, pra mim, em minha vida 

pessoal, é isso, soltar as amarras e não me preocupar, quer seja no modo de viver, de 

vestir, de expor sem ofender o outro, mas também não se preocupar com o que o 

outro vai pensar, principalmente nesse mundo concorrencial que vivemos. Eu penso 

liberdade sobre esse prisma. (N° 10) 

A dificuldade teórica do número 11 ao falar porque a liberdade é um valor central para 

a ética, parece-nos está atrelada a incorporação de uma concepção à-histórica, que 

desconsidera a práxis e as contradições da realidade e, portanto, a possibilidade de 

materialização da liberdade e das capacidades humanos genéricas. Estamos falando que ao 

acreditar que a liberdade é algo imaginário, o estudante se aproxima de uma concepção 

metafísica dos valores. Devemos pontuar que não fica nítido se o estudante visualiza as 

relações sociais burguesas como bárbaras ou se apenas expressa uma relação acomodada, de 

conformidade com os limites próprios desta sociabilidade, acarretando uma desconsideração 

da capacidade de transformação da realidade pelo homem. As formulações do número 2 

demonstram que sua compreensão de liberdade se aproxima, num primeiro momento, de uma 

noção limitada à ideia de liberdade de expressão. Por outro lado, há uma tentativa de explicar 

a impossibilidade de uma liberdade absoluta, sem nenhum limite, especialmente quando tenta 

explicar que não está falando apenas da realidade social capitalista. Outro aspecto a ser 

considerado, é que para este estudante para pensar outras relações de liberdade o caminho 

metodológico seria ir do sujeito ao concreto. Em nossa compreensão, fundada na ontologia, a 



105 
 

liberdade não esta no sujeito singular, o sujeito não pode ser livre se sua práxis estiver 

alienada. Portanto, acreditar em uma liberdade que parta do subjetivo e vá até ao concreto se 

aproxima da abordagem do pensamento pós-moderno que acredita que a liberdade esta 

fundada no sujeito, desconsiderando as relações materiais e universais.  

Identificamos que as formulações dos alunos número 5 e 10 remetem à uma 

concepção de liberdade ligada a alteridade. No entanto, destacamos que o número 5, 

minimamente, procura estabelecer mediação com as relações sociais, ainda que a noção do 

outro se expresse na sua singularidade. Este mesmo aluno informa que sua concepção de 

liberdade foi modificada durante a formação, no entanto, suas afirmações estão longe de 

expressar a concepção ontológica trabalhada no curso. Queremos dizer que o estudante em 

sua vida pessoal associa liberdade ao outro e acredita que esta análise tem embasamento na 

perspectiva ontológica. Novamente diremos, para a ontologia a mediação com os valores não 

toma o outro (indivíduo singular) como referência, mas sim o gênero humano. 

Encontramos algumas respostas que mostravam uma apropriação subjetiva acerca da 

liberdade mais próximas da abordagem ontológica, ou seja, deparamo-nos com estudantes, 

embora fossem minoria perante o grupo, que, segundo Barroco (2008), acreditam 

subjetivamente que a história é um campo de possibilidades abertos também a projetos 

potencialmente capazes de materializar todas as potencialidades contidas na liberdade. Assim, 

destacamos a seguinte resposta:   

(...) Quando fala em liberdade hoje, eu penso na possibilidade de escolha, pois na 

sociedade em que vivemos não escolhemos vender a força de trabalho ou não (...) 

Quando fala na liberdade hoje em penso na possibilidade de opções e escolha. (N°1) 

 Perante a tantas confusões teóricas sobre a dimensão valorativa da vida social e do 

trabalho profissional do assistente social, realizamos perguntas para mexer ainda mais com os 

valores e clarear as contradições existentes entre algumas concepções que os estudantes 

trazem ao longo de sua sociabilidade, confrontando-as com a perspectiva ontológica. Nesta 

direção perguntamos se acreditavam em destino e livre arbítrio. Inicialmente encontramos 

resistências por parte dos estudantes evangélicos a falarem sobre destino, por uma 

especificidade da crença de acreditar que não se pode prever o futuro, portanto, precisamos 

dizer que chamamos de destino todas as situações que atravessam o cotidiano e, muitas vezes, 

acreditamos que estabelecem relação com situações que estão além da materialidade. Acerca 

do destino obtivemos as seguintes respostas: 
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É muito complicado, porque tem muitas pessoas que vão falar “nada acontece por 

acaso” e outras vão falar que tudo é um grande acaso. Eu sou dessas “nada acontece 

por acaso (...)” (N° 11) 

Eu acho se dividir em dois tipos de crenças, aqueles que acreditam que pós a morte 

existe alguma coisa e aqueles que acreditam que pós a morte é simplesmente 

processo natural e fim. (N° 2) 

O complicado é você entender que o que esta acontecendo com você neste momento 

da sua vida, e você se pergunta, não é questão de ter religião ou não, mas às vezes se 

pergunta, porque estou passando por isso, até quem não tem religião às vezes se 

pergunta. (N° 11) 

Até uma loucura, que para nós não é, mas pra outro poderia ser. Só acreditamos na 

parte das escolhas, mas necessariamente algumas escolhas não são feitas nesse 

momento material (...) por isso é complicado, meio complexo. (N° 2) 

Olha, deixa eu colocar aqui uma coisa, é..., no que eu acredito e como tem 

fundamento como profissão de fé na minha vida, eu sou evangélica, então meu 

direcionamento espiritual é pela bíblia e de vida também. Então o que acontece é o 

seguinte, como diz a própria palavra de deus, ela que conduz sempre, segundo o 

querer e a vontade de deus na sua vida. Mas acontece o seguinte, como o número 4 

colocou aqui, sobre o livre arbítrio, sobre sua escolha, ele (deus) não vai fazer nada 

na sua vida sem que ele se mova em direção a isso, é o tempo que a gente chama de 

tempo Kronos e Kóros um vem de encontro ao outro, então só vai acontecer na hora 

que eles se cruzam mesmo. É isso que eu quero dizer, se você ficar parado pensando 

eu “tenho um destino na minha vida e as coisas vão acontecer independente deu 

querer ou não”. Então quando eu oro para essa dimensão de vida que fala sobre isso, 

tem que haver esse encontro, entendeu, à medida que a vontade de deus vem sobre 

minha vida, e ele tem o controle total sobre a minha vida, eu também tenho que me 

mover em direção a isso, é isso que quero dizer (...). (N°10) 

 

Após essas respostas procuramos saber se os estudantes identificavam algum conflito 

entre essa compreensão e a abordagem ontológica, nosso objetivo era identificar se os alunos 

reconhecem as contradições entre a perspectiva materialista e as religiões pautadas em uma 

compreensão metafísica. Obtivemos as seguintes respostas: 

Eu particularmente não encontro nenhum tipo de conflito, tem o não entendimento, 

ai já é um conflito por causa disso, mas eu sei que tem um motivo daquilo esta 

acontecendo, eu posso não aceitar, mas acredito que há um motivo. (N° 2) 

(...) Não chega a ser a conflitivo, não to falando ta, até porque o serviço social não é 

isso, mas acho que muitas coisas estão relacionadas a isso, todas as religiões 

independente de qual for, elas estão baseada na caridade e na humildade e para mim 

pra você ser uma pessoa, antes de ser um profissional você tem que ser isso, não só 

por questão de eu ter certa religião ou não.  Então não consigo gerar conflito com o 

Serviço Social, porque, eu, número 11, pra ser uma boa profissional, correlacionar a 

teoria, os instrumentos, a metodologia, eu tenho que enxergar meu próximo como 

um indivíduo, como eu fosse aquele indivíduo. Não é que eu esteja atendendo o 

indivíduo fazendo uma caridade, um bem-estar, então por isso pra mim não é 

conflitivo a questão da religião e pra mim qualquer religião que for, se a pessoa 

souber trazer isso, a religião como uma caridade, como uma humildade, você 

praticar o bem ao outro eu acho que o mundo estaria melhor (...) eu querer o bem a 

você, a ele, sem querer prejudicar mesmo, eu querer prestar meu serviço o melhor 

possível, eu poder fazer por aquele indivíduo o melhor que eu posso independente 
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de minha religião, eu pensar assim „poderia ser eu no lugar dele‟ (...) Poderia ser 

mais fácil a vida se as pessoas fossem mais humanas. (N° 11) 

Pra mim não gera nenhum (...) conflito não gera, eu tenho um posicionamento e não 

vou brigar com ele, não vou ficar sofrendo com isso, nem por isso. Eu acho que 

quando a gente que olhar o outro, eu tenho que olhar o outro pela necessidade que 

ele vem colocar na demanda dele e tenho que atender ali. (N° 10) 

Tanto entre os estudantes que se vinculam ao espiritismo quanto entre os estudantes 

que são evangélicos identificamos formas explicativas sobre a realidade que revelam uma 

concepção metafísica e, portanto, contrária a concepção ontológica de bases materialistas e 

históricas41. No caso dos espíritas, não podemos negar que há conflitos explícitos com a 

abordagem ontológica, uma vez que esta vertente religiosa explica as dificuldades ou 

facilidades encontradas pelos sujeitos nas suas condições de vida como fruto de escolhas 

feitas em vidas passadas. Portanto, a apreensão do caráter contraditório, desigual e desumano 

da realidade social capitalista pode se chocar com as formas explicativas de sofrimento e 

privações decorrentes de uma visão religiosa que se fundamenta em vidas passadas. Portanto, 

as duas visões são completamente conflitantes, embora os alunos de número 2 e 11 não 

reconheçam conflitos entre suas visões religiosas e esta abordagem teórica. O estudante de 

número 2 diz não gerar conflito e demonstra muita segurança em relação a isto, o número 11 

realiza um esforço para forçar uma relação entre o projeto profissional crítico do Serviço 

Social e a crença espírita, embora diga saber que o trabalho do assistente social não é uma 

caridade, recorre aos fundamentos mais conservadores presentes na história da profissão para 

fazer essa relação. Sabemos que o sistema capitalista é desumano, portanto, nesta conjuntura 

social fazer o bem ao outro não é suficiente para superar a desigualdade, pois a exploração e a 

desigualdade estão na base desse modo de produção. Assim, consideramos que a humildade e 

a caridade fundada na religião não têm relação com o caráter especializado da intervenção 

profissional, que deve ser fundamentado teoricamente, orientado pela qualidade dos serviços 

prestados, por valores éticos e políticos vinculados a luta histórica dos trabalhadores e na 

perspectiva de afirmação dos direitos, contribuindo para fortalecer as lutas pela emancipação 

humana. 

O número 10, embora diga não acreditar em destino, revela contradição em suas 

formulações. Ora, não é destino dizer que as coisas só acontecem na vida humana quando o 

                                                           
41

  Não queremos dizer, de forma nenhuma, que para ter uma abordagem ontológica no trabalho profissional é 

preciso ser ateu, no entanto, queremos chamar a atenção para a existência do conflito, embora em alguns 

estudantes não gere nenhum. 
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tempo de deus se une ao tempo do homem? A formação profissional, pautada na abordagem 

ontológica, discute as determinações concretas e históricas que incidem sobre as condições de 

vida dos indivíduos sociais, portanto, as formulações teóricas elaboradas durante a formação 

inevitavelmente se chocam com tais explicações religiosas, ainda que pese o esforço dos 

alunos para conciliar tais explicações. Neste sentido, a visão de mundo de base religiosa é 

contrária a perspectiva teórica marxista, esta contradição situasse na radicalidade e na 

perspectiva histórica que caracteriza o método marxista. Portanto, o conflito entre a teoria 

social crítica e a visão religiosa do ser e da sociedade é ineliminável e, esta contradição, estará 

efetivamente presente no trabalho destes futuros agentes profissionais, ainda que se esforcem 

para restringir sua crença à esfera da singularidade. Estamos afirmando que a compreensão 

acerca dos valores, do ser e da sociedade propagada pelo pensamento religioso parte de uma 

concepção metafísica, a-histórica, limitando concretamente a apropriação de uma perspectiva 

que vê a história como um campo aberto de possibilidades para novas construções que 

humanizem o homem. Levando em conta essas considerações, sinalizamos para a 

impossibilidade de convivência pacífica entre duas éticas (uma religiosa e uma ontológica), 

pois, em nossa compreensão, a ética é apenas uma e sua mediação está situada no gênero 

humano, não em uma entidade abstrata superior. O rebatimento concreto ao trabalho 

profissional está na dificuldade de apropriação subjetiva de valores e princípios materialistas e 

históricos que permitem aos futuros agentes profissionais realizarem uma crítica radical a 

totalidade da sociabilidade capitalista, por outro lado, essa compreensão dos estudantes acerca 

da possibilidade de convivência pacífica entre ontologia e pensamento religioso reproduz um 

ecletismo teórico-prático no campo dos valores e da reflexão sobre as situações concretas que 

se apresentam no trabalho profissional. 

Para o número 10 o conflito eminente entre a perspectiva ontológica e a perspectiva 

evangélica não gerou, em sua vida, nenhum questionamento, pois conforme diz, não esta 

disposta a modificar e se abrir a coisas contrárias as que estão na bíblia, ou seja, não esta 

aberta a outras formas de compreensão sobre o homem, a sociedade e os valores. Certamente 

a ausência de uma consciência sobre os conflitos decorrentes de concepções que partem de 

bases totalmente antagônicas, presentes nas formulações dos alunos representados pelos 

números 2, 10 e 11, faz-nos pensar que há estudantes que entram e saem da Universidade da 

mesma forma, sem conseguir, sequer, questionar seus valores. Em outras palavras, há 

estudantes para os quais a formação teórica, que se pretende crítica, na graduação não 

consegue levantar questionamentos, nem tocar nos dogmas. A ausência de conflitos em alguns 
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estudantes deixa-nos bastante preocupados, pois constatamos que quatro anos e meio de 

contato com uma teoria extremamente revolucionária e crítica não é capaz de gerar, ao menos, 

questionamentos sobre formulações do senso comum extremamente cristalizados. 

Por outro lado, há estudantes que, ao longo da graduação, identificam conflitos entre o 

que lhes foi passado ao longo de sua socialização, os preceitos religiosos e a abordagem 

ontológica.  Assim, identificamos que a perspectiva crítica da formação profissional e a vida 

acadêmica, que tem entre outros objetivos a formação de uma consciência crítica, 

fundamentada em conhecimentos teóricos e na afirmação da capacidade crítica da razão de 

produzir conhecimentos que superem o senso comum, revelam que em alguns casos é 

possível confrontar valores, práticas e formas explicativas cristalizadas no processo de 

socialização anterior à vida universitária, gerando conflitos de valores, de concepções de 

homem e de sociedade, o que, para nós, comprometidos com o projeto ético-político do 

Serviço Social, significa dizer que nosso esforço para a formação de profissionais críticos, 

livres do senso comum não tem sido de todo em vão. Assim, alguns participantes disseram: 

Eu passei a enxergar que aquilo que vejo é aquilo que alguém quer quis que eu 

enxergasse. Aí fiquei assim: o que é verdade e o que é mentira nessa história. Tive 

eu ir pra casa refletir: onde estou? Quem sou eu? Porque assim, tem que criticar, 

criticar tudo, o que esta escrito. Então assim, não vou dizer pra você que foi um mês 

de conflito, mas houve uma semana de conflito. (n° 8)  

Não é conflitivo da profissão, mas da base teórica, porque se for vê a base teórica 

com a base religiosa, ela vai o tempo todo está em conflito. (...) é por isso que eu 

falei que existe um conflito, mas nesse sentido, até onde isso aqui eu concordo ou 

não, até onde está certo ou não, você vai valorar, né (...) você vai ter administrar essa 

diferença (...) (N° 6) 

Nossa intenção não é pregar o ateísmo, mas sim mostrar que há um antagonismo entre 

os pensamentos religiosos e a ontologia, e, por outro lado, identificar como os estudantes 

convivem com essas contradições. Essas falas mostram que esses estudantes não 

abandonaram suas religiões, mas, em algum momento, questionaram os princípios religiosos 

que seguem, devido ao contato com a perspectiva marxista. Neste sentido, acreditamos que as 

possibilidades de escolha sobre a religião pode ser exercida com maior clareza, uma vez que 

estes indivíduos tiveram elementos para questionar seus fundamentos e, ainda assim, 

decidiram por segui-los. Além disso, uma perspectiva crítica pode contribuir para explicar que 

a própria religiosidade atende a necessidades históricas do homem de conviver com o acaso, 

com a casualidade, que é parte inclusive da práxis, e que, portanto, pode ser vivida de forma 

mais livre, mais autônoma e não de forma extremamente alienante. 
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Ainda no aprofundamento das contradições presentes na compreensão valorativa da 

vida social, perguntamos se os estudantes conseguiam identificar a diferença entre livre 

arbítrio e liberdade, uma vez que as respostas a pergunta central sobre liberdade foram 

bastante vagas, limitando-se a afirmações pouco elucidativas. Ao tentarem falar sobre a 

diferença entre essas duas noções, as respostas demonstraram a fragilidade na apropriação da 

liberdade e a dificuldade de diferenciá-la do livre arbítrio. Com esta pergunta pretendíamos 

verificar se os alunos conseguiam identificar as bases metafísico-religiosas da noção de livre 

arbítrio, diferenciando-a da concepção ontológica de liberdade. As respostas foram as 

seguintes: 

Pra mim liberdade é o que você vive e livre arbítrio é o que você escolhe. Aí vão 

dizer como é isso número 10? Assim, o livre arbítrio ele te da maneiras de escolher, 

se vai fazer ou não e a liberdade é a vivencia em si mesmo. (N° 10) 

Eu vou tentar assim, o livre arbítrio é individual e a liberdade é social. Não consigo 

separar disso, não entendo liberdade sem olhar para o outro (N° 8) 

Eu penso assim (...) tem um cara que sou devoto, o Santo Augustinho (...) ele explica 

um pouco esse livre arbítrio. Eu acho que o livre arbítrio no âmbito religioso que ele 

trabalha, eu transponho para o campo material, (...) pensando a partir de que existe 

um deus que dita as cosias, deus te da à possibilidade de escolha de algo já dado, 

não algo que constrói, eu entendo que o livre arbítrio passar por aí (...) escolher 

coisas que já estão dadas (...) (N° 4) 

(...) A sua liberdade é quando você quebra os grilhões, (...) se fizermos um 

parâmetro com tantos países ditadores, que o povo vive debaixo de um grilhão, eu 

considero assim, uma liberdade utilizar da minha religião para falar para as pessoas 

com liberdade ou a gente pode fazer uma festinha na casa da gente convidando as 

pessoas, sem agredir os outros. E o livre arbítrio isso, pessoal mesmo (N° 10). 

Associar o livre arbítrio a possibilidade de escolha e a liberdade a “vivência em si 

mesmo” é, no mínimo, incompatível ontologicamente, pois a liberdade é a possibilidade de 

criar alternativas às necessidades, alternativas mediadas pela consciência de afirmação de 

valores e conquistas humano-genéricas, que não transformam o outro num meio para 

realização de necessidades individuais. O livre arbítrio, por sua base metafísico-religiosa 

coloca a escolha entre o bem e o mal, este último decorrente das fraquezas humanas. 

O estudante de número 4 ao formular sua compreensão acerca do livre arbítrio fala em 

transpor a compreensão de Santo Agostinho para o campo material, que numa inferência mais 

geral tanto podemos atribuir a uma perspectiva eclética, que procura conciliar concepções e 

referências antagônicas entre si, quanto podemos associar, de forma indireta, com 

reminiscências históricas da própria ética conservadora que tinha como base filosófica uma 

concepção metafísico-religiosa advinda da Doutrina Social da Igreja Católica.  Ao defender 

que o livre arbítrio é a possibilidade, concedida por deus, de tomar decisões sobre o que já 
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está dado, gera-nos o seguinte questionamento: o que está dado não é fruto da práxis? Nesta 

compreensão o estudante acredita que a liberdade é o ato de criação e o livre arbítrio é a 

possibilidade de escolher sobre o já criado. Está aí o ecletismo teórico, aliando duas corrente 

antagônicas no campo das ideias, o que mistifica a compreensão ontológica da liberdade e 

falseia o que, de fato, é a liberdade. 

O aluno de número 10 novamente fala de uma liberdade abstrata, contemplada e 

reduzida à liberdade de expressão ou a liberdade de culto religioso. O caráter histórico da 

liberdade é esvaziado, ou seja, é claro que sabemos que a democracia amplia as possibilidades 

de reivindicação e materialização da liberdade ontológica, porém, não podemos jamais reduzi-

la a democracia burguesa, pois não estamos falando de uma liberdade de algo, mas sim para 

algo, para ampliação do acesso as conquistas da humanidade. 

A fala do número 8 reproduz um equívoco recorrente, achar que a liberdade está no 

fato de levar em consideração o outro, desconhecendo o gênero humano como mediação 

universal. A formulação do número 4 demonstra um ecletismo teórico falseado de pluralismo 

e a do número 10 reduz a liberdade à democracia burguesa. Nosso objetivo, com essas 

considerações, situam-se em colaborar para: 

(...) identificar análises irracionalistas, presentes no ideário pós-moderno, que negam 

a universalidade dos valores, a perspectiva de totalidade, a luta de classe, o trabalho, 

o marxismo, afirmando um pluralismo apoiado no ecletismo e na relativização da 

verdade objetiva, passível de ser apreendida pela razão dialética. (BARROCO, 2011, 

p. 214) 

Portanto, avaliamos que as formulações dos estudantes encontram os seguintes limites: 

situam no sujeito os valores, desconsiderando a práxis, desdobrando em concepções que 

levam em conta o indivíduo singular e esvaziam a universalidade dos valores; recorrem a 

correntes teóricas antagônicas como se pudessem conviver pacificamente, reproduzem um 

ecletismo que relativiza a realidade dos fatos; reduzem a liberdade à democracia burguesa e 

desconsideram a perspectiva de totalidade.  

Para provocar reflexões e identificar possíveis conflitos de valores, reformulamos a 

pergunta para explicitarem a polêmica existente entre liberdade e livre arbítrio:  

Sobre o livre arbítrio ainda. O livre arbítrio é uma escolha, mas dependendo da 

escolha você pode sofrer consequência (...) O livre arbítrio é uma escolha 

condicionada, dependendo da escolha que tome fere alguns princípios ou 

dogmas (...) como visualizam a questão da escolha em um contexto que, 

dependendo da escolha, pode ferir princípios e acarretar rebatimentos para a 

vida „espiritual‟. 
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Toda ação tem a sua consequência (...) eu reforço o que disse antes, as questões 

pessoais, escolhas predeterminadas criam consequências, digamos (...) pra quem 

pratica o suicídio, é uma escolha, mas a salvação ela perdeu, eu entendo isso, eu 

creio nisso, está lá na bíblia isso, é uma citação que eu faço e acredito, então, toda 

ação cria uma consequência e você vai pagar o preço por desviar ou não, pois fica no 

âmbito a da fé. Como havia falado a liberdade não, a liberdade para o Serviço 

Social, não tem uma consequência com princípios estabelecidos, ela tem relação 

com o outro, é a relação com a sociedade. Pra mim é comum, (...) as pessoas acham 

que os evangélicos, não discordam, não infligem o livre arbítrio, inflige, a todo 

tempo. É assim, é assim, aí você fala, não é vou fazer assim. (N° 5) 

Portanto, fica evidente na fala que os estudantes não conseguem compreender a 

diferença entre a liberdade ontológica e o livre arbítrio, ou seja, embora os alunos saibam que 

estamos falando de categorias diferentes, não é claro, para eles, que livre arbítrio não tem 

nenhuma relação com a perspectiva ontológica de liberdade.  Isto é, para a ontologia as 

implicações acarretadas pela tomadas de decisões influem na realidade material e não em um 

plano transcendental, queremos dizer que, ontologicamente, as consequências das decisões 

tomadas não têm um caráter punitivo atrelado a uma vida após a morte. Portanto, liberdade, 

para nós, não significa tomar escolhas nessa vida que serão cobradas em outra, ao contrário, 

as decisões tomadas na realidade terão impacto sobre esta realidade, uma vez que o real é 

fruto da práxis, da ação do homem. Novamente, se reproduz o erro de tentar explicar a 

liberdade através do outro, parece-nos que, para o estudante de número 8, livre arbítrio 

estabelece relação com o divino e liberdade com o outro. Devemos ter claro que a liberdade, 

para ontologia, não tem relação com a aparência fenomênica dos princípios cristalizados na 

sociabilidade, isso não significa ausência de normas, ao contrário, significa pensar as normas 

a partir do gênero humano, isto é, devemos pensar uma sociabilidade (normas, leis) que tenha 

como referência assegurar o acesso a conquistas humano-genéricas. Assim, a liberdade não 

esta na relação com o outro, mas sim no respeito ao gênero humano, ou seja, a compreensão 

de liberdade para o Serviço Social estabelece relação com princípios humano-genéricos, não 

com estes princípios cristalizados na sociabilidade burguesa. 

Ao perguntarmos se é possível a compreensão ontológica de liberdade conviver 

pacificamente com a compreensão de livre arbítrio, obtivemos a seguinte resposta: 

Assim, eu não acredito em liberdade de escolha plena, pois algumas escolhas são 

determinadas outras estabelecidas (...) é, você aceita um homossexual adotar uma 

criança? Um homossexual você aceita, mas um casal homossexual, você... 

Entendeu, aí as pessoas começam a trazer os valores dela e isso aí cada um tem. (N° 

8) 

Deparamo-nos com esta situação inusitada, que não estava prevista no roteiro, de não 

aceitação de direitos civis a casais homossexuais. O aluno de número 8 sinaliza um grande 
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conflito em sua fala: ser contrário a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Para 

este estudante há diferença entre um homossexual e um casal homossexual, isto é, o centro do 

conflito está no fato do estudante acreditar que um casal homossexual, diferente de um 

homossexual solteiro, irá influenciar a criança através de manifestações de homoafetividade 

próprias de um casal (independente de sua orientação sexual). Em nossa compreensão esta 

formulação não está levando em conta os valores humano-genéricos e a capacidade de 

escolha, mediada por valores, próprios do ser. Tendo clareza dos valores humano-genéricos 

podemos compreender a homossexualidade como expressão da diversidade humana e tão 

legitima quanto à heterossexualidade, portanto, é ontologicamente equivocado realizar 

diferenciações, muitas vezes discriminatórias, a partir da orientação sexual ou da união civil 

estável de homossexuais. O estudante reconhece que, ao se tratar de temas polêmicos, não tem 

como se livrar de seus valores pessoais, é a partir dessa compreensão que temos um campo 

amplo para o desenvolvimento do ecletismo. Esta polêmica levantada pelo grupo foi uma 

surpresa para nós e possibilitou-nos uma maior clareza acerca dos valores utilizados para 

pensar questões polêmicas que atravessam o trabalho profissional. Neste sentido, deixamos o 

grupo falar a respeito e instigamos novas falas, devido à forma espontânea como o debate se 

desenvolveu. Esta surpresa permitiu-nos visualizar como a não apropriação da ontologia 

rebate na formação profissional e, consequentemente, pode rebater no trabalho profissional. 

Neste sentido, para aprofundar as contradições teóricas presente na fala dos sujeitos, já 

sinalizadas pelo número 8, perguntamos: 

Você tocou no assunto da adoção de crianças por homossexuais, vocês são 

valorativamente favoráveis? 

Assim, é (pausa prolongada) de cara eu digo, assim, não tenho preconceito contra a 

pessoa (...) todo mundo pode dizer tudo, mas quando o evangélico fala alguma coisa, 

fala logo porque é evangélico e não é isso. As pessoas têm que entender que não é 

por aí. Assim, tenho amigos homossexuais, amo essas pessoas, são pessoas muito 

legais, que me dou muito bem. Mas o seguinte, eu não sou favorável (a adoção por 

casais homossexuais) porque tem essa fala de que a pessoa nasce assim, nasceu 

homossexual. Da minha parte, eu não concordo que a pessoa nasça assim, ela se 

torna assim. Ou pela vivência ou porque foi abusado sexualmente enquanto criança, 

então o que quero colocar aqui é que não sou favorável (...) além dessa criança 

sofrer com o preconceito, nas escolas, na vizinhança e com os amigos, tem uma 

coisa assim, também, que vai acabar, por exemplo, o casal que adota, eles vão viver 

na casa deles como casal, não adianta e essa criança vai está vivenciando aquilo ali 

como uma coisa na vida dela que é normal, dois homens e duas mulheres fazendo 

um par e, mais tarde, dizem que não, elas acabam sofrendo essa influência e se 

tornando também (homossexual). E como a colega outro dia colocou na sala: „a 

humanidade, vai acabar‟ porque daqui a pouco só vai ter casais de homens e 

mulheres e não vai ter mais como gerar filhos. Há não ser usando esses métodos aí e 

nem todo mundo vai estar mais disposto a isso. (N° 10) 
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Nos posicionamentos dos alunos sobre a adoção de crianças por casais homossexuais 

podemos perceber que todas as pessoas querem deixar claro que não são preconceituosas, por 

isso, sempre fazem menção à homossexualidade de alguém de seu ciclo de amizades. Porém, 

os desdobramentos das falas elucidam uma forma sutil de preconceito, do tipo: “não tenho 

preconceitos, mas não é normal, para uma criança, ver casais homossexuais” (N°10). A 

compreensão de homossexualidade abordada pela estudante é incoerente com a perspectiva 

ontológica, ou seja, em nossa compreensão a homossexualidade não é biológica, mas também 

não é determinada pelas relações de convivência e proximidade com homossexuais, é, 

sobretudo, uma construção do sujeito na sociabilidade, através de múltiplas determinações. A 

concepção de homem e de sociedade que decorre da abordagem ontológica permite 

compreender a homossexualidade como expressão da diversidade humana, como uma 

orientação sexual tão possível e legítima quanto a heterossexual, por isso, a exigência teórica 

e ético-política de seu reconhecimento como tal e da defesa do direito de sua livre 

manifestação. Assim, nosso compromisso é com o “empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito incentivo à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças” (CFESS, 1993: 18). Neste sentido, nossa reflexão 

crítica deve voltar-se para o desvelamento das concepções estereotipadas, preconceituosas e 

moralistas que procuram associar essa dimensão da diversidade sexual humana à falta de 

caráter, a comportamentos que merecem condenação moral e reprovação social e, por isso, 

estão na base de justificação da não aceitação da adoção de crianças nas relações 

homoafetivas. Ou seja, a perspectiva crítica da abordagem ontológica indica que os 

preconceitos devem ser enfrentados, questionados, e não evitados.  

Tendo em vista esses conflitos, ficamos muito preocupados com a possibilidade 

concreta destas expressões do conservadorismo atravessar a atuação dos futuros agentes 

profissionais. Neste sentido, aprofundamos esta polêmica para o trabalho profissional, 

procurando identificar se os estudantes estabeleciam alguma mediação crítica com os valores 

éticos e políticos defendidos pela categoria profissional.  Neste sentido perguntamos:  

E como profissional seria conflitivo? Por exemplo, se você trabalha em uma 

vara de criança e adolescente e tem que liberar a adoção para o casal 

homossexual. Seria conflitivo? Você agiria como? 

Assim, eu avalio o seguinte, primeiro, o Estado tem essa obrigatoriedade de cuidar; 

segundo que numa vara de adoção eu não conheço (...) conheço assim 

superficialmente, mas outro dia a gente vinha no carro conversando com uma pessoa 

do IF ela deu carona pra gente e disse do desejo de adotar, do marido. Então existem 

muitos casais heterossexuais que estão na fila pra adoção também. Então eu vendo 

por esse lado, de que essa criança pode sofrer uma influencia, eu digo assim, da 
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parte material ela pode ser suprida, da afetiva também, porque não? Eles têm a 

condição de amar tanto quanto eu posso amar um ser (...) enquanto casal eu acho 

que perpassa por essa circunstância sim, da minha preocupação dessa criança 

amanhã ou depois ela sofrer essa tendência, porque eu acredito que ninguém nasce 

homossexual, se eu acreditasse nisso eu podia levar por esse lado, como não 

acredito, acredito sempre sofre influência ou ela foi abusada, então ela se torna um 

homossexual – isso é provado cientificamente também – então nessa questão ai, eu 

ia pensar e repensar, ver todas as condições que poderiam levar essa criança a ser 

adotada por um casal hétero. Falo isso sinceramente, sem que isso viesse pesar em 

tom de preconceito, afastamento. Atenderia o caso sim, e isso não teria conflito 

comigo, assim: „não vou atender porque é homossexual; não vou atender porque não 

quero saber dessa questão (...)‟ vou pensar e repensar, tentar viabilizar o melhor para 

criança e tentando buscar todos os recursos para que essa criança fosse realmente 

para uma adoção de hétero. Isso com certeza. (N°10) 

Ao longo da resposta do número 10 podemos perceber uma ausência de análise 

teórico-crítica sobre a situação apresentada, recaindo no senso comum, pautando a 

justificativa sobre a decisão a ser tomada de forma empírica, sem qualquer mediação com o 

campo dos direitos. Os limites que identificamos parágrafos acima aparecem novamente aqui, 

isto é, a não compreensão e apropriação do caráter ontológico dos valores, das mediações 

valorativas presentes na práxis e nas formas de reprodução social de um determinado modo de 

relações entre os homens, de um determinado modo de vida.  Ou seja, aproximando tais 

formulações do debate que procuramos desenvolver no item 2.4, podemos confirmar que a 

não incorporação e recurso aos valores humano-genéricos reproduzem repostas profissionais 

incoerentes com a direção ético-política que decorre da fundamentação teórico-metodológica 

do projeto profissional crítico, e, por isso, são incapazes de transformar a realidade em sua 

dimensão valorativa e objetiva. Queremos dizer que as formulações do aluno representado 

pelo número 10, reproduz acriticamente os valores conservadores presentes na realidade e não 

recorre, em nenhum momento, aos valores humano-genéricos. Para justificar esta resposta o 

número 10 recorre à obrigatoriedade do Estado no que se refere a zelar pelo cuidado à criança, 

porém, do ponto de vista crítico e ético-político não há, na adoção por parte de casais 

homossexuais, nenhum conotação de descuido. Estamos dizendo que a orientação sexual não 

é um critério de cuidado, afinal há muitos casais heterossexuais incapazes de cuidar 

efetivamente de uma criança. A compreensão do estudante acerca da homossexualidade 

reproduz um ecletismo teórico, isto é, ao tentar se livrar da perspectiva que explica a 

homossexualidade pelos determinantes biológicos, tenta uma aproximação com o 

materialismo, porém, reproduz concepções de caráter conservador.  Uma das dimensões 

valorativas presentes na abordagem ontológica é o reconhecimento da razão histórica como 

capacidade humana de superar as formas mistificadas de apreensão da realidade, portanto, 

uma valorização do conhecimento fundamentado teoricamente como forma de explicitar as 
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verdades históricas. Do ponto de vista histórico e científico já foram superadas as formas 

ideológicas que atribuíam à homossexualidade um caráter de doença ou de desvio 

comportamental, portanto, qualquer explicação nesse sentido é uma forma mistificada e moral 

de pensar a homossexualidade e por isso, essas explicações mistificadas devem ser 

combatidas teórica e eticamente do ponto de vista da abordagem ontológica.   

Com base nesses apontamentos, podemos inferir que as justificativas formuladas pelo 

aluno de número 10, expressam um conservadorismo moral presente na realidade social, e 

como procuramos discutir no item 2.4, pode ser reproduzido no âmbito do trabalho 

profissional pela ausência de uma incorporação consistente da perspectiva ontológica que 

oferece os fundamentos teóricos do projeto profissional crítico. Tal inconsistência teórica 

contribui para fortalecer um ethos profissional conservador, que não reconhece a liberdade 

como um valor central. Portanto, estamos constatando que a não apropriação da ontologia 

rebate no trabalho profissional através de juízos de valores comprometidos, muitas vezes, com 

os princípios da moral cristã e, ao intervirem sobre as situações concretas, corroboram para o 

aumento do preconceito e da discriminação, ou seja, reproduz-se uma moralidade que nega os 

valores e princípios éticos defendidos pelo projeto profissional crítico. Neste sentido, a 

incorporação acrítica dos valores resulta em uma intervenção profissional incapaz de 

modificar a realidade em sua dimensão valorativa e objetiva, reforçando, desta forma, a 

manutenção do Status Quo. Ao desconsiderar o caráter ontológico dos valores, e sua 

vinculação com interesses e necessidades de classes no interior da totalidade capitalista, o 

estudante reproduz valores que incorporou no seu processo de socialização fora do âmbito da 

formação profissional, reproduzindo concepções do senso comum, neste sentido, esta 

intervenção é desprovida de uma análise teórico-crítica, sobre o campo dos direitos, que 

permitiria indicar e explicitar o significado do que está chamando de melhor para as crianças. 

Neste sentido, os limites já detectados ao longo de nossa análise se materializam com 

toda expressividade nesta discussão sobre as possibilidades de uma intervenção profissional 

nessa situação particular, revelando os limites concretos para realização do projeto ético-

político que estão presentes já na formação dos futuros agentes profissionais.  Em outras 

palavras, estamos dizendo que esta intervenção proposta pelo estudante de número 10 (e 

legitimada por outros estudantes) demonstra uma falta de incorporação não só da perspectiva 

ontológica, mas de toda a teoria social crítica. Os resultados desses limites como procuramos 

indicar são dramáticos, caracterizados por intervenções que podem estar baseadas no senso 

comum e que, consequentemente, reproduzem uma dicotomia entre teoria e prática. Estas 
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formulações dos alunos parecem indicar que toda a teoria apreendida na formação 

profissional não faz nenhum sentido para o trabalho profissional, elucidando uma 

incapacidade de recorrer às elaborações e análises teóricas para fundamentar e planejar o 

trabalho profissional. Neste sentido, deparamo-nos com formas de consciência, mediações 

valorativas e escolhas que são contrárias: aos valores ético-políticos defendidos pela 

categoria, refletindo na reprodução do preconceito ao invés de enfrentá-lo; a reprodução 

mecânica, abstrata, de determinadas categorias da teoria social crítica, que contribuem para a 

manutenção valorativa e objetiva de aceitação da realidade ao invés de sua transformação. 

Portanto, a não apropriação da ontologia por parte dos alunos que participaram desta pesquisa, 

apontam para os desafios da formação e do exercício profissional na perspectiva de enfrentar 

os domínios do capital, especialmente nas formas mistificadas, alienadas e abstratas de 

apreensão da realidade que parecem permanecer intocadas ao longo da formação profissional. 

Formas que, com certeza, contribuem para o fortalecimento e legitimação da sociabilidade 

burguesa e afetarão a qualidade dos serviços prestados aos trabalhadores nos espaços sócio-

ocupacionais dos futuros assistentes sociais. 

Após explorar a compreensão acerca da dimensão valorativa do trabalho profissional, 

procuramos entender, de forma aproximativa, como os estudantes compreendem o Código de 

Ética de 1993, se articulam essa expressão normativa da ética da profissão com os 

fundamentos históricos e teórico-metodológicos do projeto profissional crítico e, portanto, 

com a defesa ética e política de valores emancipatórios, para, posteriormente, refletirmos 

sobre como os futuros agentes profissionais pretendem recorrer a esta concepção teórica em 

seu trabalho profissional. Neste sentido, perguntamos, de forma genérica, o que os alunos 

sabiam sobre a ética profissional, buscando aprofundar o debate sobre a perspectiva teórica 

que a orienta e as possibilidades de efetivá-la no trabalho cotidiano dos assistentes sociais. 

Obtivemos as seguintes respostas: 

A Lei de Regulamentação que estabelece as competências e atribuições, o código de 

ética da uma direção de escolha de valores de que forma vou materializar, com que 

pensamento, visão de mundo na prática eu vou conduzir determinadas intervenções 

do cotidiano profissional (N° 1) 

E se não houver cada um vai colocar suas posições, sua ética, eu me respaldo por 

isso aqui, por meu modo de pensar (...) a ética acho que esbarra muito nisso ai, na 

maneira como ele vai tratar os outros (...) o atendimento, por exemplo, que é o caso 

de nossa profissão (...). (N° 10) 

 A resposta do estudante de número 1 revela um esforço de articulação da ética ao 

projeto profissional crítico, uma vez que faz referência a uma intervenção profissional 
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orientada valorativamente e que materializa uma dada direção social, pautada em determinada 

visão de mundo. Assim, parece-nos que o aluno compreende a dimensão ético-política da 

profissão de forma coerente com o perfil profissional defendido nas diretrizes curriculares. 

Podemos considerar que há um indicativo, ou pelo menos um esforço, por parte do aluno, de 

aproximar referências normativas universais, como por exemplo, o Código e a Lei de 

Regulamentação da profissão, à intervenção concreta do trabalho profissional, o que se 

aproxima da construção de uma ética marxista que estabelece uma relação de unidade com o 

perfil profissional crítico, marxista, previsto nas diretrizes. Neste contexto, parece ser 

necessário indicar que do ponto de vista da abordagem crítica é fundamental reconhecer que 

existe uma mediação entre as expressões normativas da profissão, a Ética, a Lei de 

Regulamentação da Profissão e as exigências da formação de um profissional capaz de 

compreender a vida e o ser social, ou seja, estamos dizendo que tanto a Lei de 

Regulamentação da profissão como o Código de Ética, colocam como necessidade que o 

assistente social ao intervir sobre as expressões da questão social tenha clareza dos valores 

emancipatórios, coerentes com sua formação teórica.  

 As colocações do estudante de número 10 relacionadas à ética profissional parecem 

indicar uma relação com um campo valorativo mais coletivo, ou seja, com uma referência 

valorativa mais coletiva, evitando-se o relativismo ético. No entanto, é muito clara a 

dificuldade desse mesmo aluno, em outros momentos durante os debates do grupo focal de 

estabelecer uma mediação consciente entre os valores morais que dizem respeito às escolhas 

individuais do agente profissional e os valores éticos defendidos pela categoria profissional.  

Essa contradição parece-nos indicar uma reprodução acrítica de afirmações muito repetidas ao 

longo da graduação, tanto que esse mesmo aluno, ao falar da adoção de crianças por parte de 

casais homossexuais, por exemplo, não recorre aos princípios ontológicos fundamentais 

presentes na ética profissional e faz uma análise de cunho moral. Portanto, estamos indicando 

que embora a fala do estudante em relação à ética profissional procure fazer referência a um 

campo valorativo mais universal, a totalidade do seu discurso mostra o contrário, mostra um 

recurso a uma moral pessoal, descomprometida com os valores defendidos pela profissão. 

Esta constatação elucida que há na fala do estudante uma contradição entre teoria e prática, 

propaga-se um discurso, porém quando é demandado a articular este discurso à prática 

reproduz o senso comum ou o ecletismo teórico. Por outro lado, aparece novamente a 

associação e redução da ética ao outro (na sua singularidade destituída de historicidade), 

esvaziando a mediação com o gênero humano. 
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 Tendo em vista a totalidade das respostas obtidas temos certeza que é necessário 

aprofundar as mediações existentes entre a unidade ético-política, teórico-prática e técnico-

operativa do projeto profissional como unidade indissolúvel. Em outras palavras, é necessário 

refletir sobre a ética articulada, como unidade, ao perfil profissional crítico e a normatização 

prática do trabalho profissional, precisamos ter clareza que a ética é uma dimensão valorativa 

do trabalho profissional e é coerente com a totalidade deste projeto. Consideramos, portanto, 

que não está consolidado para os estudantes que a ética: tem uma base teórica marxista, 

portanto, uma compreensão de homem e sociedade comprometidas com o desenvolvimento 

objetivo do ser social; não representa em si, especialmente na sua dimensão normativa, a 

totalidade do projeto profissional crítico; possui uma mediação com a práxis, ou seja, ao 

pensar sobre a ação profissional, muitas vezes, não utilizam os fundamentos da ética 

profissional como uma mediação importante do trabalho profissional, reproduzindo um senso 

comum, valores incoerentes com o marxismo e uma prática sem teoria. 

 Buscando aprofundar os limites já detectados até aqui, pedimos aos estudantes para 

refletir acerca de como a ontologia do ser social pode contribuir para o trabalho profissional. 

Neste sentido, buscávamos entender se os estudantes conseguiam visualizar as possibilidades 

históricas de concretização do referencial crítico que está na base do projeto profissional dos 

assistentes sociais, assim como, pretendíamos identificar como os estudantes, a partir de sua 

experiência de estágio, visualizam esse referencial e esse projeto na sua totalidade como 

referência para a concretização das respostas profissionais cotidiana. Por último, procuramos 

identificar como pretendem assegurar praticamente a efetivação desse projeto em seu trabalho 

como futuros assistentes sociais. Neste sentido, acreditávamos que necessariamente os 

estudantes iriam fazer referência à dimensão valorativa do trabalho profissional para falar 

sobre a importância da ontologia no interior do projeto profissional crítico, resgatando o 

debate realizado no item 2.4, no entanto, as respostas se caracterizaram por não contemplar a 

pergunta realizada, nos parecendo uma associação mecânica entre ontologia e profissional 

propositivo. 

Acho que tenho um caso que pode exemplificar isso, a minha supervisora agora faz 

parte da equipe que vai fazer a investigação do bolsa família (...) ela não está 

satisfeita com esse processo, pois acredita ser extremamente assistencialista e ela, 

não concordando com isso, estava indignada, ainda mais depois que um usuário 

perguntou se além do bolsa família poderia ser inserido em outro projeto (...) ela 

percebeu que nesse momento não podia sentar com o usuário porque não era o 

objetivo daquela V.D. aí enquanto estagiário ouvindo esse discurso (...) propus que 

meu projeto de intervenção fosse junto ao bolsa família com essas famílias que não 

tem o atendimento (...) Partimos do princípio: vamos tentar fazer o projeto e vamos 
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esperar pra ver o resultado que vamos conseguir, a totalidade, se vai conseguir 

consideravelmente a participação de todas as famílias (...) (N° 2) 

 (...) Quando fiz estágio na área da saúde voltado para adolescente, chegava à 

notificação de violência, chegava uma pra gente que era da saúde e outra pro 

conselho tutelar. E a gente não conseguia acompanhar o caso com o conselho, pois 

não sabem onde está a ficha (...) eu acho que isso é uma coisa pra gente que está se 

formando tentar estabelecer (...) um contato com o profissional (...) tentar 

protocolos, que receba tal dia, tal horário foi pra lá. (...) (N° 11) 

A minha supervisora (...) é escondida. Não é comum, pelo menos no meu campo de 

estágio, ouvir um debate que possa identificar ou colocar a ontologia na conversação 

(...). (N° 9) 

As falas expressam um total desconhecimento da materialização do debate acerca da 

ontologia no trabalho dos assistentes sociais, ou seja, estamos dizendo que os estudantes não 

conseguem compreender como a abordagem filosófica da ontologia de Lukács é uma 

referência importante para apreensão das particularidades do trabalho profissional nos 

diferentes espaços sócio-ocupacionais e, portanto, uma referência para a construção de 

respostas profissionais orientadas numa dada direção ético-política, na maioria das vezes, 

contrária à direção demandada institucionalmente. Parece-nos que as tentativas dos alunos de 

traduzir iniciativas individuais como expressão da abordagem ontológica resultam numa 

associação mecânica entre esta perspectiva e a propositividade, competência exigida aos 

assistentes sociais. Estamos afirmando que o caráter propositivo da atuação profissional 

reclamada pela perspectiva crítica não expressa o vigor teórico da abordagem ontológica no 

sentido de revelar a complexidade do ser social, as determinações estruturais do modo de 

produção capitalista e uma série de outras mediações presentes na realidade social e 

profissional. Portanto, o caráter propositivo da atuação profissional não revela na sua 

totalidade a abordagem ontológica, por isso, para não reproduzirmos discursos esvaziados de 

teoria temos que ter clareza que a ontologia contribui para orientar ações matizadas por 

valores capazes de transformar a realidade em sua dimensão objetiva e subjetiva, assim como, 

para reconstruir as mediações entre o universal, o singular e o particular. Portanto, como 

procuramos discutir no item 2.4 desse trabalho, a abordagem ontológica oferece a base de 

fundamentação teórica da totalidade do projeto ético-político profissional, ou seja, a base 

teórica é uma das mediações necessárias para a concretização deste projeto, mas não é a 

única, pois esse projeto se realiza num campo mediado por valorações éticas, políticas, morais 

e pelos antagonismos da luta de classes.  Do mesmo modo que procuramos neste mesmo item 

2.4, expressar nossa compreensão de que a tradição marxista é mais ampla do que as 

abordagens ontológicas que foram formuladas por alguns autores sobre o conjunto da obra de 

Marx. Neste sentido, há contribuições importantes de outros autores dessa tradição para nossa 
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aproximação com a realidade social e profissional, nas suas dimensões material e espiritual, 

coerente com a perspectiva de totalidade e historicidade dessa tradição. 

   Portanto, queremos chamar a atenção para o fato de que os estudantes não 

conseguem se apropriar das categorias e fundamentos ontológicos incorporados pela categoria 

profissional, conforme debatido no item 2.4. Neste sentido, as falas expressam uma ausência 

de fundamentação teórica, que impulsiona mediações pautadas no senso comum. Este fato 

redunda em falas que não conseguem atribuir à abordagem ontológica sua real contribuição 

para o trabalho profissional. Assim, queremos chamar a atenção para o fato de que a ausência 

de apropriação dos valores humano-genéricos, da mediação entre singular, particular e 

universal tem como resultado a não compreensão da perspectiva ontológica no interior do 

projeto profissional crítico. Os rebatimentos para a categoria profissional e para o projeto 

profissional crítico parecem-nos claro: a não apropriação das categorias e fundamentos 

ontológicos do trabalho profissional do assistente social podem refletir em um profissional 

incapaz de concretizar em seu cotidiano valores coerentes com o marxismo, reproduzindo 

valores incorporados acriticamente no processo de socialização, quase sempre expressando o 

um moralismo; por outro lado, a não compreensão do ser social e a falta de clareza da 

mediação com o gênero humano podem refletir em uma ação profissional incapaz de 

contribuir para a luta coletiva de emancipação humana e, muitas vezes, o que ocorre é um 

trabalho profissional que reproduz acriticamente valores conservadores, cristalizados na 

sociedade capitalista que acirram a dominação e a alienação do ser. Portanto, a não 

apropriação da ontologia reproduz o conservadorismo profissional e é tendenciosa a uma 

compreensão economicista do marxismo e do serviço social. 

A indicação do aluno de número 8 expressa, de uma maneira particular, a não 

apropriação da ontologia, ou seja, a afirmação de que não há nenhuma conversação que dê 

para problematizar a abordagem ontológica é fruto de uma não compreensão da ontologia e 

das possibilidades profissionais de recorrer a essa abordagem. Ou seja, se temos clareza de 

que as respostas profissionais formuladas no cotidiano profissional às demandas apresentadas 

pelos usuários são sempre orientadas por finalidades, por motivações valorativas de caráter 

ético-político, portanto, o recurso à abordagem ontológica é sempre uma possibilidade em 

face da exigência teórica e ético-política de fundamentação das respostas profissionais. A 

dimensão valorativa da vida social é ineliminável e perpassa também o trabalho profissional, 

do mesmo modo que as orientações valorativas têm uma base material que se expressa de 

forma particular na realidade do trabalho profissional. Neste sentido, dizer que não há espaço 
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para a abordagem ontológica parece indicar que há uma compreensão de que as expressões 

particulares da questão social presentes no cotidiano profissional são tomadas de forma 

dissociada do processo de reprodução da sociabilidade capitalista, processo ao mesmo tempo 

material e espiritual. Portanto, há sempre espaço para a abordagem ontológica, pois a ética é 

ineliminável do trabalho profissional e, em todos os casos que atendemos, devemos ter 

consciência que efetivamos valores e, portanto, do ponto de vista da competência profissional, 

caberia realizar uma reflexão ética em toda intervenção profissional sobre uma expressão da 

questão social. Assim, a formulação do aluno número 9 parece indicar que não houve 

apropriação do real significado da abordagem ontológica e de sua particularidade para a ética 

profissional, evidenciando assim, que os estudantes, futuros agentes profissionais, não 

reconhecem as possibilidades do recurso à ontologia para a realização do trabalho profissional 

e para a reflexão ética. 

No âmbito das respostas que conseguiram expor maior compreensão sobre o recurso 

da abordagem ontológica para o trabalho profissional, destacamos a compreensão mais 

elaborada presente nos dois grupo, que diz: 

Pra mim acho que ia melhorar no sentido de rever seus instrumentos de trabalho, por 

exemplo, a forma como vai entrevistar, que tipo de questionário vai aplicar (...) 

como vai produzir um laudo, parecer, a forma como vai organizar isso. Para o 

usuário eu acho que as coisas que eu ia discutir com ele, na medida do possível, o 

que esta acontecendo com ele, com a família dele (...) acho que da base para discutir 

e tencionando para o usuário essa luta de classe. (N°4) 

 Situamos esta fala como a mais elaborada por, minimamente, assegurar a ontologia 

como uma perspectiva necessária para a reflexão acerca do cotidiano profissional, pontuamos 

que há, na fala do estudante, pouca clareza em como a ontologia poderia contribuir para essa 

reflexão. No debate teórico que procuramos desenvolver em nossos primeiros capítulos, 

consideramos que a ontologia contribui para apreender a vida social e o ser social e, nesse 

sentido, contribui para a formulação de respostas profissionais que afirmem e efetivem, ainda 

que de forma relativa à totalidade social, valores que se vinculam com as necessidades e 

interesses da classe trabalhadora, potencialmente capazes de transformar a realidade em sua 

dimensão objetiva e valorativa. Neste sentido, podemos dizer que a abordagem ontológica 

contribui para desvelar o caráter ético-político do trabalho profissional e dos instrumentos 

utilizados – tendo como horizonte a contribuição ao processo de construção de uma 

sociabilidade livre. 
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 Visualizando que os estudantes não conseguiam identificar em sua experiência de 

estágio a necessidade do recurso à perspectiva ontológica, para aprofundar essa contradição, 

pergunto: 

Vocês estão dizendo que eles (supervisores) não dominam muito a ontologia. 

Vocês no lugar deles a utilizariam? Para que? Em que sentido? Pode ser a 

partir da própria experiência deles, vocês no lugar deles como fariam? 

Elas recorrem, mas eu acho interessante que elas não assumem isso (...) é a mesma 

coisa com o Código de Ética, se você perguntar pra elas, elas vão falar, mas elas (...) 

não tratam isso como referência. (...) (N°8) 

“Mas vocês conseguem visualizar momentos que falam: no lugar delas eu 

usaria a reflexão ontológica?” 

Eu acho que, de repente, eu faria a mesma coisa, sinceramente. (N°8) 

 Parece-nos que estamos diante de um problema da maior importância, ao afirmar que 

os supervisores recorrem, mas não assumem, nos parece que a ética e a abordagem ontológica 

não foram incorporadas, na totalidade de suas possibilidades e formas de expressão, pelos 

agentes profissionais, ou seja, parece-nos que os problemas detectados na graduação se 

refletem, também, nos campos profissionais.  A não incorporação da abordagem ontológica 

parece indicar uma incompreensão dessa perspectiva teórica, por outro lado, não tratar a ética 

como referência pode favorecer a reprodução de valores pautados no senso comum, como 

detectamos nas falas dos estudantes ao longo deste trabalho. Portanto, estamos dizendo que a 

não apropriação dos fundamentos e categorias ontológicos defendidos pela categoria 

profissional reproduz, na ação dos agentes profissionais, um senso comum ou um ecletismo 

teórico no campo dos valores. O estudante, ao dizer que faria a mesma coisa que o supervisor, 

reforça nossa análise de que a não apropriação da ontologia do ser social na formação 

profissional reproduz um trabalho mecânico, sem discernimento da dimensão valorativa da 

ação profissional, tendendo a reproduzir valores e juízos de valor conservadores, incoerentes 

com o projeto profissional crítico, reproduzindo o conservadorismo profissional.  

Essas afirmações podem ser constadas nas formulações dos alunos que participaram 

do grupo focal quando foram questionados sobre sua afinidade com esta perspectiva teórica. 

As respostas dos estudantes indicaram três alternativas a) os que não têm afinidade; b) os que 

tem afinidade; c) os que tem afinidade, mas acham necessário interlocuções com outras 

correntes de pensamento, pois, segundo os estudantes, somente a ontológica não tem resposta 

para as complexificações da realidade.  

Três alunos afirmam não ter nenhuma afinidade com a perspectiva ontológica, e 

dizem: 
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Não. (N°8) 

É muito difícil (...) e tenho dificuldade até hoje (...) é muito difícil. (n° 10) 

Não. (N° 5) 

(...) Se for deixando vai ficar todo tempo assim: ontologia tem que buscar lá trás, o 

que é ontologia mesmo? A gente tem a obrigação de saber naquele período para não 

ficar em ética, fica obrigatório, não é prazeroso. (N°8) 

Só se escreve: eu li isso, gravei isso, é isso e pronto. Afinidade pra mim é falar sobre 

o que conhece com profundidade (...) (usando) uma linguagem técnica que consegue 

explicar. (N°10) 

 Podemos observar que os alunos de número 8 e 10, tiveram, ao longo do grupo, falas 

que reproduziam valores conservadores, pautados no moralismo, com poucas e, até mesmo, 

nenhuma referência aos valores humano-genéricos, tomando os valores e construções sociais 

capitalistas como algo cristalizado e, muitas vezes, como algo intransponível. Parece-nos que, 

de fato, não foi possível para esses alunos se identificar com a ontologia, pois esta 

perspectiva, como toda a teoria social crítica, de acordo com Barroco (2007) só é apropriada 

subjetivamente pelos indivíduos que visualizam a história como um campo de possibilidade 

aberto a humanização e, portanto, não somente a barbárie. Em outras palavras, estes 

estudantes por reproduzirem, muitas vezes, em suas formulações ao longo do grupo, a 

naturalização de valores e princípios conservadores hegemônicos na sociedade capitalista, não 

se apropriam da ontologia, pois esta perspectiva propõe uma sociabilidade na qual a práxis e, 

portanto, o gênero humano, não se reproduza de forma alienada, ou seja, a não apropriação da 

ontologia parece-nos ligada a negação das possibilidades históricas de reversão da barbárie 

capitalista. 

 Outro problema que aparece nas falas dos estudantes é a prática de decorar as 

categorias e fundamentos ontológicos. Este problema reflete em uma incapacidade de realizar 

uma reflexão ética em face da realidade social e profissional, tomando como referência os 

valores humano-genéricos. Constatamos essa incapacidade de reflexão ética, por exemplo, 

quando estes estudantes analisaram a adoção de crianças por parte de casais homossexuais, 

portanto, para nós a incapacidade de refletir eticamente a partir da ontologia está ligada 

diretamente a prática de decorar ao invés de se apropriar. Os impactos para o Ethos 

profissional crítico, a nosso ver, são drásticos, pois a tendência é reproduzir juízos de valores 

a partir de uma moralidade conservadora, antagônica ao atual projeto ético-político 

profissional, ou seja, estamos dizendo que partindo de valores antagônicos aos valores e 

conquistas humano-genéricas o agente profissional tende a reforçar, em seu trabalho, a 

dominação, submissão e o controle dos usuários, desconstruindo possibilidades de 
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fortalecimento da autonomia e da capacidade de escolha dos sujeitos. Portanto, devemos que 

ter nítido que não precisamos saber sobre ontologia apenas para passar na disciplina de ética, 

pois a atuação ética é fundamental para o perfil profissional crítico. Neste sentido, estudar 

ontologia para passar em ética expressa, num certo sentido, porque os estudantes não 

conseguem identificar o significado dos fundamentos e princípios ontológicos para o trabalho 

profissional - detectado ao longo deste trabalho -, isto é, não conseguem identificar sua 

potencialidade, pois não estão preocupados em apreender como refletir eticamente, mas sim 

em decorar princípios e fundamentos pontualmente, dissociado de suas possibilidades 

históricas de efetivação na realidade social e profissional.  

 No âmbito dos que se identificam situamos as respostas de dois alunos: 

Acho bacana as pessoas assumirem (...) eu particularmente gosto. (N°4) 

Eu tenho afinidade e acho que deveria ter mais um aprofundamento, porque é muito 

pouco trabalhado (...) mas pra mim clarifica muita a análise da realidade (...) (N°1) 

 É importante destacar que os alunos que se identificam com a ontologia e sinalizam a 

necessidade de aprofundar os estudos e conhecimentos acerca desta perspectiva é uma 

minoria dentro do grupo focal e, sem dúvida, traz novas inquietações para pensarmos a 

totalidade do corpo discente. A fala do estudante de número 1 parece-nos muito coerente com 

o discurso apresentado pelo estudante ao longo do grupo, neste sentido, concordamos que a 

disciplina de ética necessitaria, por sua complexidade, de um maior tempo para aprofundar as 

categorias e a reflexão ética, assim como, para responder teoricamente as contradições na 

apropriação. Esta indicação remete a necessidade de novos espaços para debater esta 

perspectiva teórica de forma mais aprofundada, ou seja, consideramos que as respostas 

eticamente comprometidas e teoricamente fundamentas às expressões cada vez mais bárbaras 

da questão social, decorrentes das transformações societárias em curso no capitalismo 

contemporâneo, supõem o aprofundamento do conhecimento ontológico do ser social e da 

realidade, a partir do método ontológico de Marx - que procuramos debater no primeiro 

capítulo - pautado na universalidade, singularidade e particularidade. 

 Por fim, a última linha de análise situa-se entre os estudantes que dizem ter uma 

afinidade, mas acreditam ser necessário outras correntes, pois a ontologia não daria conta de 

toda a realidade, assim dizem: 

Eu acho difícil, confesso que tenho que aprofundar (...) ela tem limites, não explica 

tudo, a sociedade se complexificou, ela explica boa parte, mas tem limite. (N° 3) 
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Eu acho que é o que ela (3) disse, eu tenho que aprofundar mais em certas coisas, 

mas é um bom caminho a ser seguido, embora tenha suas falhas (...). (N° 11) 

Me identifico conforme o 3 e 11 falaram (...) ela não acaba em si mesmo e ponto 

final, é a gente continuar criticando este processo para ir construindo e reconstruindo 

se for necessário. (N°7) 

Também acho que é um processo em construção, ajuda a gente a entender muita 

coisa, mas acho que não acaba por aí. (N°9) 

Reproduzindo um pouco a fala dos amigos, (...) existem limites, mas é preciso viver 

e conhecer as outras formas, pra aí sim ter um direcionamento (...) falta conhecer 

outros teóricos (...). (N° 2) 

 Estas falas trazem uma preocupação metodológica da maior importância, o pluralismo. 

Compreendemos que o método ontológico é aberto e crítico, segundo Tonet: 

Esse caráter essencial de abertura e crítica deriva do fato de que, sendo o objeto o 

polo regente do conhecimento e tendo ele (objeto) um caráter processual e complexo 

e ainda sendo a reprodução intelectual dele (objeto) sempre mais pobre que o 

próprio objeto, o sujeito terá que estar numa atitude permanente de abertura para 

revisão de seus resultados obtidos. (TONET, 1995: 51) 

Ou seja, estamos falando que pelo fato do conhecimento ser apenas uma aproximação 

do real, é necessário sempre criticar e rever os objetivos alcançados. Queremos dizer que essa 

abertura crítica não significa a aceitação e abertura a diversos métodos, situados em campos 

opostos. Parece-nos que muitos destes estudantes têm anseio por métodos que partam de 

premissas diferentes do marxismo, ou seja, ao longo do grupo e da análise do material parece-

nos que o trabalho como ponto de partida não é aceito ou compreendido por alguns estudantes 

que participaram do grupo e, nestes casos, devemos ter claro que o método não está aberto a 

construções que não partam do trabalho como práxis. Este fato se expressa na fala do aluno de 

número 2 ao dizer da ausência de outros autores, que, a nosso ver, articulando a totalidade da 

fala, revela uma forma de reivindicar outras perspectivas teórico-metodológicas no âmbito da 

formação e do exercício profissional. Devemos destacar também que muitos consideram que a 

ontologia tem limites na interpretação da realidade, porém, não conseguem formular quais 

seriam esses limites e quais caminhos para sua superação. 

Por fim, pergunto aos estudantes que disseram não ter nenhuma afinidade com esta 

perspectiva: 

Então vocês acham que não dominam esta perspectiva? 

De jeito nenhum. (N° 10) 

Eu fiz uma pesquisa informal perguntei a várias pessoas que conhecia e não 

conhecia na universidade: me explica a ontologia e a ética depois da universidade? 

As respostas eram: esquece isso. (N° 8) 
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Essas afirmações parecem representar muitos estudantes que participaram do grupo 

embora não tenham sido tão veementes em sua afirmação. A partir da análise proposta neste 

trabalho parece-nos possível dizer que a apropriação da ontologia na formação profissional 

vem sendo muito pontual e, muitas vezes, podemos afirmar que não há nenhuma apropriação 

desta perspectiva. Em uma análise prospectiva dos limites de incorporação e identificação 

com a abordagem ontológica por parte dos estudantes que participaram dos grupos focais, é 

possível inferir que isso terá rebatimentos negativos para o projeto profissional crítico, nas 

seguintes direções: 

a) incapacidade dos agentes profissionais articularem as dimensões teórico-prática, ético-

política e prático-operativa do trabalho profissional dos assistentes sociais sob o viés 

marxista; b) limite de refletir sobre a vida social, a partir da atividade ontológica do ser social 

na realidade; c) desconhecimento da ética como uma forma de práxis interativa, esvaziando o 

sentido da formulação marxista sobre a ética, isto é, retira o potencial da mediação ética para 

intervir e modificar o próprio sujeito, para modificar a realidade valorativamente e 

objetivamente; d) ausência de mediações entre os componentes do projeto profissional crítico, 

tendendo a reproduzir um reducionismo ético-normativo deste projeto, ou seja, a ausência de 

compreensão acerca dos princípios, categorias e fundamentos ontológicos reduz a ética aos 

deveres e direitos do profissional, sem reconstruir as mediações entre esses direitos e deveres 

e a teoria que norteia sua construção. Estamos falando de um recurso mecânico à ética, 

esvaziado de reflexões, reproduzindo um problema histórico da categoria profissional tratado 

neste trabalho, a mecanização da ética; e) reducionismo do projeto profissional a ética é fruto 

do desconhecimento de como esta perspectiva atravessa as diretrizes curriculares e a lei de 

regulamentação da profissão, ou seja, ontologia é muito mais do que a normatização ética, a 

ontologia no interior do projeto ético-político é um recurso a formação de um profissional 

apto a intervir eticamente sobre a questão social, que procura efetivar valores humano-

genéricos, portanto, a ontologia não está apenas na ética, mas em todo o projeto profissional 

crítico; f) não compreensão da ontologia que tende a reproduzir um trabalho profissional 

incapaz de articular a dimensão objetiva e espiritual da questão social, presente na vida dos 

usuários, podendo, a partir dessa dissociação, recair em uma culpabilização individual; g) não 

apropriação dos valores e princípios ontológicos que impede uma reflexão ontológica da 

realidade e do ser, sendo tendenciosa a análises que utilizam valores conservadores, ecléticos, 

incoerentes com o projeto ético-político profissional, colaborando para a manutenção das 
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desigualdades e para a reprodução da castração da liberdade, restringindo, ao invés de 

ampliar, a margem de autonomia dos indivíduos sociais.   

Nossas análises parecem indicar um contexto desfavorável à construção de um Ethos 

profissional crítico, temos certeza que a saída para esta problemática não está em abrir mão da 

teoria social crítica ou ”flexibilizar” o método ontológico, pela incorporação de perspectivas 

distintas. Portanto, a consolidação de um perfil profissional propositivo e, consequentemente 

o rompimento com um perfil profissional executor acrítico de políticas públicas, capaz de 

compreender e intervir sobre processos sociais complexos, remete, também, à capacidade de 

refletir ontologicamente sobre o ser, os valores e a vida em sociedade. Ou seja, estamos 

dizendo que a saída para este contexto desfavorável é continuar investindo na formação 

marxista, aprofundando as mediações existentes entre as possibilidades históricas de 

efetivação de direitos, valores e princípios humano-genéricos à contribuição que a categoria 

profissional pode dar neste processo. Neste sentido, reafirmamos que a abordagem ontológica 

é essencial para o trabalho dos assistentes sociais, na medida em que desvela as contradições e 

os limites postos pela sociabilidade burguesa para a efetivação da liberdade, dos valores e 

conquistas humano-genérico. Contribui para a formulação de respostas profissionais 

teoricamente consistentes e eticamente comprometidas com a emancipação humana, 

rompendo com julgamentos pautados no senso comum e em valores conservadores. Nesse 

sentido, e como resultado das análises que procuramos realizar sobre as formas subjetivas de 

apropriação da abordagem ontológica por parte dos alunos que participaram dessa pesquisa, 

procuraremos, em nossas considerações finais, indicar os desafios postos à formação 

profissional para enfrentar os limites dessa incorporação detectados ao longo deste trabalho, 

tendo como premissa fortalecer a apropriação crítica e autônoma da ontologia do ser social na 

formação profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A totalidade da análise sobre os dados colhidos nos dois grupos focais realizados com 

alunos do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, do Polo de Rio das 

Ostras revela uma fragilidade e, muitas vezes, uma não apropriação da perspectiva ontológica 

e, também, dos fundamentos históricos, teóricos, metodológicos e práticos do trabalho dos 

assistentes sociais. Estes limites se expressaram, ao longo da análise, em formulações sem 

sentido, muito confusas, que, por diversas vezes, não estabeleciam ligações com a pergunta 

realizada. A dificuldade encontrada pelos alunos participantes desta pesquisa de formular 

respostas coesas, com início e fim, acirrou o desafio teórico de reconstruir as mediações entre 

o debate filosófico, de caráter abstrato, realizado nos dois primeiro capítulos, à fala dos 

sujeitos, ou seja, estamos dizendo que os limites nas formulações, fruto de uma não 

apropriação dos fundamentos ontológicos, teóricos e práticos do trabalho profissional ampliou 

nossa dificuldade de apreensão, através das elaborações dos alunos, das formas de consciência 

e de apropriação subjetiva de referências teóricas por parte desses estudantes. Neste sentido, o 

grande desafio em nossas considerações finais consiste em resgatar a totalidade da fala dos 

estudantes pesquisados para apreendermos as formas de consciência que, possivelmente, 

orientarão o trabalho desses futuros assistentes sociais, que, em nossa compreensão, são 

formas de interpretar a realidade. Resgatar a totalidade da fala significa, a partir das 

considerações realizadas ao longo do trabalho, apreender, embora de forma aproximativa, 

elementos presentes na consciência desses futuros agentes profissionais, que representem a 

totalidade das formas de aproximação da abordagem ontológica. Antes de debruçarmo-nos 

sobre a análise, devemos agradecer aos estudantes que se disponibilizaram a participar do 

grupo focal e a expor suas compreensões sobre a ontologia. Sabemos o quão difícil é expor 

nossas compreensões para uma análise crítica, neste sentido, destacamos que as análises 

realizadas ao longo do trabalho caracterizam-se por críticas construtivas, com o intuito de 

qualificar a formação e o trabalho profissional e, portanto, não há nenhuma conotação 

destrutiva, de desvalorização e inferiorização das formulações dos sujeitos. Pontuamos que 

estes indivíduos são os protagonistas deste trabalho, sem eles não seria possível esta pesquisa. 

As formulações do estudante de número 1 caracterizam-se, em sua totalidade, por 

apresentar maior elaboração, clareza e coerência acerca da perspectiva ontológica, embora 

também expresse limites. Neste sentido, visualizamos nas formulações do estudante de 

número 1 um esforço em: resgatar as mediações com o contexto histórico para refletir sobre o 
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projeto profissional crítico; reconhecer o trabalho como práxis produtiva; articular a 

compreensão ontológica do trabalho à formulação da liberdade expressa no projeto 

profissional crítico, levando em conta a projeção societária contida nesta categoria; pensar a 

dimensão ética da profissão articulada ao projeto profissional crítico. No campo dos limites, 

situamos a incapacidade de refletir sobre as origens dos valores a partir da práxis
42

 e, por 

outro lado, pontuamos a dificuldade apresentada inicialmente pelo estudante, ainda no 

primeiro bloco de perguntas do grupo, de, a partir de uma pergunta mais genérica, falar sobre 

o projeto profissional crítico. Neste sentido, consideramos que na totalidade de suas 

formulações o aluno conseguiu expor relativa clareza sobre o projeto profissional crítico, 

superando o limite inicial. Levando em conta estes apontamentos, podemos dizer as 

formulações do aluno de número um, em sua totalidade, expressa uma compreensão dos 

fundamentos históricos, teóricos e práticos do trabalho profissional do Assistente Social e, 

principalmente, sinalizam tentativas de reconstrução das mediações existentes entre esses 

fundamentos. Neste sentido, devemos resgatar o critério pelo qual o estudante participou da 

pesquisa e, de nosso ponto de vista, a inserção no movimento estudantil a partir de uma 

perspectiva ideológica crítica pode favorecer a apropriação e reconstrução das mediações 

existente entre os fundamentos do trabalho profissional. Entendemos que o movimento 

estudantil é uma forma de práxis – levando em conta a mediação com a perspectiva ideológica 

de intervenção -, e, por isso, em nossa compreensão, possibilita uma apropriação da ontologia, 

assim como, o recurso a esta perspectiva de abordagem para refletir sobre sua práxis política. 

As formulações do aluno de número 2 caracterizam-se, em geral, por um senso 

comum e uma associação mecânica, norteada pelo significado literal da palavra crítico, ou 

seja, em muitas das formulações o aluno associa a intervenção crítica, propositiva, sem 

mediações com os fundamentos ontológicos do trabalho profissional, à abordagem ontológica, 

reproduzindo formulações esvaziadas de referenciais teóricos e baseadas no senso comum. A 

formulação do estudante, neste sentido, aponta para alguns limites em seu futuro trabalho 

profissional, ou seja, sinalizam para um futuro trabalho esvaziado de teoria, que desconhece o 

projeto profissional crítico e as mediações existente entre as dimensões teórico-prática, ético-

político e técnico-operativo, assim como, não reconhece os fundamentos ontológicos da 

realidade, do trabalho profissional e da normatização ética profissional. Por ou lado, devemos 

pontuar, para além destas indicações, a convivência pacífica (para o aluno) entre a perspectiva 

                                                           
42

 Situamos que este limite está presente nas formulações de todos os estudantes que participaram do grupo. 

Neste sentido, não retomaremos este limite novamente na análise da totalidade da fala dos outros sujeitos. 
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ontológica e a perspectiva metafísica, de homem, história e sociedade proveniente de um 

pensamento religioso. Avaliamos que esta convivência se apresente como pacífica ao 

estudante por não ter se apropriado dos fundamentos ontológicos do ser social e de sua 

radicalidade crítica. Portanto, indicamos que a inserção no movimento estudantil, por si só, 

não é capaz de contribuir para a apropriação dos fundamentos ontológicos, neste sentido, a 

possibilidade do movimento estudantil contribuir para a apropriação dos fundamentos 

ontológicos e da teoria social crítica é mediado pelo campo ideológico que dá base para essa 

inserção.  

 As formulações do número 3, na totalidade do grupo focal (algumas falas não foram 

colocadas no trabalho, mas foram consideradas em nossas análises), caracterizam-se por uma 

apropriação dos fundamentos históricos da profissão, por uma tentativa de separar a liberdade 

de expressão da liberdade ontológica e por tentar articular as possibilidades de materialização 

de valores ontológicos a partir das possibilidades históricas. No entanto, muitas formulações 

do estudante expressam um esforço em reconstruir estas mediações e, por outro lado, a 

dificuldade em articulá-las com a reflexão ética, ou seja, muitas formulações do estudante são 

confusas e colocaram muitas dificuldades para apreendermos o real significado da sua fala e 

articulá-la ao debate filosófico. Devemos sinalizar um apelo ao subjetivismo para explicar a 

origem dos valores e sua apropriação, estabelecendo mediação com aspectos singulares da 

socialização, relações sociais, de interações subjetiva para explicar esses elementos. 

Acreditamos que esta apropriação favorece uma compreensão esvaziada de conteúdos 

históricos e sociais acerca das mediações concretas que asseguram a universalidade no campo 

dos valores, recaindo ou em uma concepção liberal dos valores (cada um tem o seu) ou em 

uma concepção pós-moderna que desconsidera a objetividade da origem dos valores e, 

portanto, sua universalidade em face da práxis e suas expressões particulares e singulares. 

Retomando o critério de inserção do estudante no grupo, detectamos que o fato do aluno 

trabalhar e estudar não, necessariamente, significa que se apropriará menos do conteúdo, o 

estudante, embora com limites, demonstra uma relativa clareza e apropriação teórica, ética e 

prática do trabalho profissional. 

As formulações do número 4 demonstram uma relativa apropriação de algumas 

categorias e mediações referenciadas na abordagem ontológica. Inicialmente o estudante 

associa o projeto profissional ao Código de Ética, porém, ao longo do grupo busca estabelecer 

mediações com a Lei de regulamentação da profissão, mas na totalidade de suas falas fica 

explicito que a compreensão do projeto profissional crítico se dá com pouca clareza e poucas 



132 
 

mediações. Por outro lado, há uma apropriação subjetiva da categoria trabalho – salvo os 

limites ao pensar a origem dos valores – expressa na mediação correta e articulada entre 

trabalho, práxis e liberdade, levando em consideração a mediação universal com o gênero 

humano, rompendo com formulações restritas à singularidade. Há também um esforço do 

estudante em pensar a possibilidade de materialização da ontologia no trabalho profissional, 

sinalizando, embora de forma limitada e pouco clara, a importância teórica da ontologia para 

a reflexão acerca das dimensões prática e técnica do trabalho profissional. No entanto, 

devemos sinalizar que as formulações do aluno também se caracterizam, em muitos 

momentos, por uma tentativa de aliar o pensamento humanista-cristão à abordagem 

ontológica que, a nosso ver, reproduz um ecletismo que mistifica os elementos ontológicos da 

realidade e coloca limites concretos para a apropriação da totalidade do pensamento 

ontológico. Neste sentido, sinalizamos que há uma apropriação enviesada da ontologia, que, 

muitas vezes, relativiza os valores e categorias ontológicas, portanto, estamos dizendo que há 

uma apropriação seletiva da ontologia com inspirações de origem ecléticas, que consideramos 

poder estar ligada a uma incompreensão teórica do que é o ecletismo. Resgatando a inserção 

do estudante no grupo, destacamos que o fato de trabalhar e estudar, como já pontuado no 

participante de número 3, não significa uma maior dificuldade de apropriação dos conteúdos, 

ou seja, levando em conta as falas destes estudantes frente às demais falas do grupo, podemos 

identificar que estes alunos conseguem se apropriar da ontologia, tanto quanto, ou até mais 

que os estudantes que não trabalham. 

As formulações do aluno de número 6 caracterizam-se por uma maior clareza em 

relação ao projeto profissional crítico, expressa em formulações, que embora com limites de 

construção, fazem referência à totalidade do projeto ético-político, rompendo com a redução 

deste projeto a ética. Ainda nesta perspectiva, o estudante sinaliza a compreensão dos 

determinantes históricos de emersão do projeto profissional crítico, conseguindo articular os 

movimentos vividos no interior da profissão ao contexto histórico. Há também na totalidade 

da fala do estudante o esforço de apontar a necessidade da teoria para o trabalho profissional, 

afirmando a necessidade de compreensão das categorias ontológicas para materialização de 

conquistas humano-genéricas. Apesar de mostrar, inicialmente, compreensão acerca da 

categoria trabalho, no decorrer do grupo mostrou fragilidade de apropriação, não conseguindo 

estabelecer mediações entre trabalho e práxis, que, a nosso ver, pode desdobrar em uma série 

de interpretações equivocadas acerca dos aspectos ontológicos da realidade e, desta forma, 

contribuir para sua mistificação. A partir desses elementos podemos falar que há, nas 
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formulações desse estudante, uma apropriação, embora com limites já apontados, de 

categorias ontológicas, porém, esta apropriação mostra-se fragmentada e incapaz de capturar a 

totalidade crítica do pensamento ontológico, no entanto, não podemos deixar de considerar 

que, apesar destas indicações, estas falas sinalizam uma apropriação, ainda que parcial, dos 

fundamentos teóricos, históricos, éticos e práticos do trabalho profissional. O próprio conflito 

gerado entre o pensamento religioso em contato com a perspectiva ontológica, como indicou 

o estudante, nos mostra, em alguma medida, que o conflito de valores sinaliza uma 

apropriação subjetiva dessa perspectiva teórica. Retomando a inserção do estudante no grupo, 

parece-nos que a atuação junto à um movimento social da Igreja Católica não foi um 

determinante para o favorecimento da apropriação da ontologia, pela totalidade da fala, 

parece-nos que este fato está ligado a uma vivência acadêmica que, de certa forma, extrapola 

os limites da sala de aula. 

Iremos analisar as formulações do estudante de número 8 e 10 juntos, respeitando as 

particularidades e singularidades do discurso, mas tentando extrair mediações mais universais 

presentes nas duas falas. Cumpre pontuar, inicialmente, que o estudante de número 8 se 

inseriu no grupo como estudante egresso de outra Universidade, porém, por também ser 

evangélico, as manifestações de origem religiosa caracterizaram veementemente a 

participação do estudante, por isso, nos propomos analisar num mesmo bloco. As formulações 

do número 8 e 10, de forma geral, reforçam uma compreensão da ética, da liberdade, 

relacionadas ao outro, que leva em conta, para a reflexão, os limites do “próximo”. Em todas 

as falas, os estudantes desconsideram a dimensão universal da ética, da liberdade e dos 

valores, fomentando um relativismo no campo dos valores, reproduzindo uma concepção 

liberal de liberdade que encontra no outro a mediação, no sentido de limite, desconsiderando 

o gênero humano.  

De forma particular, cumpre destacar que o estudante de número 10 não se apropria 

dos fundamentos históricos da profissão, realizando afirmações que não condizem com o 

processo histórico da realidade social e profissional do Serviço Social brasileiro, portanto, 

sem o domínio das mediações históricas fica difícil pensar uma apropriação dos outros 

fundamentos profissionais. No campo teórico, metodológico, valorativo e prático podemos 

sinalizar que os dois estudantes não conseguem expressar nenhuma incorporação subjetiva 

dos fundamentos da profissão, estes fatos se expressam com toda intensidade, quando 

propõem justificar a não aceitação da adoção de crianças por casais homossexuais, ou seja, 

desconsideram toda a contribuição teórica da tradição marxista para refletir sobre a 
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homossexualidade como parte da diversidade humana, das possibilidades concretas de 

escolhas valorativas sobre a orientação sexual que deseja seguir; metodologicamente propõem 

formulações que visam restringir o campo dos direitos a casais homossexuais deslegitimando 

esta expressão da sexualidade e, no campo prático, manifestam-se contrários à adoção de 

crianças por parte de casais homossexuais afirmando que dariam prioridade aos casais 

heterossexuais. Ou seja, a totalidade da fala desses estudantes elucida que o pensamento 

religioso evangélico, por conceber o homem e a sociedade a partir de fundamentos 

metafísicos, a-históricos, imutáveis, impede uma apropriação efetiva da abordagem 

ontológica. Ou seja, estamos dizendo que a ontologia e toda a teoria social crítica por sua 

radicalidade histórica, vinculação a valores emancipatórios, compreensão das possibilidades 

históricas de transformação da realidade material e valorativa, opõem-se radicalmente as 

expressões fetichizadas e alienadas das religiões. Neste sentido, sinalizamos que esses alunos 

(8 e 10) demonstraram a incompatibilidade entre a teoria social crítica e os fundamentos 

religiosos através de uma apropriação, praticamente nula, não só da ontologia, mas de toda a 

teoria social crítica. O desdobramento desta incompatibilidade situa-se no resgate de 

inspirações religiosas para interpretar a realidade, retomando as inspirações mais 

conservadoras presentes na história da profissão, expressando incapacidade de diferenciá-las 

das categorias ontológicas. Os possíveis impactos dessas formas de apropriação subjetiva para 

o futuro trabalho profissional caracterizam-se por: um desconhecimento dos valores 

emancipatórios e uma consequente reprodução de valores conservadores, comprometidos com 

a reprodução da ideologia burguesa; reprodução de preconceitos e modos de vida burgueses; 

uma intervenção sem teoria, desarticuladas dos fundamentos da profissão e de suas 

possibilidades históricas de materialização, baseada nos princípios e juízos de valor religiosos 

que tendem a restringir o campo dos direitos para os indivíduos que escolhem por modos de 

vida contrários aos considerados corretos. 

 É necessário pontuar também que os estudantes expressam uma dificuldade e um 

cuidado excessivo ao expor seus pensamentos de origem religiosa, sempre querendo deixar 

claro que não são preconceituosos antes de abordar temas polêmicos. Parece-nos que esta 

dificuldade para expressar convicções religiosas apropriadas subjetivamente ao longo de sua 

socialização, de certo modo, sinaliza para uma dificuldade de abrir formulações cristalizadas à 

crítica e, ao não falar sobre, os estudantes demonstram não estarem abertos a novas 

construções e incorporações de novos conhecimentos. Este fato muito nos preocupa, pois não 

há espaço para formulação de questionamento, uma vez que os estudantes não estão abertos a 
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discutir seus pensamentos, ou seja, estamos diante de formulações cristalizadas e, o fato de 

não expôr-las, sinaliza o desejo de não problematizá-las, não modificá-las. Estamos dizendo 

que ambos os estudantes não estão abertos a modificar determinadas compreensões de 

homem, de sociedade e nem de romper com alguns valores, por isso sentem receio de falar 

sobre suas concepções. Consideramos que com o avanço do pensamento religioso na 

sociedade brasileira há um avanço deste pensamento nos futuros agentes profissionais que, 

muitas vezes, procuram a profissão com o intuito de especializar uma ação filantrópica que já 

desenvolve na Igreja ou para aprimorar uma “vocação” e, neste sentido, muitas vezes, não 

conseguem superar, ao longo da formação, esta visão da profissão colocando as bases para o 

desenvolvimento do neoconservadorismo na interior do Serviço Social. 

As formulações do estudante de número 11 caracterizam-se em sua totalidade por uma 

não apropriação dos fundamentos do trabalho profissional do assistente social. As falas do 

estudante desconsideram as determinações, limites e possibilidades de realização do trabalho 

profissional e, por outro lado, como reflexo da não apropriação dos fundamentos do trabalho, 

responde a maioria das perguntas, a partir de mediações com o senso comum, sem qualquer 

fundamentação teórica, associando deliberadamente compreensões de categorias e 

fundamentos ontológicos à nomenclaturas, ao significado literal da palavra. No geral as 

intervenções do estudante no grupo caracterizam-se por uma compreensão eclética dos 

fundamentos da profissão, buscando estabelecer vinculações entre o perfil profissional crítico 

e os valores morais religiosos, tendo por objetivo justificar a ausência de conflito entre a 

concepção metafísica da visão espírita e a ontologia. Levando em conta essas considerações, 

muitas intervenções do estudante aparecem desarticuladas e sem sentido frente às perguntas 

realizadas, refletindo um discurso sem teoria, incapaz de apreender e reconstruir as mediações 

entre a abordagem ontológica, o projeto profissional crítico, o trabalho profissional e as 

possibilidades históricas de sua realização. Retomando a inserção do estudante no grupo 

sinalizamos para o fato que acesso a iniciação científica, ao contrário do que pensávamos - 

devido ao fato de possibilitar ao estudante aprofundar os conhecimentos relativos ao campo 

teórico e estimular a articulação com o campo prático -, não se mostrou, neste caso, como um 

importante diferencial na apropriação do conteúdo, porém, sinalizamos que há muito 

potencial na iniciação científica para a consolidação de um profissional crítico e capaz de 

estabelecer mediações coesas com a teoria social crítica. 

Os estudantes de número 5, 7 e 9 analisaremos de forma breve, em único bloco, 

devido as poucas falas e contribuições para o debate coletivo que nos impossibilitam de 
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realizar uma análise da totalidade da fala, neste sentido, procuraremos traçar alguns 

indicativos para a ausência de participação. A ausência de formulações do estudante de 

número 9 pode estabelecer relações, levando em conta o caráter de sua inserção no grupo, 

com a dificuldade que sinalizamos nas intervenções dos estudantes 8 e 10, isto é, avaliamos 

que, de algum modo, devido a inserção religiosa do estudante, o mesmo tenha evitado intervir 

no grupo por não querer expor, para o confronto democrático de ideias, suas concepções e 

interpretações da realidade - ou por não estar aberto a construções ou por não estar disposto a 

questionar certos princípios enraizados na subjetividade. O aluno de número 5, por outro lado, 

ao longo do grupo demonstra insegurança, em suas formulações, para falar sobre a ontologia, 

acredita que se apropriou na disciplina de ética apenas da compreensão ontológica de 

liberdade e, neste sentido, temos uma maior participação deste estudante quando abordada 

esta temática. No entanto, devemos destacar que a concepção de liberdade apropriada pelo 

estudante é incoerente com a perspectiva ontológica, uma vez que o estudante recorre ao 

indivíduo singular para refletir acerca da liberdade. Novamente coloca-se o problema de uma 

liberdade carente de fundamentos ontológicos, muito mais próxima de uma concepção liberal 

de liberdade, sem nenhum significado universal. No que se refere às formulações do aluno de 

número 7 não temos elementos para problematizar nem a totalidade das falas, nem a ausência 

delas. 

Neste sentido, a nosso ver, a totalidade das falas dos sujeitos revela um quadro 

dramático de limites de apropriação do referencial teórico desenvolvido ao longo da 

formação, limites que não se restringem à abordagem ontológica, caracterizada por uma 

grande complexidade e abstração, mas estende-se aos fundamentos históricos, teóricos e 

práticos do trabalho profissional, que, certamente, exigem um menor grau de complexidade e 

abstração. Ou seja, estamos dizendo que, em muitas formulações, não há nenhuma 

apropriação da teoria social crítica. 

Tomando como referência a tentativa de reconstruir a totalidade das formulações dos 

sujeitos, pontuamos alguns limites que precisam ser enfrentados na formação profissional por 

sua recorrência nas falas de diversos estudantes, por seu caráter conservador e reprodutor 

acrítico de interesses capitalistas, assim como, por cercear a possibilidade de consolidação do 

perfil profissional crítico, são eles: a) desconhecimento das mediações do trabalho 

profissional com o contexto histórico, reproduzindo uma compreensão descontextualizada do 

trabalho profissional e incapaz de refletir sobre as possibilidades históricas de materialização 

de valores e capacidades humano-genéricas; b) desconsideração da unidade entre os 
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fundamentos teóricos, históricos, ontológicos, éticos e práticos do Serviço Social; c) 

desconhecimento do caráter ontológico dos valores, que significa um desconhecimento das 

objetivações e capacidades colocadas em movimento pela da práxis; d) não identificação da 

ética como uma  forma de práxis, o que esvazia de significados teóricos a capacidade de 

retroagir sobre o ser e modificá-lo, de transformar a realidade também em sua dimensão 

valorativa; e) escamoteamento dos conflitos religiosos e de sua problematização no 

enfrentamento democrático de ideias; f) avanço do conservadorismo religioso, que recorre a 

valores e princípios antagônicos aos defendidos pela categoria, reproduzindo um ecletismo 

teórico e partindo de referências descomprometidas com a ampliação dos direitos e da 

cidadania; g) o senso comum, elemento presente em toda história profissional e, mesmo em 

contato com uma teoria que se pretende crítica, continua sendo reproduzido por boa parte dos 

agente profissionais, o grande desafio aqui é romper com um perfil profissional sem teoria, 

que pensa a intervenção a partir de formulações morais, pessoais, reproduzindo preconceitos e 

valores incoerentes com as capacidades e conquistas humano-genéricas; h) concepções 

metafísicas e liberais, geralmente inspiradas por compreensões religiosas, presentes na 

apropriação eclética e seletiva da abordagem ontológica; i) desconhecimento do projeto 

profissional crítico, que acarreta uma redução deste projeto a normatização ética, esvaziada de 

significados históricos e teóricos. 

Neste sentido, os desafios para a formação profissional e para o projeto profissional 

crítico são muitos e representam, para a profissão, um rebatimento do avanço do 

conservadorismo vivido na sociedade brasileira. Temos convicção que não cabe, neste 

trabalho, apontar respostas a todos esses limites que precisam ser enfrentados, pois temos 

coerentes com a perspectiva teórica de análise deste trabalho, consideramos que as respostas a 

essas demandas são de caráter coletivo e precisam ser tratadas neste âmbito. Nesta direção, 

consideramos que este trabalho tem a tarefa de trazer ao debate coletivo os limites e desafios 

colocados ao projeto profissional crítico detectados ainda na formação profissional, para que 

possamos, coletivamente, no espaço universitário, debater estratégias de enfrentamento, 

potencialmente capazes de superar os limites sinalizados neste trabalho, que, a nosso ver, 

necessitam ser superados para a consolidação do trabalho profissional crítico em Serviço 

Social. 

Perante tantos limites só temos uma certeza, não podemos nos furtar do debate e dos 

enfrentamentos, que, a nosso ver, devem ser realizados coletivamente. Neste sentido, para 

finalizarmos esta pesquisa numa perspectiva contrária ao fatalismo e ao imobilismo, 
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buscamos, a partir da formulação de Barroco, resgatar elementos históricos do Serviço Social 

brasileiro que sinalizam para sua trajetória de rupturas, de construção de respostas e 

alternativas viáveis aos limites conjunturais e estruturais da sociabilidade capitalista e, neste 

sentido, nos encoraja e revigora a prosseguir na contra-corrente do que está hegemonizado na 

sociedade. Segundo Barroco: 

Se temos uma herança conservadora, temos também uma história de rupturas: um 

patrimônio conquistado que é nosso, mas cujos valores, cuja referências teóricas e 

cuja força para luta não foram inventadas por nós. Trata-se de uma herança que 

pertence à humanidade e que nós resgatamos dos movimentos revolucionários, das 

lutas democráticas, do marxismo, do socialismo, e incorporamos ao nosso projeto. 

(BARROCO, 2011, p. 215) 
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ANEXO I: 

ROTEIRO GRUPO FOCAL 

PESQUISA: “A APROPRIAÇÃO DA ONTOLOGIA DO SER SOCIAL NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DOS ESTUDANTES DA UFF-PURO: CONCEITOS, 

CATEGORIAS, FUNDAMENTOS E SUA RELAÇÃO COM O PROJETO 

PROFISSIONAL CRÍTICO” 

QUESTÃO CHAVE 1) O que você conhece sobre a ontologia do ser social? 

 ABORDAR AS SEGUINTES QUESTÕES: 

 Como a ontologia se realiza no trabalho profissional? [   ] 

 O que é o projeto profissional crítico? Como se materializa? (explorar as legislações, 

regulamentações) [   ] 

 Qual é a relação entre a ontologia e o projeto profissional crítico? [   ] 

 O que sabe sobre o movimento de renovação do Serviço Social Brasileiro (explorar o 

debate a cerca das três vertentes). [   ] 

 Explorar a compreensão a acerca da relação entre a renovação profissional e os 

movimentos democráticos que culminam na constituição de 88. [   ] 

 Como compreendem a relação da ontologia com o rompimento com o 

conservadorismo.  [   ] 

QUESTÃO-CHAVE 2) O que sabe sobre a categoria trabalho?  

ASSEGURAR OS SEGUINTES DEBATES: 

  O trabalho é fundante? Por quê? [   ] 

 Quais capacidades se desenvolvem a partir dele? [   ] 

 Qual relação entre trabalho e processo de humanização? [   ] 

QUESTÃO CHAVE 4)  O QUE É LIBERDADE, EM SUA COMPREENSÃO? 

ASSEGURAR OS SEGUINTES DEBATES: 

 A partir da ontologia, o que sabe acerca da liberdade? [   ] 

 Porque a Ética profissional reconhece a liberdade como valor ético central? [   ] 

 Se considera livre? [   ] 

 O que sabe sobre a Ética profissional ( qual a perspectiva que a orienta, é possível 

materializá-la no trabalho?) [   ] 
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 Comente sobre a relação entre as capacidades humano-genéricas fundamentais 

(sociabilidade; consciência; universalidade; liberdade) e os valores éticos 

fundamentais (liberdade, equidade e justiça social) [   ] 

QUESTÃO CHAVE 5) O que sabe sobre práxis objetiva e interativa? 

 De onde surgem os valores? [   ] 

 Acredita em destino? ( APROFUNDAR: Há contradição entre destino e esta 

perspectiva teórica?) [   ] 

 Acredita em livre arbítrio? [   ] 

 O conhecimento apreendido na universidade gerou conflitos com sua concepção de 

mundo? (APROFUNDAR: Superou? De que forma? [   ] 

QUESTÃO CHAVE 6) O QUE CONHECE SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA DE 

1993? 

 Qual concepção de homem e sociedade que estão na base da ética profissional? [   ] 

  Qual a sua relação com a sociabilidade burguesa? (APROFUNDAR: quais os limites 

estruturais postos por essa sociabilidade) [   ] 

 Além do Código de Ética profissional, em qual outra dimensão do projeto profissional 

você visualiza o recurso a abordagem ontológica? (como?) [   ] 

QUESTÃO CHAVE 7) A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO COMO 

VISUALIZA O USO DA PERSPECTIVA ONTOLÓGICA NO TRABALHO 

PROFISSIONAL? 

 Utilizar a ontologia melhora a atuação do assistente social? Como? (APROFUNDAR: 

Exemplifique a partir da experiência de estágio?) [   ] 

 A partir do contato com a prática profissional no estágio, acredita que o debate teórico 

realizado na academia se realiza no trabalho cotidiano dos assistentes sociais, inseridos 

nas diversas instituições? [   ]  

 (CASO APONTEM LIMITES: Como a ontologia permite combater esses limites) [   ] 

 Tem afinidade com esta perspectiva? [   ] 
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ANEXO II:  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este documento tem por objetivo solicitar sua participação na pesquisa de trabalho de conclusão de curso, com 

o tema “A APROPRIAÇÃO SUBJETIVA DA ONTOLOGIA DO SER SOCIAL NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, DOS ESTUDANTES DA UFF-PURO: conceitos, categorias, fundamentos e sua relação com 

o projeto profissional crítico”, realizada por GÊNESIS DE OLIVEIRA sob orientação da professora 

CRISTINA BRITES, que tem por objetivo identificar as formas concretas de incorporação da perspectiva 

ontológica pelos estudantes, para lançarmo-nos em uma análise e problematização aprofundada dos limites 

detectados, procurando contribuir no âmbito do debate teórico, para a indicação de aspectos que precisam ser 

enfrentados e outros que precisam ser fortalecidos na perspectiva de contribuir para a qualificação e 

aprimoramento da graduação em Serviço Social no PURO. 

Eu, ____________________________________________________, CONCORDO em contribuir, através da 

participação no GRUPO FOCAL - que não terá a participação de nenhum professor. Compreendo que as 

informações e materiais por mim fornecidos estarão contribuindo para o aprimoramento da formação 

profissional dos assistentes sociais da UFF-PURO e para o debate no interior da categoria profissional acerca da 

perspectiva ontológica. Assinando este termo tenho a ciência e AUTORIZO a gravação do grupo focal, através 

de mp3 e câmeras.  

Por intermédio deste Termo é assegurado os seguintes direitos aos participantes da pesquisa: 1) ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer 

questões ou a fornecer informações que julguem prejudiciais à sua integridade física, moral e social; 2) sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, local de trabalho, datas 

de nascimento, bem como quaisquer outras informações que possam levar à identificação pessoal; 3) solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta 

Pesquisa; 4) desistir, a qualquer tempo, de participar da Pesquisa.  

 

Rio das Ostras ______ de ___________________ de _______. 

 

Assinatura do entrevistado: 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: 

______________________________________________________________________ 

 


