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RESUMO 

O presente estudo aborda os atuais determinantes e expressões que levam à reatualização 

neoconservadora e seus rebatimentos no exercício profissional do assistente social na 

contemporaneidade. Para tanto, busca-se a compreensão do significado do programa da 

modernidade e do projeto da ilustração, bem como os determinantes e fundamentos do pós-

modernismo e sua influência na conformação do neoconservadorismo. Trata-se ainda de 

retornar aos elementos históricos, ideológicos e sociais que conformaram a profissão de 

Serviço Social sob as bases do pensamento conservador, mas que encontraram no movimento 

de ruptura uma resistência ao seu alastramento. Contudo, na cena contemporânea, o 

conservadorismo encontra na ideologia pós-moderna e neoliberal aporte para se reatualizar 

sob novas roupagens. O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar a partir de uma 

abordagem qualitativa, sob uma perspectiva crítico-dialética, nos anais do Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) dos anos 2007, 2010 e 2013 como esse 

neoconservadorismo tem se infiltrado no exercício profissional do assistente social, 

mascarado num discurso aparentemente ―progressista‖ e de ―justiça social‖. Dados que 

procuramos identificar nas produções desses anais, por se tratarem de produções ligadas 

diretamente ao cotidiano dos profissionais, no qual estes expõem seus limites e possibilidades 

em seu fazer profissional e para além deste.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conservadorismo. Neoconservadorismo. Serviço Social. 

 



 

ABSTRACT 

The present study focuses on the determinants and current expressions that lead to 

neoconservative renovation and its reverberations in the professional practice of social 

workers in the contemporary world. Therefore, it seeks to understand the meaning of 

modernity and the graphic design program as well as the determinants and foundations of 

postmodernism and its influence on the conformation of neoconservatism. It is yet to return to 

the historical, social and ideological factors that shaped the profession of social work in the 

foundations of conservative thought, but they found the movement to break a resistance to its 

spread. However, in the contemporary scene conservatism lies in postmodern and neoliberal 

ideology contribution to be revitalized under new guises. The objective of this study is 

therefore to analyze from a qualitative approach with a critical- dialectical perspective, in the 

annals of the Brazilian Congress of Social Workers (CBAS) the years 2007, 2010 and 2013 

like this neoconservatism has infiltrated the professional practice of social worker , a speech 

masked seemingly "progressive" and "social justice". Given these productions we seek to 

identify in these proceedings, since they are directly linked to the daily productions of 

professionals in which they expose their limits and possibilities to make your professional and 

beyond. 

 

KEYWORDS: Conservatism. Neoconservatism. Social Service. 
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INTRODUÇÃO 

A crítica não arranca flores imaginárias dos grilhões para que 

os homens suportem os grilhões sem fantasia e consolo, mas 

para que se livrem deles e possam brotar as flores vivas. 

Karl Marx (1974) 

 

Primeiramente, considero imprescindível situar, no campo desta pesquisa, o conceito 

de neoconservadorismo e suas implicações no cotidiano do profissional assistente social na 

contemporaneidade, tendo em vista a hipótese que norteou todo o processo de construção 

dessa investigação, a saber: de que o neoconservadorismo vem rebatendo no exercício 

profissional do assistente social, tencionando assim diretamente os princípios e valores do 

projeto ético-político.  

Desse modo a partir da investigação realizada no decorrer deste estudo, defino esse 

conceito como uma ideologia engendrada na fase atual do desenvolvimento capitalista, tendo 

como arrimo para suas bases o pensamento conservador e a pós-modernidade, na perspectiva 

de re-filantropização da ―questão social‖. Desse modo, situo como implicações desse 

neoconservadorismo no cotidiano do profissional assistente social a despolitização da 

chamada ―questão social‖ e a desistorização da pobreza, com um retorno a práticas focadas no 

indivíduo, cuja perspectiva está entranhada de valores positivistas e pós-modernos. 

Observo ainda, a partir do estudo aqui realizado, sérias implicações desse pensamento 

no fazer profissional dos sujeitos aqui analisados, visto que estes, sob essa influência 

neoconservadora, passam a reafirmar o projeto hegemônico burguês apesar de muitas das 

vezes acreditarem estar lutando contra o mesmo, o que se trata de uma falácia. 

O Serviço Social é uma profissão que atua sobre as manifestações da ―questão social‖. 

Por ser histórico, está intimamente relacionado às transformações da sociedade. O profissional 

de Serviço Social – assistente social – atua na produção e reprodução da vida material e 

social, a partir de sua inserção no mundo do trabalho que se organiza conforme as exigências 

econômicas e sociopolíticas da sociedade capitalista, tendo como compromisso decifrar a 
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realidade e construir propostas que sejam capazes de preservar e efetivar direitos 

(IAMAMOTO, 2006). 

Contudo, é também nesse campo de atuação que o assistente social, ao elaborar 

estratégias para responder à ―questão social‖ pautado no compromisso e defesa dos direitos 

universais, se depara com a tensão dos limites postos em seu cotidiano, como o da 

mercantilização e re-filantropização dos atendimentos às necessidades sociais, com claras 

implicações nas condições e relações de trabalho em que se insere (BRAVO, 1996; 

PEREIRA, 1998). Esta tensão, cristalizada numa perspectiva hegemônica de política social, se 

apresenta embasada numa visão reduzida de ―questão social‖ como pobreza, esta entendida 

como falta de dotação e de capacidades (MAURIEL, 2012). 

Desse modo, no decorrer desta pesquisa procurei atrelar os rebatimentos do 

neoconservadorismo no exercício profissional do assistente social à contrarreforma do 

Estado, que – pode-se afirmar – tem implicação direta nas condições de trabalho e relações 

sociais em que estão inscritos os assistentes sociais (BEHRING, 2008). 

Observa-se uma clara tendência de deslocamento das ações governamentais públicas 

– de abrangência universal – no trato das necessidades sociais em favor de sua 

privatização, instituindo critérios de seletividade no atendimento aos direitos sociais. 

[...] Governos de orientação neoliberal, em nítida regressão da cidadania que tende a 

ser reduzida às suas dimensões civil e política, erodindo a cidadania social. 

Transfere-se, para distintos segmentos da sociedade civil, significativa parcela da 

prestação de serviços sociais, afetando diretamente o espaço ocupacional de várias 

categorias profissionais, dentre as quais os assistentes sociais (IAMAMOTO, 2010, 

p. 197). 

Por conseguinte, no setor público há uma precarização das condições de trabalho, 

como os precários planos de carreira – isso quando os tem garantido –, baixos salários, 

contratos temporários, fragmentação e enfraquecimento da organização dos trabalhadores, 

além das necessidades sociais dos sujeitos postas aos profissionais de Serviço Social, que 

encontram limites no atendimento das demandas pelo caráter seletivo, reducionista e 

excludente das políticas sociais, dentre outros. Realidade não muito distinta dos trabalhadores 

das instituições privadas. É nesse contexto que procurei investigar a existência de um possível 

neoconservadorismo no cotidiano profissional do assistente social, que encontra nessas 

condições terreno fértil para seu desenvolvimento. 

Dito de outro modo, a produção/reprodução da vida social não abrange apenas a 

dimensão econômica. Abarca também a reprodução das relações sociais de indivíduos, grupos 

e classes sociais que envolvem poder, trajados por relações de luta e embate entre classes e 

segmentos sociais, tendo no Estado a expressão condensada do poder vigente na sociedade. E 
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envolvem, ao mesmo tempo, as formas de consciência (jurídicas, religiosas, artísticas, 

filosóficas e científicas), através das quais se apreende a vida social (IAMAMOTO, 1998; 

2006). 

A reprodução das relações sociais é entendida como a reprodução da totalidade da 

vida social, o que engloba não apenas a reprodução da vida material e do modo de 

produção, mas também a reprodução espiritual da sociedade e das formas de 

consciência social através das quais o homem se posiciona na vida social. Dessa 

forma, a reprodução das relações sociais é a reprodução de determinado modo de 

vida, do cotidiano de valores, de práticas culturais e políticas e do modo como se 

produzem as ideias nessa sociedade. Ideias que se expressam em práticas sociais, 

políticas, culturais e padrões de comportamento e que acabam por permear toda 

trama de relações da sociedade (YAZBEK, 1999, p. 89). 

Se, então, as condições em que se encontram os assistentes sociais são tidas como 

favoráveis para o florescimento de um neoconservadorismo sustentando as bases do modo de 

produzir burguês, esse dado nos possibilita elaborarmos reais estratégicas de enfrentamento a 

essa problemática, e não o encerramento das possibilidades de sua superação, se 

considerarmos que ―[...] os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como 

querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado‖ (MARX, 1978, p. 17; grifo 

nosso). 

Por esse prisma, é imprescindível resguardar a relativa autonomia na condução do 

exercício profissional e potenciá-la mediante um projeto profissional coletivo impregnado de 

história e embasado em princípios e valores radicalmente humanistas, sustentado em forças 

sociais reais que partilham de um projeto comum para a sociedade (IAMAMOTO, 2010). 

Este estudo, portanto, buscou, através de uma perspectiva crítico-dialética como 

método de análise, perscrutar os fundamentos deste conceito neoconservadorismo que, no 

meu entendimento, traz em si elementos de fortalecimento da hegemonia dominante. 

Contudo, ainda não temos indicações suficientes que nos levem a crer que essa ofensiva ―se 

espraiou pelo Serviço Social, colocando a construção do seu projeto ético-político em xeque, 

o que não significa desconhecer limites, dificuldades, obstáculos e, por que não dizer, 

dimensões teóricas e políticas‖ (MOTA; AMARAL; PERUZO, 2012, p. 42). 

No desenvolvimento da pesquisa, parti do entendimento da metodologia como o 

caminho e o instrumental próprio da abordagem da realidade. A metodologia compreende as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que permitem a apreensão da 

realidade e a potencialidade criativa do pesquisador (MINAYO, 1998). 
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Enquanto abrangência de concepções teóricas de abordagem, a ciência e a 

metodologia caminham juntas, intrincavelmente engajadas. Por sua vez, o conjunto 

de técnicas constitui um instrumental secundário em relação à teoria, mas importante 

enquanto cuidado metódico de trabalho. Eles encaminham para a prática as questões 

formuladas abstratamente. [...] Se a teoria, se as técnicas são indispensáveis para a 

investigação social, a capacidade criadora e a experiência do pesquisador jogam 

também um papel importante. Elas podem relativizar o instrumental técnico e 

superá-lo pela arte (MINAYO, 1998, p. 23). 

Para tanto, optei pela utilização da abordagem qualitativa para aproximação com o 

objeto de estudo, visto se tratar de uma análise apreendida como uma representação abstrata 

dos fenômenos, uma argumentação explicativa incapaz de reproduzi-los, mas que busca 

representá-los. Destarte, a pesquisa qualitativa não tem como pretensão a compreensão total e 

completa sobre a realidade, mas uma aproximação desse real. 

A construção deste estudo significou um momento singular de enfrentamento de meus 

próprios limites na apropriação de fundamentos que considero densos, e reconheço que se não 

fosse o vínculo com o Programa de Pós-Graduação, que traz em si a prerrogativa do tempo 

limitado, daria seguimento a esta pesquisa por mais tempo – o que não me impede de vir a 

fazê-lo posteriormente, em outro momento de pesquisa. 

Trata-se de uma discussão que me instiga por abordar a profissão de Serviço Social, 

esta cuja estima me é incomensurável, como também pela minha própria condição de sujeito 

inscrito nas determinações da vida cotidiana, o que me insere em meu próprio objeto de 

pesquisa. Desse modo, no decorrer deste estudo, ao me deparar com os elementos que podem 

me conduzir a uma análise fetichizada da realidade, despertei-me vigilante, ao reconhecer que 

não estou imune a essa ofensiva. 

Assim, a preocupação com os rebatimentos do neoconservadorismo no exercício 

profissional do assistente social expressa, antes, uma questão particular, ainda que inscrita 

numa problemática que rebate na profissão na sua universalidade. Em outros termos, trata-se 

de uma pesquisa de atenção voltada ao meu compromisso particular enquanto sujeito singular 

e coletivo. 

A propositura deste estudo surgiu das inquietudes e reflexões a partir de uma afinidade 

anterior com a área, que tem sua origem no processo formativo da graduação de Serviço 

Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, o qual possibilitou experiências diversas no 

processo de formação acadêmica, além de firmar os primeiros contatos com o exercício 

profissional dos assistentes sociais. Ganha destaque, nesse contexto, minha participação em 

projetos de pesquisa e extensão universitária, que acabou por promover subsídios para 

maiores reflexões acerca do ensino e da prática do Serviço Social. 
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Ao longo de minha trajetória acadêmica, venho realizando estudos acerca da formação 

profissional e o ensino da prática em Serviço Social, que reforçam meu interesse pela temática 

em questão, além das experiências pessoais e profissionais acumuladas. Primeiramente, 

enquanto bolsista do projeto de pesquisa ―Trabalho autogestionário e ação sindical: uma 

proposta de análise empírica e de assessoria a grupos populares nos municípios de Juiz de 

Fora e Matias Barbosa‖ (2008 a 2009) e ―Serviço Social e Formação Profissional: O Eixo 

dos Fundamentos do Trabalho Profissional em Questão‖ (2008 a 2010), como também dos 

projetos de extensão ―Mobilização e Capacitação de cooperativas populares‖ (2007 a 2008) e 

―Promoção e inclusão social da comunidade Campinho‖ (2006 a 2007).  

Destaco também a experiência como estagiária no ―Polo de Suporte às políticas de 

Proteção à Família, Infância e Juventude‖, da Faculdade de Serviço Social da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, e na ―Fundação Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisas em 

Nefrologia - IMEPEN‖. Posteriormente, trabalhei como assistente social da ―Fundação 

Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – HAG‖ e do ―Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família – NASF‖, na cidade de Ponte Nova/MG, em 2011. 

Contudo, além dos determinantes supracitados responsáveis na composição de 

circunstâncias que me trouxeram ao objeto de estudo aqui proposto, pude também, no 

decorrer desta pesquisa, me deparar com mais um elemento, qual seja: minha condição de 

sujeito, pertencente a uma família da classe trabalhadora, que embora tenha experenciado a 

realidade de cidade metropolitana por alguns anos, estabeleceu-se de fato numa cidade do 

interior de Minas Gerais. Realidade fortemente marcada por uma cultura política 

conservadora, que encontrava oposição a essa política clientelista e patrimonialista nos 

movimentos das pastorais de base da Igreja Católica vinculados aos movimentos sociais, que 

nessa região eram muito fortes. Nesse contexto se deram minhas primeiras aproximações a 

uma perspectiva mais progressista, até minha inserção no curso de Serviço Social da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2006. Todos esses elementos despertaram 

indagações relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa e o quanto me vejo inscrita na 

mesma. 

Dito isso, volto-me, então, à estrutura teórico-metodológica de apresentação do estudo. 

O capítulo primeiro foi dedicado à compreensão do movimento prático e teórico 

empreendido pelo pensamento conservador moderno e sua influência nos fundamentos do 

Serviço Social, como também o movimento de oposição a esse pensamento dentro da própria 

profissão – a intenção de ruptura – cuja vanguarda abriu a luta por um novo projeto societário 

em contraposição ao projeto hegemônico burguês. Para tanto, foi retomado o significado do 
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programa da modernidade e do projeto da ilustração, que guardam em seus fundamentos os 

principais alvos de rejeição do pensamento conservador. 

O capítulo segundo trata de apanhar a origem e os determinantes da pós-modernidade, 

considerando que esta nos apresenta um caminho de compreensão para as bases do 

neoconservadorismo e seus rebatimentos no Serviço Social contemporâneo, particularmente 

no que diz respeito ao cotidiano profissional. Este capítulo esboça a reconfiguração 

neoconservadora frente à crise do modo de produção capitalista, com destaque para a 

discussão da pós-modernidade e as implicações econômicas, políticas e sociais no Estado 

brasileiro contemporâneo. No intento de não perdermos de vista o exercício profissional do 

assistente social, foi privilegiada a análise da política social considerando sua função no 

enfrentamento da ―questão social‖, elementos estes articulados e constituintes de uma 

totalidade. 

No terceiro capítulo foram apresentados os caminhos percorridos pela investigação e a 

análise dos dados obtidos a partir do referencial teórico relacionado. Buscou-se, a partir da 

pesquisa aos anais dos CBAS, apanhar no seu interior os indicativos que demonstram a 

existência do neoconservadorismo no exercício profissional do assistente social e seus 

rebatimentos no cotidiano do mesmo na atualidade. Reconstituídos os processos ideológicos 

que alimentam esse neoconservadorismo manifesto no cotidiano do assistente social, foi 

indicada, num dos itens desse capítulo, a relevância da reafirmação, defesa e vinculação a um 

projeto profissional diretamente ligado a um projeto societário cujo eixo central está ligado 

aos rumos da transformação da sociedade como um todo (TEIXEIRA; BRAZ, 2009). 

E, ainda, como um item deste mesmo capítulo, passamos a algumas considerações 

―finais‖ de minhas ―descobertas‖, considerando que o conhecimento nunca se esgota e é 

sempre dialético. 

Por fim, fica o convite de se aventurarem na leitura das páginas deste estudo, 

reconhecendo que as respostas a que chegamos são provisórias e se encerram num campo 

teórico com inúmeros determinantes, pois se trata de um processo em transformação. Por isso, 

as apreciações conclusivas aqui destacadas levam seguramente a outras análises que neste 

trabalho não puderam ser abordadas. 



1 O PROGRAMA DA MODERNIDADE E O CONSERVADORISMO: BASE 

DE CONFORMAÇÃO DA EMERGÊNCIA E PROFISSIONALIZAÇÃO DO 

SERVIÇO SOCIAL 

Todo começo é difícil em qualquer ciência. 

Karl Marx (1974) 

 

Iniciar a discussão sobre as expressões e elementos que potencializam as condições 

objetivas para a reatualização neoconservadora na contemporaneidade e como esta influencia 

no exercício profissional do assistente social, nos remete antes de tudo às bases de 

fundamentação de eclosão desse pensamento. 

Nesse sentido, essa discussão traz a exigência da retomada dos fundamentos do 

programa da modernidade e do projeto da ilustração, assim como a reconstrução teórica do 

movimento histórico efetuado pelo pensamento conservador, que tem suas bases no 

surgimento da sociedade burguesa. Esse percurso é necessário a fim de apanhar, na 

constituição desse ideário, as determinações presentes na gênese da profissão durante o seu 

desenvolvimento e que hoje se reatualizam no Serviço Social contemporâneo. 

Para a análise desta temática, a partir de uma perspectiva materialista, recorre-se a uma 

interpretação do significado desse processo, especialmente a partir da configuração da 

sociedade burguesa, que traz em si elementos de análise que ainda hoje são objetos de 

investigação instigante, dado seu caráter altamente antagônico e complexo. A partir das 

análises teóricas de autores como Alcântara (2010); Guerra (2011); Ortiz (2007); Coutinho 

(1972); Netto (2011); Nisbet (1981); Santos (2007); Iamamoto (1992), dentre outros, serão 

apresentados neste capítulo os elementos que compuseram a razão moderna e o pensamento 

conservador e que influenciaram e influenciam ainda na atualidade a trajetória do Serviço 

Social. 
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1.1 A RAZÃO MODERNA E SEUS FUNDAMENTOS 

Antes de darmos início acerca do que venha a ser a ofensiva neoconservadora, 

adentraremos no movimento que conformou o pensamento conversador, este que representa 

muito mais do que a formatação de um determinado modo de ver e entender o mundo que o 

cerca. Na essência desse pensamento está o imperativo de justificar uma determinada ordem 

como ―natural‖ diante de uma realidade que teima em transformar-se, em ―progredir‖. Desse 

modo, adentraremos os fundamentos da razão moderna, marco na história da humanidade ao 

desvelar ao homem sua capacidade teleológica de agir sobre a natureza, o diferenciando dos 

demais animais. Tornou-se o homem partícipe de uma totalidade para além dos muros até 

então estabelecidos pelo feudalismo como privilégio de uns poucos, estes últimos como sendo 

escolhidos para tal ―poder‖. 

A razão moderna sempre despertou reflexões no percurso da história dos homens 

desde a Antiguidade clássica – na Grécia – até a atualidade. Todavia, consideramos o seu 

surgimento a partir das revoluções científicas ocorridas entre os séculos XVI e XVII, cujas 

profundas transformações ocorreram nesse período, fixando assim novas formas de se 

conceber o mundo, não mais religiosas, mas pautadas no desenvolvimento de um 

conhecimento cada vez mais capaz de reproduzir idealmente, e de forma mais exata possível, 

a realidade objetiva, um reflexo próprio do desenvolvimento da ciência. 

Conforme Alcântara (2010), a razão traz a possibilidade de o homem conhecer e 

explicar a realidade. Na história do pensamento filosófico, são várias as concepções referentes 

à razão e, em decorrência, vinculam-se diferentes modos de conceber a relação entre 

consciência e realidade. 

Dentre os pensadores da razão, destacamos Descartes, que inaugura a tradição 

racionalista, cujo pensamento se baseia na noção básica de que a razão produz conhecimento. 

Por outro lado, temos Francis Bacon com o empirismo, que defende a tese central de que o 

conhecimento é produzido a partir da experiência, como matrizes caracterizadoras da era 

moderna. Contudo, ainda segundo Alcântara (2010), o alicerce do pensamento filosófico da 

modernidade se encontra ancorado na filosofia clássica alemã, com o sistema ético-filosófico 

de Kant e a filosofia especulativa de Hegel. 
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Em sua obra mais madura, Crítica da Razão Pura, Emmanuel Kant faz distinção de 

duas formas de conhecimento, a saber: o empírico ou a posteriori e o puro ou a priori
2
. No 

que diz respeito ao empírico, este se refere a experiências sensíveis, enquanto o a priori trata-

se de uma forma universal de conhecimento porque independe de qualquer experiência. 

[...] conhecimentos a priori entenderemos não os que ocorrem de modo 

independente desta ou daquela experiência, mas absolutamente de toda experiência. 

A eles são contrapostos aqueles que são possíveis apenas a posteriori, isto é, por 

experiência. Dos conhecimentos a priori denominam-se puros aqueles nos quais 

nada de empírico está mesclado (KANT, 1996, p. 54). 

Kant (1996), em seu sistema filosófico, busca demonstrar que o conhecimento é 

determinado pela faculdade de conhecer, isto é, pelo sujeito e não pelo objeto. Em Kant, o 

objeto do conhecimento é aquele produzido pelo sujeito a partir da articulação das suas 

sensações e tem nos juízos sintéticos a priori
3
 o momento decisivo, e não o conhecimento no 

objeto real que existe independentemente do sujeito (ALCÂNTARA, 2010). 

No conhecimento a priori os objetos não são, conforme já sublinhamos, objetos reais, 

mas objetos que o sujeito pensante extrai de si próprio. Nesse sentido, nas formulações 

kantianas há uma clara abordagem epistemológica. ―A epistemologia é, pois, considerada 

como a ciência portadora dos princípios do conhecimento, em que o momento predominante 

                                                 

2
  ―Mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm essa 

origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que 

recebemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona (estimulada somente 

pelas impressões dos sentidos); aditamento que propriamente não distinguimos senão mediante uma longa 

prática que nos habilite a separar esses dois elementos. Surge desse modo uma questão que não se pode 

resolver à primeira vista: será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões dos 

sentidos? Tais conhecimentos são denominados ‗a priori‘, e distintos dos empíricos, cuja origem e ‗a 

posteriori‘, isto é, da experiência. Aquela expressão, no entanto, não abrange todo o significado da questão 

proposta, porquanto há conhecimentos que derivam indiretamente da experiência, isto é, de uma regra geral 

obtida pela experiência, e que, no entanto não podem ser tachados de conhecimentos ‗a priori‘. Assim, se 

alguém escava os alicerces de uma casa, ‗a priori‘ poderá esperar que ela desabe, sem precisar observar a 

experiência da sua queda, pois, praticamente, já sabe que todo corpo abandonado no ar sem sustentação cai ao 

impulso da gravidade. Assim esse conhecimento é nitidamente empírico. Consideraremos, portanto, 

conhecimento ‗a priori‘, todo aquele que seja adquirido independentemente de qualquer experiência. A ele se 

opõem os opostos aos empíricos, isto é, àqueles que só o são ‗a posteriori‘, quer dizer, por meio da 

experiência. Entenderemos, pois, daqui por diante, por conhecimento ‗a priori‘, todos aqueles que são 

absolutamente independentes da experiência; eles são opostos aos empíricos, isto é, àqueles que só são 

possíveis mediante a experiência. Os conhecimentos ‗a priori‘ ainda podem dividir-se em puros e impuros. 

Denomina-se conhecimento ‗a priori‘ puro ao que carece completamente de qualquer empirismo. Assim, p. 

ex., ‗toda mudança tem uma causa‘, é um princípio ‗a priori‘, mas impuro, porque o conceito de mudança só 

pode formar-se extraído da experiência‖ (KANT, 1996, p. 4). 

3
  ―Diferente dos juízos analíticos tidos como tautológicos, que não enriquecem o conhecimento, e dos juízos 

sintéticos a posteriori, considerados como carentes de importância porque se referem a experiências 

particulares que se esgotam em si mesmas, os juízos sintéticos a priori enriquecem e fazem progredir o 

conhecimento; neles está, segundo o pensamento Kantiano, ‗verdadeiro núcleo da teoria do conhecimento‘‖ 

(ALCÂNTARA, 2010, p. 195). 
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acaba sendo sempre produzido pelo pensamento e não pela realidade‖ (ALCÂNTARA, 

2010, p. 195). 

Por fim, destacamos nestas formulações o atributo prático da razão, no sentido de que 

esta deve se formar em atos e no atributo moral, onde essas ações devem ser amparadas por 

critérios valorativos. Na verdade, são formulações preocupadas em ―explicar um tipo de 

conhecimento que advém não de juízos puros, mas aqueles resultantes da experiência e, deste 

modo, alcançados pela via do entendimento. Ocupam-se, pois, em encontrar os fundamentos 

das possibilidades da experiência.‖ 
4
 (GUERRA, 2011, p. 49). 

Já no início do século XIX, com Hegel, há uma tentativa de restabelecer a divisão 

entre razão e realidade deixada por Kant. Hegel reconhece as formulações de Kant acerca do 

ser e pensamento, razão e realidade, especificamente em se tratando da superação do 

dogmatismo do pensamento metafísico, em que Kant, em sua obra ―Crítica da Razão Pura, se 

opõe ao dogmatismo enquanto procedimento dogmático da razão sem uma crítica prévia da 

sua própria capacidade‖ (ALCÂNTARA, 2010, p. 196). Contudo, Hegel (1996) discorda de 

Kant quando este último estabelece uma oposição entre subjetividade e objetividade, 

reforçando a cisão entre ser e pensamento. Para Hegel, a ideia por si só não se constitui como 

verdade. Já em Kant, ―só a ideia por meio do ser e, ao contrário, só o ser por meio da ideia, é a 

verdade‖ (KANT, 1996, p. 14).  

Nesse sentido, Hegel busca conceber a ideia e o real como parte de um mesmo corpo, 

isto é, o que é real é racional e o que racional é real. Temos, a partir desse autor, uma busca 

intensa pela realidade autêntica, uma ―insustentável identidade entre sujeito e objeto, entre 

razão e realidade‖ (ALCÂNTARA, 2010). 

Em Hegel tem-se uma forma superior de razão, um nível mais elevado das 

possibilidades do conhecimento, a razão capaz de sintetizar os diversos níveis de 

conhecimento. [...] Assim, não se trata de algo externo à consciência, pois em Hegel 

o objeto do conhecimento é produzido por uma forma superior de razão, a razão 

dialética. (ALCÂNTARA, 2010, p. 197). 

O ponto de partida da dialética de Hegel encontra-se na distinção entre razão e 

entendimento, que as diferencia como: 

Distinção entre senso comum e pensamento especulativo, entre reflexão não 

dialética e conhecimento dialético. Das operações do entendimento resulta o tipo 

usual de pensamento que domina a vida cotidiana e a ciência. O mundo é tomado 

como uma multiplicidade de coisas determinadas, demarcadas uma pelas outras. 

Cada coisa é uma entidade distinta limitada, e como tal relacionada a outras 

                                                 

4
  ―Há que se ressaltar que, em Kant, o conhecimento advém sempre da experiência, porém, há verdades cuja 

validade independe da experiência, ou seja, são dadas a priori‖ (GUERRA, 2011, p. 47). 
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entidades igualmente limitadas a que Hegel denomina de ‗finitas‘. Para este, a 

filosofia Kantiana é denominada pelo entendimento e não pela razão (MARCUSE, 

1978, p. 54). 

Observamos que Hegel contribui enormemente com suas formulações ao restaurar a 

questão da totalidade, ao lhe dar movimento. Contudo, Hegel confere esse movimento à razão 

e, portanto, aí parece estar o limite do idealismo de Hegel. 

Conforme Coutinho (1972), embora Hegel apresente limites, não perde o mérito por 

ter sido o primeiro na história da filosofia a trazer uma grande síntese – mesmo que idealista – 

da dialética racional e da economia, fazendo-o chegar à teoria humanista de que o homem é o 

produto de sua própria atividade histórica e coletiva, assim como à tese racionalista de que 

essa autoprodução é um processo submetido a leis objetivas e dialéticas
5
. Desse modo, a 

filosofia de Hegel não seria compreensível se não considerássemos dois aspectos 

fundamentais: a prioridade ontológica da razão e a problemática da sociedade burguesa em 

ascensão, que tem suas bases fundantes na Revolução Francesa. Portanto, a burguesia não 

teria outra reação senão negar de modo absoluto a relevância ontológica da razão
6
. 

Nesse aspecto, já adentramos no projeto da modernidade – uma programática de 

natureza social e cultural inspirada no projeto da ilustração, que, por sua vez, se caracteriza 

como movimento que atribui à razão virtudes emancipatórias, estabelecendo assim a razão 

moderna. 

O projeto da ilustração
7
, pautado numa perspectiva Iluminista, se destacou no ocidente 

pela busca em dar novo sentido ao homem e à humanidade, cuja característica central é a 

dimensão racional, visto que a ilustração compreende a razão como a única via para se 

                                                 

5
  ―As ações dos homens derivam de suas necessidades, de suas paixões, de seus interesses, de seu caráter e de 

seus talentos, de modo que, nesse espetáculo de atividades, não são senão tais necessidades, paixões, 

interesses, que aparecem como as instâncias e intervêm como o fator principal... Mas, na história universal 

resulta das ações dos homens em geral uma coisa diversa daquilo que eles projetam e atingem, daquilo que 

eles sabem e querem imediatamente‖ (HEGEL, 1996, p. 35). 

6
  ―Distinta da razão fenomênica, que tem seu ponto de partida e de chegada nos dados empíricos, cabendo ao 

sujeito do conhecimento o dever de transformar esses dados em uma totalidade organizada, a razão ontológica 

pressupõe, em primeiro lugar, que o trabalho é o fundamento ontológico do ser social. Em segundo lugar, que 

toda forma de sociabilidade terá uma forma de trabalho como seu fundamento. Em terceiro lugar, que a 

realidade social é uma processualidade, um conjunto de partes articuladas em permanente movimento e em 

permanente determinação recíproca, mas todas elas tendo como matriz o trabalho. Em quarto lugar, que a 

realidade social, como resultado da práxis humana, é sempre um compósito de essência e aparência. Portanto, 

não apenas uma pletora de dados empíricos.‖ (LUKÁCS apud ALCÂNTARA, 2010, p. 199). 

7
  ―Este se configurou no marco do chamado ‗século das luzes‘ e consistiu no que podemos chamar de um 

episódio do Iluminismo, enquanto um dos projetos de caráter macroscópico para o ocidente [...]. O 

Iluminismo é considerado um projeto trans-histórico, pois atravessa quadros societários distintos, mantendo 

características originais e assumindo outras novas conforme o movimento da história.‖ (ORTIZ, 2007, p. 8). 
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entender e intervir sobre a vida social (ORTIZ, 2007). Tem-se nesses parâmetros a base
8
 da razão 

moderna. Na modernidade, entre o Renascimento e a Ilustração
9
, o Iluminismo ganha novas 

características, tendo em vista o desenvolvimento das forças produtivas que se impõem a partir 

das relações capitalistas de produção, estabelecendo a necessidade de o homem se estabelecer 

como ator e autor de sua história, como ser social capaz de construir uma nova sociabilidade. 

O processo revolucionário que culminou na Revolução Francesa, que tinha em seu 

horizonte a conquista da realização da passagem da sociedade feudal para o capitalismo, trouxe, 

a partir do desenvolvimento das forças produtivas, a hipertrofia da razão instrumental. Neste 

momento da história começaram a se configurar as condições materiais para a construção de 

uma sociedade de homens livres
10

. Contudo, foi a partir daí que o capital rompeu as barreiras 

que impediam sua universalização e seu apoderamento do conjunto da sociedade. 

Antes, porém, de a burguesia revelar-se como classe dominante e dirigente, ela 

trouxe elementos significativos para a época como seu caráter liberal, considerando que 

todo e qualquer homem poderia ascender ao conhecimento acerca da concepção de homem 

e de mundo
11

. Neste sentido, Ortiz (2007) enfatiza o impacto desse pensamento moderno 

                                                 

8
  ―A constituição da razão moderna é um processo imbricado na profunda socialização da sociedade que é 

comportada pela ordem burguesa: é o desenvolvimento do capitalismo que, engendrando os fenômenos 

característicos da industrialização e da urbanização e reclamando saberes necessários a um crescente controle 

da natureza, instaura o patamar sócio histórico no qual é possível apreender a especificidade do ser social. 

Com efeito, é apenas na ordem burguesa, com o acelerado ‗recuo das barreiras naturais‘ [...] que é ‗possível 

reconhecer na sociedade a realidade‘, com o homem podendo revelar-se ‗ser social‘.‖ (NETTO, 1994, p. 31). 

9
  Segundo Rouanet (1993), há distinção entre o projeto da ilustração e o iluminismo. A primeira atribui um 

movimento que ocorre no Ocidente entre os séculos XVI e XVIII. Quanto ao iluminismo, este tem uma 

existência apenas conceitual, que segundo o autor se define como uma destilação teórica da corrente de ideias 

que floresceu no século XVIII em torno de filósofos enciclopedistas como Voltaire e Diderot e de ‗herdeiros‘ 

dessa corrente, como o liberalismo e o socialismo, que, incorporando de modo seletivo certas categorias da 

Ilustração, levaram adiante a cruzada ilustrada pela emancipação humana. 

10
  ―Contudo tal promessa não foi de fato contemplada, tendo em vista que, se de um lado, o progresso material, 

embora alcançado, não conseguiu ampliar-se sobre o conjunto da humanidade, por outro, não acompanhou a 

emancipação humana. Tal capitulação, se é que assim podemos chamar, ocorreu segundo seus críticos em 

função de dois motivos: ou suas promessas eram falaciosas, pois não seria de qualquer forma possível obter 

simultaneamente progresso e emancipação; ou seus meios foram ineptos para tal alcance. Esta capitulação 

consiste em uma das críticas sobre as quais a chamada pós-modernidade argumenta – ou seja, a razão 

moderna é inepta para construir o homem contemporâneo [...].‖ (ORTIZ, 2007, p. 9). 

11
  Embora sejam contextos distintos, na contemporaneidade, o conhecimento permanece como privilégio de uma 

minoria. Os instrumentos de controle social e até mesmo coercitivos, ainda que não necessariamente se 

utilizem de violência, lançam mão de mecanismos fetichizados para que a maior parte dos sujeitos – diga-se 

de passagem, os que de fato deveriam ter acesso ao conhecimento, por se tratar da classe que de fato é 

chamada a ser revolucionária no sentido real da palavra – permaneça alienada e a par da realidade concreta da 

qual faz parte. Por isso, aqui destaco meios coercitivos, por compreender que a maior e pior violência 

destinada a todo e qualquer homem é o impedimento de se ter acesso ao conhecimento e à realidade que de 

fato o permitirá se emancipar para além dessa ordem até então estabelecida como imutável, o que é uma 

falácia ao considerarmos a história.  Na atualidade, o discurso pós-moderno é bem aceito entre os mandantes 

dessa sociedade, que frente à grande crise exprimida pelo sistema capitalista, requerem maiores instrumentos 
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numa época em que o conhecimento era apenas para os escolhidos a terem acesso ao 

mesmo. Ainda segundo a autora, ―a trajetória moderna é acompanhada por mudanças 

verificadas nos planos político, econômico e cultural, e é nesse sentido que se observa 

paralelamente à construção e sedimentação desta, a constituição da chamada ‗revolução 

burguesa
12

‘‖ (p. 9-10). 

O capitalismo, em dado momento, representou – não só no plano econômico-

social, mas também no cultural – uma extraordinária revolução na história da 

humanidade. Seu nascimento e explicitação implicavam na atualização de 

possibilidades apenas latentes na economia feudal desenvolvida, atualização que 

dependia, por sua vez, da dissolução e desintegração das relações feudais de 

produção. Esse caráter objetivamente progressista do capitalismo permita aos 

pensadores que se colocavam do ângulo do novo a compreensão do real como 

síntese de possibilidade e de realidade, como totalidade concreta em constante 

evolução. (COUTINHO, 1972, p. 11). 

Contudo, após a revolução francesa, se a burguesia permanecesse com seu papel 

revolucionário
13

, a mesma teria que negar-se a si própria. Segundo Marx e Engels (2008, p. 

19) no Manifesto Comunista, ―As armas com as quais a burguesia abateu o feudalismo se 

voltam agora contra ela mesma. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que a levarão à 

morte; produziu também os homens que usarão essas armas: os trabalhadores modernos, os 

proletários‖. Esta inversão que a própria história opera está nas contradições geradas pelo 

próprio modo de produção capitalista que, à medida que se ascende como classe burguesa, 

cria concomitantemente o proletariado que emerge como ―classe autônoma, em si e para si‖ 

(COUTINHO, 1972, p. 8). 

                                                                                                                                                         

que neguem a possibilidade do homem reverter o que aparentemente está posto como acabado. Daí a negação 

da história, o que mais adiante veremos ao tratarmos da pós-modernidade. 

12
  ―Assim como a produção fundada no capital cria por um lado a indústria universal [...], por outro cria um 

sistema de exploração geral das propriedades naturais e humanas, um sistema de utilidade geral [...] O capital 

cria assim a sociedade burguesa e a apropriação universal tanto da natureza quanto da própria relação social 

pelos membros da sociedade. Daí a grande influência civilizadora do capital; sua produção da sociedade num 

nível tal, em face do qual todos os anteriores aparecem como desenvolvimentos meramente locais da 

humanidade e como idolatria da natureza. [...] O capital, conforme a esta sua tendência, também passa por 

cima das barreiras e preconceitos nacionais, assim como sobre a divinização da natureza, liquida a satisfação 

tradicional encerrada dentro de determinados limites e satisfeita consigo mesma, das necessidades existentes e 

a reprodução do velho modo de vida. Opera destrutivamente contra tudo isto, é constantemente 

revolucionário, derruba todas as barreiras que impedem o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação 

das necessidades, a diversificação da produção e a exploração e o intercâmbio das forças naturais e 

espirituais.‖ (MARX apud TONET, 2006, p. 13). 

13
 Revolucionário, porque este movimento se voltou contra o poder absolutista, em defesa de interesses que 

naquele momento eram tidos como coletivos de todo povo.  ―Ela foi, diferentemente de todas as revoluções 

que a precederam e a seguiram, uma revolução social de massa, e incomensuravelmente mais radical do que 

qualquer levante comparável‖ (HOBSBAWM, 2010, p. 39). 
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Desse modo, a burguesia, que até então se punha como representante dos ―interesses 

da totalidade do povo‖, universalizando o que era particular, e que tinha na razão humana a 

condição de domínio da realidade, agora a encara com descrença e a coloca num patamar 

duvidoso. Além disso, as armas que empregara contra o feudalismo agora se rebelam contra 

ela. 

Se a tarefa ideológica da burguesia revolucionária fora a conquista da realidade por 

uma Razão explicitada em todas as suas determinações, essa tarefa – na época da 

decadência – consiste precisamente em negar ou em limitar o papel da Razão no 

conhecimento e na práxis dos homens. (COUTINHO, 1972, p. 9). 

A razão emancipatória e substantiva como centro do pensamento filosófico passam a 

se revelar como inadequada; em seu lugar, tem-se o surgimento do irracionalismo e o 

racionalismo formal, cujas expressões, segundo Coutinho (1972), são essenciais ao 

pensamento ideológico da burguesia contemporânea. O irracionalismo e o racionalismo 

formal se mostram adequados ao pensamento burguês, tendo em vista que negam os três 

núcleos categoriais em que se ergue a razão moderna: o humanismo, que concebe o homem 

como agente de sua própria história, resultante da atividade coletiva; o historicismo concreto, 

com seu caráter ontológico e histórico acerca do real, que viabiliza a ultrapassagem do em si 

ao para si do sujeito homem; e a Razão dialética, cuja racionalidade objetiva imanente ao 

desenvolvimento da realidade e de categorias capazes de reproduzir idealmente essa realidade 

objetiva (COUTINHO, 1972). 

Ocorre que a crítica da modernidade foi dirigida ao conjunto de sua racionalidade, 

numa cruzada contra a razão em geral, dando forte impulso a uma nova onda 

irracionalista. Então, os principais temas da racionalidade moderna – ciência, 

verdade, progresso, revolução, felicidade etc. – darão lugar à valorização do 

fragmentário, do microscópico, do singular, do efêmero, do imaginário, dentre 

outros. Há uma rejeição pelas grandes sínteses intelectuais, pelo conhecimento das 

causas primárias, pela busca do sentido da história que passa a ser dominada pela 

indeterminação e pela ação dos sujeitos auto-constituintes do processo histórico. 

(ZAIDAM FILHO apud EVANGELISTA, 1992, p. 24; grifo nosso). 

Assim, o capital assume, em outro patamar, um posicionamento de inibição 

manipulatória e instrumental peculiar ao desenvolvimento da ordem burguesa, ao vencer as 

forças que o impediam de se desenvolver a partir de uma ação revolucionária, resultante de 

um conjunto de elementos emancipatórios inerentes à razão iluminista que o orientaram. Isso 

ocorre no intuito de manter-se no poder, não mais como classe revolucionária em busca de 

emancipação, mas sim de dominação frente aos que permanecem explorados e subordinados à 

ordem do capital (ALCÂNTARA, 2010). 
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Ao mesmo tempo em que a racionalidade moderna se fez indispensável para o 

desenvolvimento da ordem burguesa ao promover a relação do homem com a natureza, por 

outro lado, se defronta com essa mesma ordem ―no que tange às implicações de duas, pelo 

menos, das suas categorias nucleares: o historicismo concreto e a dialética‖, visto se tratar de 

categorias que podem gerar comportamentos sociopolíticos de recursa a essa ordem, por 

terem como pressuposto que a totalidade das objetivações está na práxis humana (NETTO, 

1994, p. 32). 

Vale salientarmos que a relevância de compreendermos esse contexto se faz pela 

necessidade de nos apropriarmos da conjuntura contemporânea que enfrentamos frente à 

ofensiva neoconservadora – objeto desta pesquisa – que tem suas bases nesse processo de 

negação do ideal ilustrado a partir da segunda metade do século XIX, em que a burguesia 

descarta os elementos progressistas presentes no pensamento moderno e deforma outros que 

permanecem, dentre os quais a própria prerrogativa racional. 

1.2 O PENSAMENTO CONSERVADOR E SEUS PENSADORES: UMA REFLEXÃO 

ACERCA DO ―PASSADO‖ RELEVANTE PARA COMPREENSÃO DOS DESAFIOS 

POSTOS AO SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

Como já mencionado, o objeto de estudo na presente discussão é o chamado 

neoconservadorismo.  Nesse sentido, compreendemos como necessário iniciar a discussão 

acerca do significado do conservadorismo, cuja reflexão nos permitirá adentrar mais adiante 

em seu processo de redefinição na contemporaneidade, na qual se apresenta como 

neoconservador. 

Para tanto, iniciaremos com a reflexão de Netto de que o pensamento conservador é 

uma expressão cultural complexa e diferenciada, ―particular de um tempo e um espaço sócio-

histórico muito precisos: o tempo e espaço da configuração da sociedade burguesa.‖ (NETTO, 

2011, p. 40-41). 

Para Netto (2011), o pensamento conservador, não é um ―estilo de pensamento‖ 

intemporal, a-histórico, que se encontra em qualquer tempo e em qualquer sociedade. 

Também não se confunde com quaisquer formas intelectuais e comportamentais que 
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valorizam, sancionam e defendem o existente
14

. Desse modo, embora o conservadorismo se 

apresente pela resistência à mudança e à preservação das tradições, segundo Machado (1997), 

há muita dificuldade em precisar o significado conceitual do termo conservadorismo, 

relacionando seu surgimento com os desdobramentos da Revolução Francesa e da ascensão da 

burguesia, que mais tarde redireciona-se, em meados do século XIX, quando a classe 

trabalhadora transforma-se em sujeito político com vistas à construção de uma nova ordem 

societária. 

Nesse sentido, partiremos do movimento progressista efetuado pela burguesia 

revolucionária – conhecido como Revolução Burguesa – nas últimas décadas do século 

XVIII, época em que a chamada Revolução Industrial implicou a burguesia à conquista de sua 

hegemonia econômica e social ainda nos quadros da sociedade feudal, deslocando as visões 

de mundo até então imperantes.  

Segundo Netto (2011), a cultura da modernidade com seus traços mais determinantes 

– racionalismo, autonomia individual, humanismo, historicismo – e suas características mais 

marcantes – secularização, dessacralização do mundo, valorização da experiência controlável 

e universalizante – expressa os aspectos ideais do mundo que veio a ser construído pela 

burguesia revolucionária, rompendo com as verdades transmitidas pela tradição, com a 

dominância dos critérios religiosos (teológicos) para a condução da vida prática etc. Nesse 

período, é na configuração da sociedade burguesa que se dá o surgimento do pensamento 

conservador, não sendo por acaso que, segundo a autora, a obra fundante do conservadorismo 

seja a de Burke
15

 (1982), que em sua obra não repudia o desenvolvimento capitalista como tal, 

mas a forma de ação política e a destruição de instituições sociais consagradas pela tradição. 

No que tange ao repúdio de Burke (1982), o mesmo diz respeito à forma de ação 

política da revolução burguesa que mobiliza massas e a instauração de novas instituições 

segundo uma racionalidade antitradicionalista. Burke quer a continuidade do desenvolvimento 

econômico capitalista sem a ruptura com as instituições sociais pré-capitalistas (o privilégio 

da família, as corporações, o protagonismo público-temporal da Igreja, a hierarquia social 

cristalizada etc.). Segundo Netto (2011), pode-se dizer que Burke deseja o capitalismo sem a 

Modernidade.  

                                                 

14
  Segundo Netto (2011, p. 40-41; grifo nosso), as ―formas [...] que valorizam, sancionam e defendem o 

existente cabe ao tradicionalismo, denominação que pode recobrir, portanto, uma infinita gama de valores e 

práticas – assim, tradicionalismo, para significar concretamente algo, precisa ser qualificado‖. 

15
  ―Sir Edmund Burke, reacionário, monarquista, feudal, autor do primeiro e mais violento panfleto contra a 

Revolução Francesa: Considerações sobre a Revolução Francesa‖ (LOWY, 1988, p. 129). 
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Contudo, convertida em classe dominante, a burguesia deixa de representar os 

interesses do conjunto da sociedade – o povo – e passa a defender seus interesses particulares. 

A burguesia cede então lugar a um desempenho defensivo, voltado para a manutenção das 

instituições sociais que criou. 

Nessa crise decisiva experimentada pela cultura burguesa, o pensamento conservador, 

até então tido como restaurador e antiburguês, frente à evidência da inviabilidade da 

restauração modifica sua função social de instrumento ideal de luta antiburguesa e converte-se 

em subsidiário da defesa burguesa contra o novo protagonista revolucionário, o proletariado 

(NETTO, 2011). 

Nesta fase de grande crise cultural, que se gesta entre 1830 e 1848, tem-se uma fase de 

mudança no conservadorismo, em que se abandona a ideia principal da reação burkeana 

tratada anteriormente de um conservadorismo antiburguês para uma forma adequada ao pós-

48, isto é, para o conservadorismo antiproletário. Um dos autores
16

 que exemplifica essa 

preocupação de transformação do conservadorismo antiburguês para o conservadorismo 

antiproletário é Auguste Comte. Segundo Netto (2011), Comte se defronta com um presente 

que lhe parece tão irreversível quanto ameaçador e trata de elaborar as alternativas que 

possam conjurar essa ameaça. Segundo Comte, isso se daria por um conhecimento positivo 

que permita fundar uma religião da humanidade, garantidora da estabilidade social. 

Para Comte (1978), a Revolução burguesa fora necessária porque as antigas 

instituições sociais e políticas eram ainda teológicas, não correspondendo, portanto, ao estado 

de desenvolvimento das ciências da época. Contudo, para o mesmo, a Revolução não ofereceu 

fundamentos para a reorganização da sociedade, por ter sido negativa e metafísica em seus 

pressupostos.  

O desenvolvimento dessa reação retrógrada determinou, em seguida, uma 

manifestação memorável, que nossas lacunas filosóficas tinham tornado tão 

indispensável quanto inevitável, a fim de demonstrar de modo irrevogável que o 

progresso constituiu, como a ordem, uma das duas condições fundamentais da 

civilização moderna. [...] Isto porque nossa situação intelectual os torna ainda 

indispensáveis para representar, duma maneira qualquer, as condições simultâneas 

da ordem e do progresso, até que uma única filosofia possa satisfazê-las igualmente, 

de maneira a tornar enfim igualmente inúteis a escola retrógrada e a escola negativa, 

na situação moderna em que uma se destina, sobretudo a impedir a total 

predominância da outra. (COMTE, 1978, p. 67). 

                                                 

16
  Outro autor além de Comte foi Tocqueville. Segundo Netto (2011), eles foram uma espécie de ―ponte‖ entre 

conservadorismo antiburguês e o conservadorismo antiproletário. Tocqueville, mais sensível à prática política, 

defende como alternativa uma democracia controlada que, combinando liberdade com igualdade, fosse capaz 

de evitar a ―tirania da maioria‖. Ambos, Comte e Tocqueville, se voltam para a questão da ordem social. 
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Desse modo, Comte (1978) não se limitou à questão política, mas no anseio de uma 

reforma intelectual e social formulou a religião da humanidade, cuja ideia central era a 

substituição do Deus cristão pela humanidade. No pensamento positivo de Comte, o estado 

positivo caracteriza-se pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação.  

Em suma, o espírito positivo, segundo Comte, instaura as ciências como 

investigação do real, do certo e indubitável, do precisamente determinado e do útil. 

Nos domínios do social e do político, o estágio positivo do espírito humano marcaria 

a passagem do poder espiritual para as mãos dos sábios e cientistas e do poder 

material para o controle dos industriais. (GIANNOTTI, 1978, p. 12). 

Na sociologia comtiana, o aspecto fundamental é a distinção entre a estática e a 

dinâmica sociais, em que a primeira estudaria as condições constantes da sociedade e a 

segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. Ou seja, para Comte, a 

dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e aperfeiçoa os 

elementos permanentes de qualquer sociedade: religião, família, propriedade, linguagem, 

acordo entre poder espiritual e temporal etc. (GIANNOTTI, 1978). 

Segundo Giannotti (1978), para Comte, todas as medidas sociais deveriam ser julgadas 

em termos de seus efeitos sobre a classe mais numerosa e mais pobre. Comte acreditava 

também que os proletários (e as mulheres) pudessem abrandar o egoísmo dos capitalistas e 

que uma ordem moral humanitária poderia abolir todos os conflitos de classe. Os capitalistas 

deveriam ser moralizados e não eliminados: a propriedade privada deveria ser mantida. 

É impossível que tal coordenação, desenvolvendo familiarmente as ideias de ordem 

e de harmonia sempre ligadas à humanidade, não tenda a moralizar profundamente, 

não apenas os espíritos de elite, mas também a massa das inteligentes, que caberá 

participar, em menor ou maior grau, dessa grande iniciação, conforme um sistema 

conveniente de educação universal. Uma apreciação mais íntima e mais extensa, ao 

mesmo tempo prática e teórica, representa o espírito positivo como sendo, por 

natureza, o único suscetível de desenvolver diretamente o sentimento social, 

primeira base necessária de toda moral sadia. (COMTE, 1978, p. 76). 

De acordo com Nisbet (1981), o trabalho de Comte foi o de traduzir os princípios 

conservadores em uma perspectiva mais aceitável para as gerações posteriores de cientistas 

sociais. Nisbet destaca Comte como um dos primeiros conservadores, pois considerava a 

Revolução Burguesa responsável pela maior parte dos males da Europa Ocidental, e, portanto, 

defendia a restauração do prestígio da família, da igreja e da comunidade local, ao mesmo 

tempo em que depreciava o papel do estado e a ação política direta
17

. 

                                                 

17
  ―Ideias de progresso, igualdade, direitos do indivíduo, soberania popular – eram todas detestáveis para [...] 

Comte‖ (NISBET, 1981, p. 73). 
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Nesse sentido, entende-se que o conservadorismo de Comte, assim como os demais 

conservadores positivistas, dá-se na junção de valores da sociedade anterior à ordem 

burguesa, a este novo modelo econômico-social e ideopolítico. 

A teologia [...] a despeito de sua evidente caducidade, conservará ainda, ao menos 

em princípio, algumas legítimas pretensões à preponderância social, enquanto a 

nova filosofia não tiver despojado deste privilégio fundamental. Tal é, pois, a 

condição final que a evolução moderna não pode em nada dispensar. A coordenação 

positiva, sem deixar de ser teórica e prática, deve também tornar-se moral e colher 

no sentimento seu verdadeiro princípio de universalidade. Somente então poderá 

enfim afastar todas as pretensões teológicas, realizando melhor do que o antigo 

regime a destinação decisiva de toda doutrina geral. (COMTE, 1978, p. 103). 

Mas é na obra de Durkheim que se tem a melhor ―abordagem de alternativas à crise e 

à revolução numa ótica de integração social que incorpora os valores básicos do 

conservadorismo‖ (NETTO, 2011, p. 53). Segundo Durkheim (1978), o seu método 

sociológico não tem nada de revolucionário, é até, em certo sentido, essencialmente 

conservador, uma vez que considera os fatos sociais como coisas, cuja natureza, por mais 

elástica e maleável que seja, não é, no entanto, modificável à nossa vontade. 

É um fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coação exterior; ou ainda, ‗que é geral no conjunto de uma dada 

sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas 

manifestações individuais‘
18

. (DURKHEIM, 1978, p. 92-93). 

Conforme indica Nisbet (1981), para Durkheim, a principal fonte de motivação, 

pensamento e conduta humana se encontra nas condições sociais externas ao indivíduo; ela se 

encontra na sociedade e na história da mesma. Isto é, segundo Nisbet, Durkheim 

incansavelmente apregoava que: 

É um conjunto de fatos sociais, fatos estes que se originam da primazia da sociedade 

sobre o indivíduo. É essa suprema ênfase na sociedade e em todos seus mecanismos 

de controle que faz da reação de Durkheim contra o racionalismo individualista, uma 

reação mais fundamental do que a de Freud. É essa ênfase que coloca Durkheim 

seguramente na tradição conservadora. (NISBET, 1981, p. 75). 

                                                 

18
  ―Este parentesco estreito entre a vida e a estrutura, entre o órgão e a função, pode ser facilmente estabelecido na 

sociologia porque entre estes dois termos extremos existe uma série de intermediários imediatamente 

observáveis que mostram a ligação entre eles. A biologia não tem o mesmo recurso. Mas pode-se acreditar que 

as induções da primeira destas ciências sobre este assunto são aplicáveis à outra e que nos organismos, tal como 

nas sociedades, só existem diferenças de grau entre essas duas ordens de fato.‖ (DURKHEIM, 1978, p. 93). 
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Segundo Netto (2011), o pensamento conservador de Durkheim se constrói para 

enfrentar a ―questão social‖
19

. Deve-se induzir uma ação social consciente e planejada que 

impeça a sociedade (burguesa) de se desintegrar, esta ação social se refere à contribuição de 

constituição de vínculos solidários entre os indivíduos (solidariedade orgânica), com a criação 

de uma nova moral, laica (civil) e de base científica. Em Durkheim, a sociedade é entendida 

como um conjunto de relações de interdependência, reiterando a lógica da integração social, 

em detrimento das contradições e conflitos próprios da sociedade burguesa. Esse pensamento 

legitima as relações mercantis que substituem as classes sociais no social e cede lugar à ideia 

de sociedade salarial, que resguarda um modo de regulação, cuja meta principal é a coesão 

social (IAMAMOTO, 2010). Em síntese, para pensadores como Comte e Durkheim, destaca 

Ortiz (2007, p. 13) que ―a questão principal reside em afastar da análise dos fenômenos 

qualquer elemento que indique a presença da contradição‖. 

Conforme salienta Iamamoto (1992), o conservadorismo supõe uma forma peculiar de 

pensamento e experiência prática, fruto de uma situação histórico-social específica: a 

sociedade de classes, que se deu pela emergência da burguesia como protagonista do mundo 

capitalista. 

Nesse sentido, segundo Netto (2011), destacamos Karl Mannheim, cuja obra parece 

estar diretamente vinculada a uma especialização sociológica que, ainda que deva muito a 

Weber, somente com ele alcançou estatuto acadêmico: a sociologia do conhecimento, tendo a 

síntese do essencial de suas concepções na obra Ideologia e utopia. 

De acordo com Netto (2011), Mannheim distingue o conservadorismo do 

tradicionalismo ao destacar que este último é, em maior ou menor grau, a característica formal 

de toda mente individual. Seria dizer que o tradicionalismo é uma tendência a se apegar a 

padrões vegetativos, a velhas formas de vida que podem ser consideradas razoavelmente 

onipresentes e universais. Já o conservadorismo político é, portanto, uma estrutura mental 

objetiva, em oposição à subjetividade do indivíduo isolado. 

                                                 

19
  A ―questão social‖ diz respeito à divisão da sociedade em classes e à luta pela apropriação da riqueza 

socialmente produzida. Como refere Iamamoto e Carvalho (2006), a ―questão social‖ não é senão um 

conjunto de expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe trabalhadora e de seu ingresso 

no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento pelo empresariado, pelo Estado. Neste sentido, 

o uso de aspas se justifica ao se utilizar o termo, visto que durante muito tempo o pensamento conservador a 

utilizou para mascarar o conflito inerente ao modo de produção capitalista, negando-o e desvinculando-o de 

qualquer reação que colocasse em cheque as bases fundantes dessa sociedade. Assim, com a tomada de 

consciência da classe trabalhadora acerca da ―questão social‖, situando-a como inerente à sociedade burguesa, 

considerando que esta só poderá ser suprimida quando o modo de produção capitalista também o for, 

identifica também que o uso do termo pelos conservadores não passa de uma tentativa de esvaziar o seu real 

significado. (NETTO, 2001). 
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Ainda segundo a autora, Mannheim salienta que é próprio do pensamento moderno 

atingir uma total racionalização do mundo e que é na burguesia que encontra suporte para tal 

racionalidade. Isto porque é qualidade característica da consciência capitalista burguesa o 

processo de racionalização que não conhece limites e é justamente contra essa Modernidade 

que se ergue o pensamento conservador. 

Segundo Iamamoto (1992), o que se constata é uma reinterpretação de noções no seu 

significado original e propostas como ―válidas‖ para compreender e agir em um contexto 

histórico diferenciado daquele no qual emergiram. Contudo, válidas somente para quem tem o 

interesse de manter a obscuridade própria da sociedade capitalista, dando ênfase apenas em 

nível analítico o que favorece sua própria coesão e reprodução e encobrindo as desigualdades 

fundamentais nela produzidas.  

Conforme a autora, o conservadorismo não é apenas a continuidade e persistência no 

tempo de um conjunto de ideias constitutivas da herança intelectual europeia do século XIX, 

mas de ideias que, reinterpretadas, transmutam-se em uma ótica de explicação e em projetos 

de ação favoráveis à manutenção da ordem capitalista. ―Isso aproxima os pensamentos 

conservador e racional, apesar de suas diferenças, como portadores de um mesmo projeto de 

classe para a sociedade‖ (IAMAMOTO, 1992, p. 23). 

Dentre as características do pensamento conservador, Iamamoto (1992) destaca sua 

vocação para o passado, mas experimentado como presente, em que a sociedade é apreendida 

como constitutiva de entidades orgânicas e funcionalmente articuladas, cujo modelo é a 

família e a corporação. Outra característica que vale frisar é a reação do pensamento 

conservador a toda igualdade externa, que desconheça as particularidades individuais; a 

liberdade consiste na habilidade de cada indivíduo em desenvolver-se de acordo com as 

possibilidades e limitações de sua personalidade. No conservadorismo, a elaboração do 

pensamento se dá como reação a circunstâncias históricas e ideias que se afiguram 

ameaçadoras à sua influência na sociedade, como o embate das forças oponentes. 

Nesse sentido, apresentam-se como princípios do pensamento conservador, ―a liberdade 

que deve ser restrita; a democracia como perigosa e destrutiva; a razão como incapaz de 

organizar a vida e a desigualdade como natural e necessária‖ (ORTIZ, 2010, p. 91). 

Em outras palavras, segundo Ortiz (2010), desde o positivismo de Comte e a 

sociologia de Durkheim, fica claro o modo positivista de conceber o mundo e os homens, o 

principal sustentáculo político e ideológico da ordem burguesa. Em se tratando do Serviço 

Social, observamos a influência do pensamento conservador nos fundamentos da profissão, 
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esta que ―nasce e se desenvolve embebida em ideias conservadoras, incorporando as 

ambiguidades do reformismo conservador‖ (IAMAMOTO, 1992, p. 23). 

Desse modo, tem-se a efetivação do projeto reformista-conservador brasileiro que, em 

determinadas condições históricas, encontrou elementos férteis para seu florescimento. ―Na 

verdade, o positivismo representa socialmente o modo de ser burguês‖ (ORTIZ, 2010, p. 10).  

No próximo item deste estudo discorreremos acerca da influência do conservadorismo 

sobre a profissão de Serviço Social. Trata-se de um aspecto inscrito na profissão até a 

contemporaneidade, tendo em vista que ainda nos encontramos inseridos numa sociedade 

burguesa, e, portanto, conservadora. 

1.3 O SERVIÇO SOCIAL E SEUS FUNDAMENTOS NO PENSAMENTO 

CONSERVADOR 

A partir do que esboçamos acerca do pensamento conservador até aqui, neste segundo 

momento adentraremos especificamente nas bases conservadoras do Serviço Social, pautadas 

na filosofia aristotélico-tomista
20

 e no conservadorismo de Nisbet, a partir da noção de 

comunidade utilizada por este último. 

Conforme o Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica (PONTIFÍCIO 

CONSELHO JUSTIÇA E PAZ, 2004), os eventos de natureza econômica que se deram no 

século XIX tiveram consequências sociais, políticas e culturais lacerantes. Os acontecimentos 

ligados à Revolução Industrial levaram a sociedade a graves problemas de justiça e à primeira 

grande ―questão social‖: a questão operária, suscitada pelo conflito entre capital e trabalho. 

A Doutrina Social da Igreja adverte acerca da necessidade de intervir de modo novo 

num contexto que exige um necessário e renovado discernimento da situação, apto a delinear 

soluções apropriadas para problemas insólitos e inexplorados. Desse modo, em 1891, a Igreja 

apresenta a encíclica Rerum novarum. Esta afirma apresentar um desafio ao seu ensinamento, 

mas também uma motivação especial à solicitude pastoral para com as ingentes massas de 

homens e mulheres. Na Rerum novarum o tema central é o da instauração de uma ordem 

social justa, ―em vista do qual é mister individuar critérios de juízo que ajudem a avaliar os 

                                                 

20
  Os primeiros códigos de ética da profissão foram orientados pelos preceitos das encíclicas papais Rerum 

Novarum e Quadragésimo Anno com base na Filosofia aristotélico-tomista. 
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ordenamentos sócio-políticos existentes e formular linhas de ação para uma oportuna 

transformação‖ (PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ, 2004, p. 41). 

Mais tarde, com a crise de 1929, o Papa Pio XI publica a Encíclica Quadragésimo 

anno, em 1931. Nesta, Pio XI reforça a necessidade do estabelecimento de uma nova ordem 

social baseada na justiça e na caridade, que supere o conflito de classes. 

Para a Igreja Católica, a intervenção do Estado na ―questão social‖ é legítima, já que 

este deve servir ao bem comum. Cabe ao Estado preservar e regular a propriedade privada, 

impor limites legais aos excessos da exploração da força de trabalho e, ainda, tutelar os 

direitos de cada um, especialmente dos que necessitam de amparo. Segundo Iamamoto 

(1992), a Igreja compartilha com o Estado a atuação diante da ―questão social‖, na tarefa de 

recristianização da sociedade através de grupos básicos, especialmente a família. 

É nesse contexto que a profissão de Serviço Social surge numa iniciativa de grupos e 

frações das classes dominantes como um dos desdobramentos do movimento do apostolado 

leigo, para atuar sob os ―problemas sociais‖, voltado para o soerguimento moral da família 

operária, atuando principalmente com mulheres e crianças. 

Nesse contexto, tem-se o estudo de Nisbet
21

 acerca do conservadorismo, onde o 

mesmo traz em suas ideias elementos da sociologia
22

 e, dentre outras, a noção de comunidade, 

noção esta que influenciou a gênese do Serviço Social. Em Nisbet (1981), é na comunidade 

que a individualidade do homem pode se desenvolver e ser reforçada. Seu modelo, do ponto 

de vista histórico, é a família e os laços de comunidade que passam a compor a ideia da ―boa 

sociedade, estando esse termo na base do conceito social, predominantemente utilizado pelos 

sociólogos‖ (IAMAMOTO, 1992, p. 30). 

Nisbet (1981) assume a hipótese de que as preocupações da sociologia norte-

americana em sua época (século XX) com a ordem social, ajustamento/desajustamento social, 

integração/desintegração grupal, com a natureza da personalidade etc. estão enraizadas na 

tradição conservadora do pensamento europeu do século XIX, mais do que no sistema liberal, 

geralmente tomado como o fundamento da sociologia moderna. 

                                                 

21
  Robert A. Nisbet [1913-1996], em janeiro de 1944, publica um de seus primeiros ensaios: ―Bonald and the 

concept of the social group‖ [―Bonald e o conceito de grupo social‖], pautado em seu objeto de interesse e 

investigação: o pensamento conservadorista (NETTO, 2011). 

22
  ―Nisbet elabora o estudo do pensamento sociológico a partir das ideias elementos, que formam, no seu 

entender, os elementos constitutivos da sociologia, a ‗medula‘ dessa disciplina científica, e persistem desde a 

época clássica da sociologia moderna até o momento presente. São elas: comunidade, autoridade, status, 

sagrado e alienação‖ (IAMAMOTO, 1992, p. 25). 
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Mas, ideias correntes estão relacionadas não apenas com contextos morais correntes; 

elas têm também uma relação genética com sequências de ideias anteriores. Um 

sistema de ideias que não possui nenhuma importância decisiva em uma geração ou 

século, frequentemente fornece o material para a perspectiva intelectual dominante 

da geração ou século seguinte. Tal é o significado histórico do sistema de ideias do 

conservadorismo. Enquanto uma estrutura histórica de ideias, o conservadorismo 

recebeu muito menos atenção na história das ideias do que o individualismo e o 

racionalismo, sistemas que tão notavelmente sustentaram o campo intelectual no 

século dezenove e começo do século vinte. Contudo, de uma posição essencialmente 

secundária no século dezenove, o conservadorismo veio a exercer uma profunda 

influência sobre a mente contemporânea. (NISBET, 1981, p. 64). 

Nesse sentido, ainda que de modo conciso, considera-se a reflexão acerca do viés 

principal do pensamento de Mannheim
23

 e Nisbet, viés necessário para nos indicar o 

fundamento pelo qual se dá a configuração da profissão de Serviço Social no Brasil. 

Sob a influência do pensamento conservador europeu, franco belga, nos seus 

primórdios, pela sociologia conservadora norte-americana, que a partir dos anos 1940 

incorporou a noção de comunidade como matriz analítica da sociedade capitalista e como 

projeto norteador da ação profissional (IAMAMOTO, 1992). Assim, segundo Iamamoto, se 

estabelece no universo da mercadoria o obscurecimento da coisificação alienadora das 

relações, fazendo reaparecer na mesma base da sociedade, relações pessoais, solidárias e 

personalizadas. 

Dessa forma, esse arranjo teórico-doutrinário-operativo permite que a profissão 

mantenha o seu caráter missionário, ao mesmo tempo em que atende às exigências de 

tecnificação que lhe impõe a modernização da sociedade e do Estado. Essa ação profissional 

se desencadeia num reforço dos fundamentos da ordem alienadora, que produz e reproduz as 

desigualdades sociais, negando dessa forma os propósitos humanistas que a orientam, 

acentuando as condições de um trabalho alienado que não são questionadas (IAMAMOTO, 

1992). 

Assim, se concilia a concepção humanista-cristã de vida e a exploração burguesa do 

trabalho, sendo a exploração de classes suposta e os esforços passam a se orientar no sentido 

de fazer com que o burguês e o operário sejam solidários, visto que sua condição comum, a de 

pertencerem a uma mesma ―comunidade produtiva‖ e também de ―seres humanos‖, supera a 

diferença social. Ou seja, ―limita-se à reforma do homem dentro da sociedade, para o que 

deve contribuir o Serviço Social‖ (IAMAMOTO, 1992, p. 29). 

Além da noção de comunidade, outras características tendem a ser apreendidas sem 

vinculação com suas bases materiais, transformando-se em princípios e postulados 

                                                 

23
  Tratado no item 1.2. 
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universalizantes orientadores da ação profissional. Como exemplo, tem-se a ênfase na 

formação social, moral e intelectual da família considerada como célula básica da sociedade, 

na qual é realizado um trabalho educativo entre a família operária, cujo objetivo é o de 

integrá-los a sociedade. Há também a individualização dos ―casos sociais‖, em detrimento do 

reconhecimento da situação social comum vivida pelos segmentos sociais que constituem a 

―clientela‖ do Serviço Social (IAMAMOTO, 1992, p. 29). 

O projeto de sociedade, de caráter reformista-conservador, assumiu feições bastante 

articuladas com nossas particularidades históricas, calcadas no colonialismo, no 

escravismo, na dependência em face às potências capitalistas centrais, no caráter 

antidemocrático, onde imperam as mudanças ‗pelo alto‘ e a ‗ideologia do favor‘ a 

despeito da garantia do direito. (ORTIZ, 2010, p. 101). 

Embora o Serviço Social tenha surgido no seio do movimento católico, seu processo 

de profissionalização e legitimação encontra-se articulado à expansão das grandes instituições 

socioassistenciais estatais, paraestatais e autárquicas que surgem especialmente na década de 

1940, período marcado pelo aprofundamento do modelo corporativista de Estado e por uma 

política econômica de industrialização (IAMAMOTO, 1992). 

Neste sentido, o surgimento dessas instituições representa a ampliação do mercado de 

trabalho para a profissão, levando à sua institucionalização e legitimação pelo Estado e pela 

classe dominante. É nesse processo que a profissão passou a ser incorporada aos programas 

que concretizam as políticas sociais do desenvolvimento populista. Além disso, a ideologia 

dominante após Segunda Guerra permitiu também a manutenção de características básicas da 

prática e do pensamento conservador, que o marcam desde a origem, com algumas 

adequações (IAMAMOTO, 1992). 

Segundo Ortiz (2010), a análise da trajetória sócio-histórica brasileira, principalmente 

nas décadas de 1930 e 40, indica que a influência positivista é marcante, visto que observa-se 

a tendência da refuncionalização do Estado e, como consequência, o enfrentamento da 

―questão social‖ mediante a criação de um conjunto de leis sociais e de instituições 

socioassistenciais capazes de encobrir as contradições do capitalismo, com o máximo de 

adesão e o mínimo de coerção. 

Ortiz destaca que a influência das formulações positivistas com seu modo de entender 

e agir sobre a vida social, foi marcante nesse processo de consolidação da profissão, em que o 

país se inseria no circuito capitalista internacional e de enfrentamento da ―questão social‖, 

visto que melhor atenderia ao projeto burguês de sociedade naquele momento. ―Caberia ao 
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Estado eliminar ou coibir os excessos do capitalismo de um lado; de outro, criar programas 

voltados para a integração e a harmonia das classes‖ (ORTIZ, 2010, p. 102). 

É nesse sentido que iniciaremos, no item que se segue, um resgate histórico acerca da 

emergência da profissão ao movimento de renovação, sem perder de vista a incorporação dos 

aspectos teórico-metodológicos do pensamento conservador no Serviço Social. 

1.4 A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO CONSERVADOR NA CONSTRUÇÃO DO 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DO SERVIÇO SOCIAL E O SEU 

MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO: A TENTATIVA DE RUPTURA COM O 

PENSAMENTO CONSERVADOR  

Considerando o conservadorismo como constitutivo da trajetória do Serviço Social, 

buscaremos situar o processo de tomada de consciência inscrito em sua renovação crítica, 

momento este em que conseguiu apanhar os principais determinantes que compunham seu 

significado social, (re)fundando suas bases teóricas e ideopolíticas. 

Uma vez apresentado até aqui, ainda que de modo embrionário, um conjunto de 

informações e reflexões acerca do pensamento conservador e sua relação com o Serviço 

Social, destacamos o movimento de renovação da profissão, cujas bases se encontram em seu 

processo de laicização. Esse movimento que se deu frente às novas condições postas à 

formação e ao exercício profissional pela autocracia burguesa, ―precipitada decididamente 

pelo desenvolvimento das relações capitalistas durante a ‗modernização conservadora‘ e só é 

apreensível levando-se em conta as suas incidências no mercado nacional de trabalho e nas 

agências de formação profissional‖ (NETTO, 1996, p. 128). 

Em poucas palavras, isto equivale a afirmar que, instaurando condições para uma 

renovação do Serviço Social de acordo com as suas necessidades e interesses, a 

autocracia burguesa criou simultaneamente um espaço onde se inscrevia a 

possibilidade de se gestarem alternativas às práticas e às concepções profissionais 

que ela demandava. (NETTO, 1996, p. 129). 

A partir da década de 1930 a 1940 deu-se a institucionalização do Serviço Social 

―patrocinada‖ pelo Estado. A lógica ordenadora desses espaços era o reformismo, como 

resposta das classes dominantes no Brasil ao dinamismo transformador que o capitalismo 

tendencialmente põe em movimento no desenvolvimento das forças produtivas.  Essa 
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lógica exige novos aportes de intervenção do assistente social, pois ―a manutenção da 

legitimidade conferida pelo Estado à profissão requisitava respostas sintonizadas com o 

reformismo conservador e não o restauracionismo‖ (SANTOS, 2007, p. 54) . 

O conservadorismo é, portanto, um componente ideo-teórico de peso no Serviço 

Social do Brasil, devendo sua presença ser debitada a movimentos mais amplos 

que o estrito círculo da intencionalidade profissional. Este esteve, como em outros 

países, constituindo-o de forma decisiva: cauciona até hoje determinado tipo de 

legitimidade – aquele que trabalha pela manutenção da ordem burguesa. 

(SANTOS, 2007, p. 55). 

Desse modo, adentramos no processo de renovação do Serviço Social que, sem 

dúvida, trouxe abalos ao pensamento conservador na profissão, no que diz respeito mais 

especificamente à perspectiva ―intenção de ruptura‖, culminando no movimento da década de 

1970 que foi responsável pela constituição do projeto ético-político
24

 do Serviço Social. Esse 

projeto é de suma importância à necessária resistência à ofensiva neoconservadora para a 

profissão na contemporaneidade. 

Conforme destaca Ortiz (2010), o movimento de ―Renovação do Serviço Social‖ se 

constituiu como o mais importante fenômeno para a profissão. A partir de então esta não mais 

seria a mesma, desde a formação ao exercício profissional até a organização política da 

própria categoria. Ainda segundo a autora, esse quadro que modificou a profissão no contexto 

brasileiro se deu no período ditatorial nos anos de 1960; a ditadura, ao mesmo tempo em que 

reforçava e legitimava o chamado Serviço Social ―tradicional‖, buscava neutralizar qualquer 

segmento profissional de caráter mais combativo e também garantia o exercício dos 

profissionais funcionais ao sistema. 

Segundo Netto (1996), até a primeira metade da década de 1960, a profissão no Brasil 

mostrava relativa homogeneidade nas suas projeções interventivas, o que não significa que 

havia ausência de conflitos, mas era inegável que encontravam soluções ―diplomáticas‖ que 

impediam maiores traumas no âmbito profissional. Segundo o autor, neste período, a 

profissão sugeria grande unidade nas suas propostas profissionais, ―sinalizava uma formal 

assepsia de participação político-partidária, carecia de uma elaboração teórica significativa e 

plasmava-se numa categoria profissional onde parecia imperar, sem disputas de vulto, uma 

consensual direção interventiva e cívica‖ (p. 128). 

                                                 

24
  O projeto ético-político do Serviço Social está vinculado às transformações da sociedade, voltado a eleger 

valores que legitimam a profissão. Para tanto, formula requisitos teóricos, institucionais e práticos para o 

pleno exercício dos profissionais, direcionados aos interesses da classe trabalhadora ao assumir um 

questionamento e uma contestação das bases conservadoras ainda presentes na profissão, tendo como valor 

central a liberdade e estando a favor da equidade e justiça social. 
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Assim, a partir de meados da década de 1970 tem-se a emergência da renovação do 

Serviço Social, cujo elemento constitutivo sem dúvida encontra-se nas elaborações teóricas 

referidas à profissão e em um significativo debate teórico-metodológico. Esse debate, 

vinculado à inserção profissional no espaço universitário, permitiu reflexões que formassem 

uma massa crítica
25

 e a ascensão de preocupações intelectuais dos assistentes sociais 

(NETTO, 1996). 

Em suma, têm-se alguns determinantes que promoveram a profissão, culminando no 

movimento de Renovação, a citar: ampliação do mercado empregador em termos nacionais, 

frente à refuncionalização do Estado na fase monopolista e a consolidação da formação 

profissional através da incorporação do curso de Serviço Social no nível universitário 

(ORTIZ, 2010). Esses fatores levaram à imposição de um ―novo padrão de exigência‖ à 

profissão e seus sujeitos, passando a exigir novo perfil que atendesse as demandas das 

instituições desse mercado. De acordo com Ortiz (2010), a partir da inserção do Serviço 

Social no contexto universitário, com formação de novos quadros docentes e discentes, como 

já supracitado, tem-se o surgimento de certa massa crítica, assim como a manutenção dos que 

defendiam a herança conservadora. Alguns foram transvestidos de nova roupagem, mas para 

além do confessionalismo. Conforme Ortiz, esse contexto possibilitou a instauração do 

pluralismo, quebrando com o ambiente de relativa homogeneidade na profissão, tendo início 

uma perspectiva pioneira no Serviço Social brasileiro de superação do histórico 

conservadorismo. 

Observa-se, dessa forma, um esforço, mesmo daqueles segmentos profissionais mais 

conservadores, na direção da validação teórica da profissão. Ou seja, se nas 

protoformas da profissão, mais do que conhecimento teórico, era necessário um perfil 

moral adequado à prática profissional, a Renovação prioriza o investimento teórico, 

daí a importância do diálogo do Serviço Social com os demais campos do saber, não 

como simples receptor, mas como possível interlocutor. (ORTIZ, 2010, p. 158). 

A citação supracitada pode ser evidenciada à medida que temos publicações tanto da 

perspectiva histórico-crítica – como o livro Relações Sociais e Serviço Social, de Marilda 

Iamamoto e Raul de Carvalho (2006) – quanto da perspectiva positivista – como as 

publicações Metodologia do Serviço Social, de Balbina Vieira (1985), e Serviço Social de 

Grupo, de Gisela Konopka (1979). Ao pensar a construção do Serviço Social, destaca Vieira: 

                                                 

25
  Segundo Netto (1996), vale destacar que os primeiros contatos do Serviço Social brasileiro a academia se deu 

no âmbito de uma universidade domesticada, e desse modo não se pode deixar de problematizar a qualidade e 

pertinência das reflexões críticas desenvolvidas nesse período. 
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A estrutura teórica do Serviço Social vincula a visão do mundo, os problemas e as 

necessidades humanas e as diferentes filosofias, mas que ele possui determinados 

elementos comuns que estão sempre presentes e que se inter-relacionam. Esses 

elementos constituintes são: a pessoa a ser ajudada (o cliente), a pessoa que ajuda (o 

assistente social) e os problemas (a realidade) que as põem em relação (em presença 

uma da outra). Esses elementos não são estáticos, mas dinâmicos: os problemas 

diferem como também diferem as ações dos protagonistas em presença: assistente 

social e cliente. (VIEIRA, 1985, p. 17). 

Já Iamamoto e Carvalho (2006, p. 72-73) destacam que: 

A reprodução das relações sociais é a reprodução da totalidade do processo social, a 

reprodução de determinado modo de vida que envolve o cotidiano da vida em 

sociedade. [...]. Trata-se, portanto, de uma totalidade concreta em movimento, em 

processo de estruturação permanente [...]. A atuação profissional como atividade 

socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas que conferem uma 

direção social à prática profissional, o que condiciona e mesmo ultrapassa a vontade 

e/ou consciência de seus agentes individuais.  

Outro aspecto relevante a ser destacado no processo de renovação do Serviço Social é 

sua preocupação com a pesquisa, favorecendo o confronto com diversas concepções da 

profissão, bem como o fortalecimento de vanguardas profissionais voltadas para a 

investigação (ORTIZ, 2010). 

Nesse processo de secularização e de ampliação do suporte técnico-científico da 

profissão, tem-se o processo de renovação profissional. Tem-se no Brasil sua vertente mais 

crítica (a ―intenção de ruptura
26

‖), um giro ideo-teórico importante, pois, até então, a presença 

do conservadorismo era naturalizada, era como que intrínseca, de tão arraigada à cultura 

profissional. A vertente ―intenção de ruptura‖ trouxe a possibilidade de construir a profissão 

sob outra base de legitimidade conferida aos diversos segmentos da classe trabalhadora, com 

os quais os profissionais operam (SANTOS, 2006). 

A ―perspectiva da intenção de ruptura deveria construir-se sob bases quase que 

inteiramente novas: esta era uma decorrência do seu projeto de romper substantivamente com 

o tradicionalismo e suas implicações teórico-metodológicas e prático-profissionais‖ (NETTO, 

1996, p. 250). Apesar disso, essa crítica com todos os avanços obtidos até o momento não 

                                                 

26
  Conforme Netto (1996), além da vertente intenção de ruptura, têm-se mais duas direções que se colocaram em 

movimento nesse processo de repensar a profissão: a perspectiva modernizadora e a reatualização do 

conservadorismo.  No que diz respeito à perspectiva modernizadora, a mesma se caracteriza pela aceitação 

inquestionável a ordem sociopolítica derivada de abril e procura dotar a profissão de referências e 

instrumentos capazes de responder às demandas que se apresentam nos seus limites. Em se tratando da 

vertente denominada reatualização do conservadorismo, a mesma se destaca no Brasil pela complexa dialética 

de ruptura e continuidade com o passado profissional. Nesta perspectiva tem-se uma valorização da 

elaboração teórica, no esforço sistemático de produzir (e/ou organizar) conhecimentos para fundar as práticas 

profissionais e a crítica à herança positivista. ―Como declaram os pensadores ligados a essa perspectiva, trata-

se de deslocar a explicação, própria dos paradigmas positivistas e neopositivistas, pela compreensão: o 

fenomenológico, cujo quadro de referência não é a explicação, mas a compreensão‖. (p. 205). 
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foram suficientes para apagar os vestígios do conservadorismo no campo do Serviço Social – 

embora já se saiba que não seja esse o objetivo da profissão. 

Contudo, reconhecemos que o Serviço Social, pautado num pensamento social crítico, 

de inspiração marxiana, pode contribuir ―sobremaneira para o esclarecimento das relações 

entre este e o pensamento conservador‖ (SANTOS, 2006, p. 43). Se, nas suas protoformas, o 

Serviço Social nasce sob as bases de uma ideologia conservadora, na sua profissionalização, 

conduzido pela formatação jurídica do Estado, ao mesmo tempo em que se desvincula do 

caráter confessional, vê-se intrincado pelas determinações daquele mesmo Estado que a 

reconheceu como profissão, sobretudo por se tratar da instância que mais absorveria sua força 

de trabalho. 

De acordo com Martins (2012, p. 181), ―essa característica do processo de 

desenvolvimento da profissão acaba sempre por (re)compor-se como um dos polos 

determinantes na reatualização do neoconservadorismo no Serviço Social contemporâneo‖. 

Nesse sentido, Martins salienta que embora a institucionalização do Serviço Social tenha lhe 

aberto possibilidade de novas disputas de hegemonia, a própria natureza do trabalho do 

assistente social e as determinações que configuram seu espaço sócio-ocupacional o remetem 

a uma mesma e reiterada relação com o Estado
27

, sendo que este último influencia e tenciona 

sua opção política, ética e prática. 

Segundo Martins (2012), a própria construção histórica do Estado e seu 

desenvolvimento, determinado pela expressão das formas de consciência social constituídas 

no interior da base econômica, contemplam polêmicas que estão longe de serem resolvidas. 

Desse modo, o resultado do embate de forças que se processam na base acaba por formatar, 

num contínuo movimento mediado por conquistas e concessões, um Estado intencionalmente 

predisposto a absorver os componentes de mistificação do real, presentes na ideologia 

conservadora, e a traduzi-los na sua forma de governar. 

Assim, a legitimidade do discurso de que se reveste o Estado e o formato de 

intervenção assumida frente à sociedade – encarnada, principalmente, no 

delineamento da estrutura representativa dos interesses do povo, no formato das 

instâncias jurídicas e de coerção que o compõem, nas opções político-econômicas 

realizadas e no seu posicionamento frente às manifestações da ‗questão social‘ – 

traduz-se numa complexa rede de poder moldada a partir das suas escolhas. 

(MARTINS, 2012, p. 181). 

                                                 

27
  Destacamos a responsabilidade sobre a relevância em aprofundarmos essa discussão, que se encontra 

intrínseca no tema aqui tratado. Portanto, o mesmo será desenvolvido no decorrer desse trabalho. 
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Para Netto (1981), as respostas que o Serviço Social e demais especialidades do 

trabalho são chamadas a dar, independentemente da intencionalidade desses profissionais, têm 

seu resultado travejado pelo conservadorismo – cujas mudanças internas, expressas nas 

atualizações constantes do pensamento conservador, vêm sempre aprimorar o seu potencial 

afirmativo da positividade da ordem burguesa. Ou seja, enquanto as demandas que sustentam 

o conservadorismo não deixarem de existir, o conservadorismo continuará presente no 

Serviço Social, por ser uma tendência constitutiva desta profissão, o que não significa dizer 

que seja a única. Assim, o conservadorismo mantém-se ―ora mais fortalecido, ora menos, 

porém sempre se atualizando para responder adequadamente às requisições que lhes são 

formuladas‖ (SANTOS, 2007, p. 58). 

Considerando a questão central desta pesquisa, os rebatimentos do 

neoconservadorismo no exercício profissional dos assistentes sociais na 

contemporaneidade
28

, o percurso metodológico vem indicando, a cada nova etapa do seu 

desenvolvimento, que as respostas, mesmo que provisórias, necessariamente deverão ser 

buscadas na essência do pensamento que representa o conteúdo conservador do mundo 

moderno. Para tanto, torna-se necessário adentrarmos no capítulo que se segue, acerca dos 

determinantes da pós-modernidade. 

                                                 

28
  A configuração contemporânea do Serviço Social revela o campo de forças ideológicas, políticas e culturais 

que se desenvolveram no seu interior a partir da configuração do movimento específico de cada conjuntura. 



2 A RECONFIGURAÇÃO NEOCONSERVADORA FRENTE À CRISE DO 

MODO DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

Digo: o real não está na saída e nem na chegada: ele se dispõe 

para a gente é no meio da travessia. 

Guimarães Rosa (1994) 

 

A reflexão do capítulo anterior nos indicou o caminho para que pudéssemos adentrar 

nos elementos que configuram o objeto de investigação desse estudo: o neoconservadorismo. 

Destarte, neste capítulo nos deteremos na origem da pós-modernidade, cuja análise de 

Jameson (1991), Anderson (1999), Harvey (1992) e Eagleton (1998) trouxe contribuições 

significativas para se compreender esse processo. Buscaremos também, a partir da análise 

desses e de outros autores, percorrer um caminho metodológico que nos possibilite encontrar 

elementos que potencializem as condições objetivas para a reatualização neoconservadora na 

contemporaneidade e como esta influencia o exercício profissional do assistente social. 

Desse modo, focaremos nossa atenção no modelo de desenvolvimento econômico e 

social implantado nos países periféricos – salvo as características particulares de cada Estado 

– nos detendo no contexto brasileiro, cujo formato de política social apresenta-se como 

conduto para chegarmos ao objeto de nossa investigação, seja para afirmar ou refutar nossa 

hipótese. Vejamos! 

2.1 ORIGEM E DETERMINANTES DA PÓS-MODERNIDADE: ELEMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA A COMPREENSÃO DAS BASES DO 

NEOCONSERVADORISMO 

A discussão acerca da pós-modernidade tem sua origem numa crítica que não é muito 

recente, mas que já se coloca, desde o século XIX, no bojo do que podemos chamar de 

irracionalismo. Em outras palavras, este se refere ao entendimento dos que não consideravam 
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a razão como instrumento de compreensão do mundo; para eles, a modernidade, nesse 

sentido, era portadora de um problema em sua essência.  

Com a negação de qualquer teoria social, os irracionalistas passam a considerar que as 

determinações postas na realidade social só podem ser entendidas ―quando observadas com os 

olhos da estética e das artes. Trata-se, ainda neste momento, do chamado antimodernismo, 

que certamente trouxe alguma simpatia e inspiração aos pós-modernos‖ (ORTIZ, 2007, p. 

15). 

Conforme destaca Harvey, a crítica à modernidade, pode-se assim dizer, é antiga: 

O projeto da modernidade nunca deixou de ter seus críticos. Edmund Burke não fez 

nenhum esforço para esconder as suas dúvidas e o seu desgosto com os excessos da 

Revolução Francesa. Malthus, rebatendo o otimismo de Condorcet, mostrou a 

impossibilidade de um dia se escapar das amarras da escassez natural e da 

necessidade. Sade também revelou que poderia haver uma dimensão da libertação 

humana bem distinta da concebida no pensamento iluminista convencional. 

(HARVEY, 1992, p. 25). 

Contudo, os fundamentos do debate acerca da pós-modernidade
29

 que resultaram na 

conformação do entendimento que se tem da mesma atualmente, teve sua primeira referência 

de acordo com Perry Anderson (1999) em 1930, no mundo hispânico, impresso pelo poeta 

Federico de Onís, que o usou para descrever como uma variante ao movimento estético 

―modernista‖ e designava ―um refluxo conservador dentro do próprio modernismo‖ (p. 10). 

Vinte anos mais tarde, o termo surgiu novamente como categoria de época e não como 

estética, pelo historiador britânico Arnaldo Toynbee, que no oitavo volume do seu Study of 

History (1954), identificou o marco temporal da guerra franco-prussiana como ―idade pós-

moderna‖, imprimindo-lhe clara conotação de categoria de época histórica, que traveja por 

duas evoluções: ―a ascensão de uma classe operária industrial no Ocidente‖ e o aparecimento, 

fora daqueles círculos, de intelligentsias com o propósito de dominar os segredos da 

modernidade e lançá-los contra a civilização ocidental (ANDERSON, 1999, p. 10). 

                                                 

29
  Consideramos relevante e de suma importância para a discussão adentrarmos no que vem a ser a pós-

modernidade, frente ao fetichismo da sociedade burguesa e considerando o ideário pós-moderno como 

funcional à mesma. Segundo destaca Harvey (1992, p. 45), ―O que parece num nível como o último modismo, 

promoção publicitária e espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergente nas 

sociedades ocidentais, uma mudança da sensibilidade para a qual o termo ‗pós-moderno‘ é na verdade, ao 

menos por agora, totalmente adequado. A natureza e a profundidade dessa transformação são discutíveis, mas 

transformação ela é. Não quero ser entendido erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global de 

paradigma nas ordens cultural, social e econômica; qualquer alegação dessa natureza seria um exagero. Mas, 

num importante setor da nossa cultura, há uma notável mutação na sensibilidade, nas práticas e nas formações 

discursivas que distingue num conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e proposições de um 

período precedente‖. 
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Nas duas compreensões supracitadas acerca do pós-modernismo: a de Federico Onís, 

de que a pós-modernidade tratava-se de um ―refluxo conservador dentro do próprio 

modernismo‖ e de Arnaldo Tonybee que reclamava a superioridade da civilização moderna, 

temos uma perspectiva ainda essencialmente negativa acerca do mesmo. 

Na perspectiva do americano Charles Olson (1948), tem-se uma concepção positiva da 

pós-modernidade, à medida que se coloca como ―crítico feroz do humanismo racionalista‖ 

(ANDERSON, 1999, p. 17). 

Mais tarde, o termo reaparece no sentido mais negativo, por meio do americano 

Wright Mills que, em 1959, declara que os ideais modernos do liberalismo e do socialismo 

como explicação de mundo entraram em falência, sucedidos pelo período pós-moderno, de 

que era ―menos, não mais, moderno‖ (ANDERSON, 1999, p. 18). 

No mesmo ano, 1959, Irving Howe, que pertencia ao movimento de esquerda junto de 

Mills de modo mais brando, usou o termo pós-moderno para descrever ―uma ficção 

contemporânea incapaz de sustentar a tensão modernista com uma sociedade circundante 

cujas divisões de classe tornavam-se cada vez mais amorfas com a prosperidade pós-guerra‖ 

(ANDERSON, 1999, p. 19). 

Um ano depois, o americano Harry Levin atribuiu a ideia pós-moderna a uma junção 

de cultura e comércio, uma ideia de mercadorização da arte, ao mesmo tempo em que rejeita 

os padrões rígidos da modernidade, dando início a uma compreensão inequivocamente 

pejorativa do pós-moderno. Leslie Fiedler, nos anos 1960, celebrou o surgimento de uma 

nova literatura pós-moderna, que segundo ele produziria um ―cruzamento de classes e uma 

mistura de gêneros, repudiando as ironias e formalismos modernistas‖ (ANDERSON, 1999, 

p. 19). 

Amitai Etzione, mais tarde, em seu livro The Active Society dedicado aos alunos de 

Columbia e Berkely, falava de um período ―pós-moderno‖ como um declínio do poder das 

grandes empresas e das elites com a guerra, no qual a sociedade podia pela primeira vez 

torna-se uma democracia ―senhora de si mesma‖ (ANDERSON, 1999). 

Em meio a diversas definições e sentidos que se impuseram aos termos pós-

modernismo, pós-modernidade, pós-moderno, frente às implicações históricas, econômicas e 

culturais do contexto, nos parece haver concordância de que a melhor definição para a ideia 

data da década de 1970, como expressão de um período que considera o esgotamento da era 

moderna para a chegada da era pós-moderna. 

Neste contexto, em 1972 merece destaque Ihab Hassan, que de modo geral desdenha e 

repudia os principais fundamentos da modernidade. Como colaborador da Revista de 
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Literatura e Cultura Pós-moderna – Boundary 2, Hassan ―estabelece pela primeira vez a ideia 

do pós-moderno como referência coletiva, em franco ataque ao formalismo estético e ao 

conservadorismo político moderno‖ (MARTINS, 2012). 

Todavia, quem de fato deu projeção ao termo para o domínio público geral foi Robert 

Venturi e seus colegas Denise Scott Brown e Steven Izenour, em 1972, com a publicação do 

manifesto arquitetônico da década: Learning from Las Vegas [Aprendendo com Las Vegas]. 

Nesta obra, a modernidade é rejeitada, argumentando que não se trata do que deveria ser, mas 

o que é, e como ajudar a melhorá-lo. Learning from Las Vegas resumiu essa dicotomia numa 

frase: ―construção para o Homem‖ versus ―Construção para homens (mercados)‖, uma 

definição de modo simples da nova relação entre arte e sociedade que Hassan imaginou, mas 

não soube definir (ANDERSON, 1999, p. 29). 

No âmbito da cultura, mais especificamente da arquitetura, temos Charles Jencks, que 

em 1977 lançou Language of Post-modern Architecture. Segundo Jencks, nas palavras de 

Anderson (1999, p. 30), o termo pós-moderno seria ―uma mistura liberadora do novo e do 

velho, do elevado e do vulgar que definia o pós-modernismo como um movimento e lhe 

assegurava o futuro‖. 

Em meados da década de 1980, Jencks comemorava o pós-moderno como uma nova 

sociedade em que a informação importava agora mais que a produção, em que não havia mais 

uma vanguarda artística, e, portanto, inimigo a ser derrotado na rede eletrônica global 

(ANDERSON, 1999). Contudo, o debate da pós-modernidade tal como este vem sendo 

tratado na contemporaneidade remonta a Jean-François Lyotard, que no campo do 

conhecimento registra sua marca ao adotar a noção na publicação de A condição pós-moderna 

em 1979 em Paris. Esta obra foi uma encomenda do conselho universitário do governo do 

Quebec para que se elaborasse um relatório acerca do conhecimento que vinha se produzindo 

nas sociedades daquele contexto contemporâneo. Lyotard, em sua obra, destaca que o 

desenvolvimento das sociedades e as transformações que incidiram sobre a ciência, a cultura, 

a literatura e as artes a partir de fins do século XIX, levaram à crise das metanarrativas. Ou 

seja, a condição da cultura ―pós-moderna‖ resultou na ―incredulidade das metanarrativas‖, a 

citar: o iluminismo, o liberalismo e o marxismo (HARVEY, 1992, p. 50). 

Segundo Ortiz (2007), Lyotard, ao empreender um debate de natureza epistemológica 

a respeito das condições contemporâneas para a construção do conhecimento, conclui que este 

último possui valor de troca por ser permeado por valores de troca, o que segundo a autora é 

óbvio, partindo dos princípios que norteiam a ordem burguesa. 
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Neste aspecto, o autor destaca que os fundamentos que sustentavam a produção do 

conhecimento baseado no meta-relato ou metanarrativa desmantelaram nos anos 1960/70, o 

que, segundo Netto (2002) citado por Ortiz (2007), tem fundamento à medida que 

compreendemos que, em 1968, dez anos antes de Lyotard publicar suas ideias pós-modernas, 

veio à tona anseios, desejos, projetos que pareciam derruir a ordem burguesa, momento 

também em que a palavra ‗revolução‘ perdeu tonicidade. Depois no final do século, parece 

que a revolução sucumbiu e na esquerda emergiu a expressão ‗reinventar a utopia‘. 

Mais tarde, na década de 1980, a compreensão da pós-modernidade assume outro 

patamar, a partir da contribuição de Frederic Jameson, respeitado crítico marxista no mundo. 

Em 1982, Jameson abre a discussão em uma conferência no Museu Whitney de Artes 

Contemporâneas, cujo centro da discussão seria o Postmodernism – the Cultural Logico of 

Late Capitalism, publicado em 1984, redesenhando o ―mapa pós-moderno de uma tacada‖, 

exercendo influência na área a partir de então (ANDERSON, 1999, p. 66). 

Anderson (1999), no movimento de reflexão da obra de Jameson, destaca cinco lances 

que marcaram a elaboração da obra desse autor, que trataremos a seguir. Vale frisar que 

recorreremos também à fonte original. 

O primeiro lance trata-se do termo em si – a ancoragem do pós-modernismo em 

alterações objetivas da ordem econômica do próprio capital. Neste, Jameson destaca a pós-

modernidade como uma nova lógica do modo de produção capitalista na esfera cultural, que 

reforça a materialidade desse sistema. Diferentemente do que autores anteriores a Jameson 

afirmavam como sendo algo novo deslocado do sistema hegemônico, como uma negação e 

ruptura com a estrutura do conhecimento moderno, para Jameson, o pós-modernismo se trata 

na verdade do resultado de determinações do novo estágio do modo de produção burguês.  

A própria ‗cultura‘ se tornou um produto, o mercado tornou-se seu próprio substituto, 

um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem: o modernismo 

era, ainda que minimamente e de forma tendencial, uma crítica à mercadoria e um 

esforço de forçá-la a se autotranscender. O pós-modernismo é o consumo da própria 

produção de mercadorias como processo (JAMESON, 1991, p. 14). 

Uma cultura intrinsecamente ligada à explosão tecnológica da eletrônica, cujo poder 

sobre a mídia ultrapassa fronteiras, interferindo e influenciando no modo de vida desta 

sociedade, cujo objetivo principal permanece na inovação para geração de mais lucro. 

Neste estágio de produção do capital, junto da explosão tecnológica, da 

transnacionalização das organizações industriais para rebaixamento nos custos de produção, 

do alto nível de desemprego estrutural e dos baixos salários, houve um aumento do poder 
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exercido, pelas grandes organizações de comunicação, na vida dos sujeitos. Segundo Jameson 

(1991), isso provocou sérias consequências na experiência psíquica do indivíduo.  

Assim, o segundo lance trata da negação do sujeito, da perda de sua capacidade de agir 

sobre a sociedade, da ―perda de qualquer senso ativo de história‖, seja como esperança, seja 

como memória (ANDERSON, 1999, p. 68). Neste lance o autor define a pós-modernidade 

como uma elaboração de um conhecimento pautado no agora, como se este fosse suficiente para 

as questões colocadas, desaparecendo a expectativa de futuro e de história. 

O sujeito, nesse conjunto de mudanças tão complexas, não consegue se organizar, 

tanto no que diz respeito às dimensões de sua vida pessoal quanto nos diferentes processos de 

trabalho nos quais se encontra envolvido, uma perda de reconhecimento de si enquanto sujeito 

partícipe de uma totalidade histórica, transformando-se num ―aglomerado de fragmentos‖ 

distintos e sem relação alguma entre si. Uma perda de identidade de classe perpassa o âmbito 

cultural, e Jameson chega a considerar como principal determinante a crise da historicidade, 

dentro da qual a escrita do pós-moderno trata-se nada menos que uma série de puros 

presentes. 

Se, de fato, o sujeito perdeu sua capacidade de estender de forma ativa suas 

propensões e retenções em um complexo temporal e organizar seu passado e seu 

futuro como uma experiência coerente, fica bastante difícil perceber como a 

produção cultural de tal sujeito poderia resultar em outra coisa que não um 

‗amontoado de fragmentos‘ e em uma prática da heterogeneidade a esmo do 

fragmentário, do aleatório (JAMESON, 1991, p. 52). 

Anderson (1999) situa então o terceiro lance da obra de Jameson, que demonstra nesse 

lance, com competência e louvor, as implicações dessa programática na esfera da cultura. O 

autor trata do movimento do modo de produção para quebrar barreiras territoriais, e assim 

―transformar‖ os espaços como as cidades em ambientes atrativos e consequentemente 

funcionais ao capital. Nesse sentido é que a arquitetura é o estopim da virada de Jameson para 

o pós-moderno. Estabelece-se ainda mais a quebra de barreiras dos territórios, quando já 

sabemos que há direta relação e subordinação a determinada classe social.  

Sua inovação aí foi tópica. Até então, toda sondagem do pós-moderno fora setorial. 

Levin e Fiedler detectaram-na na literatura; Hassan estendeu-o à pintura e à música, 

ainda que mais por alusão que investigação; Jencks concentrou-se na arquitetura; 

Lyotard deteve-se na ciência; Habermas lidou com a filosofia. A obra de Jameson 

teve outro escopo – uma majestosa expansão do pós-moderno por praticamente todo 

o espectro das artes e grande parte do discurso sobre elas. O resultado é um painel 

da época incomparavelmente mais rico e abrangente do que qualquer outro 
registro dessa cultura (ANDERSON, 1999, p. 69, grifos nossos). 
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Ao mesmo tempo em que nota-se uma explosão de criações – desde o despojado até o 

suntuoso – nota-se uma padronização e dependência da arte como domínio do sistema a ele 

vinculado, trazendo a ilusão de que se permanece a liberdade para criação. É o que se observa 

desde os prédios, museus, hotéis etc.  

No cinema, Jameson destaca dois momentos do seu desenvolvimento: o cinema mudo, 

que trilhou um caminho do realismo ao modernismo, pelo desenvolvimento tecnológico do 

capitalismo – ―da mudança do capitalismo nacional para o capitalismo imperialista‖, 

conforme destaca Anderson (1999, p. 71) –, e o vídeo pós-moderno – em filmes, propaganda, 

entretenimento, telenovela –, cuja expressão manifesta-se como importante instrumento de 

alienação, a partir de manifestações vazias e superficiais, com uma mistura de realismo e 

fetichismo. Jameson destaca como típico dessa cultura um privilégio do visual sobre o verbal, 

invertendo a referência principal do alto modernismo. 

O sujeito em sua individualidade foi sendo cada vez mais privado de exercer seu ato 

criador e original, que se define em Jameson como Pastiche, uma ―paródia vazia‖ sem ímpeto 

satírico, dos estilos do passado, que desde a arquitetura, ao cinema, a pintura, literatura etc., 

tornou-se uma padronização do pós-moderno. É ―o imitar de um estilo único, peculiar ou 

idiossincrático, é o colocar de uma máscara linguística, é falar em uma linguagem morta‖ 

(JAMESON, 1991, p. 44). 

O pós-moderno pode ser entendido numa ausência que leva à perda de referência ao 

passado e a história, o que impossibilita a compreensão do presente, despertando nos sujeitos 

sensações de euforia e melancolia que por si só não têm explicação de ser, uma falta de 

referência no tempo e no espaço, a perda da identidade de classe e das condições a ela 

vinculadas. 

O quarto lance encontra-se situado nas bases sociais e no padrão geopolítico do pós-

modernismo. Aqui Jameson destaca a ameaça do pensamento social crítico para o 

capitalismo, que põe em xeque as bases sociais e de produção dessa sociedade. Nesse sentido, 

o pós-modernismo contribui efetivamente para com a manutenção desse sistema, à medida 

que trabalha na perspectiva de anulação e negação da coletividade, reforçando o 

individualismo. 

Nesta análise, Jameson aponta nessa ―nova‖ teoria o desprezo da correlação entre as 

dimensões econômicas, ideológicas e políticas, sendo ―reduzidas a um amontoado de 

fragmentos e a margem do materialismo histórico‖ (MARTINS, 2012, p. 162). A identidade 

do sujeito, nestes marcos, não se dá pelo pertencimento de classe, mas por um determinado 
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grupo social. Grupos, segundo Anderson, até então excluídos, como mulheres, imigrantes, 

minorias étnicas, entre outros, e que ganharam acesso às formas pós-modernas.  

No pós-modernismo, todos são ilusoriamente incluídos, cuja discussão perpassa o 

gênero, grupos etários, etnia, novos movimentos sociais e suas bandeiras específicas de luta, 

dentre outros. Uma luta individual, que tira a capacidade do sujeito de se reconhecer enquanto 

sujeito coletivo, inscrito numa lógica que perpassa a questão de classe, sua capacidade 

teleológica de criar e agir, o papel do Estado e o trabalho como matriz fundante do modo de 

produção capitalista, ―temáticas estas renunciadas com o intuito de imprimir uma positividade 

justificada na vida cotidiana dos homens‖ (MARTINS, 2012, p. 162). 

Por fim, o quinto lance – e talvez o mais original dentre todos os que Jameson 

apontou, destaca Anderson –, no qual o autor trata da valoração negativa ou positiva acerca do 

significado da pós-modernidade. Neste último lance, apresenta duas perspectivas do pós-

modernismo: como estilo artístico e como dominante cultural ideológico. 

Em se tratando do estilo artístico, o campo das artes, invadido pela lógica 

mercadorizante, foi sendo cooptado pelo modo de produção capitalista, resultando no 

esvaziamento do teor crítico e questionador acerca das contradições sociais peculiar as 

vanguardas artísticas da era moderna. Nesse novo contexto, Jameson aponta que o sujeito tem 

liberdade de optar ou não por essa determinada forma estética representada nas artes. Mas 

como dominante cultural ideológico, não é dado ao sujeito nessa perspectiva a liberdade de 

optar ou não pela sua participação, visto que a pós-modernidade invade todas as esferas da 

vida social. Nessa afirmativa, porém, Jameson não apresenta um pessimismo conformado, 

mas a compressão que resultou numa crítica de fato autêntica acerca do pós-modernismo, que 

não podia ficar encarcerado à sua recusa ideológica. 

Anderson (1999) situa que Jameson, ao se lançar à tarefa dialética de abrir caminho 

através do próprio tema, de forma totalizante, abriu caminho para que nossa compreensão 

emergisse transformada: ―uma compreensão totalizante do novo capitalismo ilimitado, 

continuava sendo o irrenunciável projeto marxista‖ (p. 78). 

A partir do que esboçamos nessa retomada acerca das origens da pós-modernidade, 

observamos um vasto quadro teórico, ideológico e político que particulariza a interpretação da 

conjuntura histórica da atual crise do capital e se inscreve no debate da pós-modernidade. 

Neste contexto, parece estável e firme de que a nova forma de acumulação do 

desenvolvimento capitalista se encontra hegemônica sob as investidas sejam nas práticas e/ou 

discursos pós-modernos, uma pragmática busca no total rompimento com os conteúdos e 
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elementos constitutivos da razão moderna: a categoria totalidade, o historicismo e a teleologia 

humana. 

A pós-modernidade é contrária à realidade social, compreendida como uma totalidade 

histórica e contraditória, cuja compreensão racional dos sujeitos leva ao questionamento de 

uma potencial transformação dessa mesma realidade pelo agir do sujeito. Na pós-

modernidade se proclama essa condição como mero fragmento do real. Essa assertiva do culto 

pós-moderno encontra-se ancorada nas elaborações teóricas que não conseguem superar o 

imediato e pontual, e sem apontar para a totalidade, não são capazes de transpor da aparência 

para a essência dos fenômenos. Aqui, mais especificamente, destacamos as elaborações 

ligadas ―às ciências sociais e humanas que padeceram do ‗empobrecimento‘ do conteúdo da 

razão ontológica desde a herança filosófica do pós-1948‖ (MARTINS, 2012, p. 164). 

É inegável que a pós-modernidade vem dar destaque a tudo que confirme a 

inexistência de um ―modelo oficial‖ de vida, de realidade, no intento de ―comprovar a 

decadência da totalidade‖ (BEZERRA, 2004, p. 24). Uma emboscada ardilosa, se 

considerarmos que a negação da categoria totalidade conduz à apreensão imediata da 

aparência do fenômeno manifesto na realidade, não se apropriando da essência, o que permite 

a justificação das contradições inerentes ao modo de produção capitalista. 

Assim, essas elaborações e conteúdos fragmentados, em consonância com a 

perspectiva pós-moderna, lançam-se ao discurso da existência de ―mini racionalidades, de 

múltiplas sociedades, de micro realidades‖ (MARTINS, 2012, p. 164), sendo tratadas de 

forma desarticulada e desvinculada da totalidade e da processualidade histórica, como se cada 

uma tivesse necessidades específicas e sem nenhuma relação com a real totalidade a que de 

fato encontram-se vinculadas. 

Em discordância com o método de Marx, que considera a sociedade como uma 

totalidade de relações de produção e reprodução, materiais e ideológicas; a pós-modernidade 

falseia a realidade à medida que defende um mundo real fragmentado (JAMESON, 1991). 

Nesta falácia, tem-se a repulsa da história e da categoria totalidade, à medida que nega 

a existência de uma realidade complexa total, isto é, de um sistema, que possa ser 

compreendido e transformado (COUTINHO, 1972). 

Neste aspecto, recorremos ao filósofo Terry Eagleton (1998), que pontua a existência 

de algumas correntes que até consideram a existência de uma realidade total que possa ser 

compreendida, mas que, segundo as mesmas, diante da impossibilidade dos sujeitos de terem 

condições de transformá-la, não consideram fundamental sua significância, orientando-se 

nesse sentido de seguir conforme o estabelecido, sem nenhuma perspectiva de transformação. 
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Nas palavras de Eagleton (1998, p. 20): ―[...] pode muito bem haver algum tipo de sistema 

total, mas uma vez que nossas ações políticas não conseguem combatê-lo como um todo, o 

melhor conselho seria então que dançássemos conforme a música e partíssemos para projetos 

mais modestos e viáveis‖. 

Neste sentido, é relevante destacarmos a compreensão que Eagleton (1998) traz a 

respeito do fundamento acerca da repulsa da totalidade: 

Para os radicais, descartar a ideia de totalidade num ataque de homofobia significa, 

entre outras coisas mais positivas, munir-se de algum consolo muito precisado. Pois 

num período em que nenhuma ação política de grande projeção se afigura com 
efeito exequível, em que a assim chamada micropolítica parece a ordem do dia, soa 

como um alívio converter essa necessidade em virtude — persuadir-se de que as 

próprias limitações políticas têm, por assim dizer, uma base ontológica sólida, 

pelo fato de que a totalidade social resume-se afinal a uma quimera. Não 

importa se não existe agente político à mão para transformar o todo, uma vez 
que na verdade não existe um todo a ser transformado. [...]. As totalidades, 

pensando bem, precisam existir para alguém; e agora parece não haver pessoa 

alguma para quem a totalidade represente totalidade. Tradicionalmente, 

costumava-se pensar que ela se destinava a grupos que necessitavam com 

urgência conseguir algum entendimento geral de suas condições opressoras de 

vida para poderem começar a fazer algo para mudá-las. Para conquistar 

liberdade e felicidade, algumas pessoas carecem de compreender a maneira 

pela qual sua situação específica se entrelaça com um contexto mais amplo, 
cuja lógica contribui para determinar seus destinos (p.18; grifos nossos). 

O que de fato se apresenta na pós-modernidade é uma defesa intransigente em 

―comprovar a decadência da totalidade‖ (BEZERRA, 2004, p. 24), uma negação da existência 

de uma realidade real que possa ser compreendida e transformada. Nesta negação 

encontramos uma armadilha da pós-modernidade: à medida que negamos a existência de uma 

realidade inscrita numa totalidade dialética e histórica, tendemos a cair na apreensão do 

aparente e imediato, manifesto nos fatos sociais de modo isolado. 

Nesse sentido, a essência é colocada sempre à margem, o que no modo de produção 

capitalista trata-se de uma tática valiosa, por encobrir e justificar as contradições que 

existem em sua essência. 

[...] a categoria da totalidade é inseparável de outra, formada pelo par 

essência/aparência. Pois, o que imediatamente se manifesta são os fenômenos em 

sua multiplicidade, em sua grande mutabilidade e em suas diferenças. Mas, o que 

garante a unidade, a permanência e a continuidade (embora sempre relativas) desses 

fenômenos é exatamente a existência de algo que não aparece à primeira vista. 

(TONET, 2006, p. 4). 

Outra categoria que provoca incômodo à programática pós-moderna é a teleologia, por 

se tratar da finalidade que o homem imprime à vida social, como sujeito capaz de pensar e 

agir racionalmente acerca de determinada situação e/ou condição até atingir determinado 
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objetivo pré-elaborado intencionalmente. Trata-se de esvaziar o sentido da capacidade 

teológica do homem, enquanto sujeito histórico capaz de transformar a ordem social vigente a 

partir das possibilidades históricas a ele apresentadas, desconsiderando o projeto iluminista da 

modernidade. 

O pós-modernismo ―não está proferindo outra narrativa sobre a história, apenas negando 

que a história tem forma de história. A objeção [...] não reside em amordaçar conceitualmente a 

história dessa ou daquela maneira, mas em amordaçar conceitualmente tudo [...]‖ 

(EAGLETON, 1998, p. 38). Propagam a falência do discurso da modernidade acerca da 

intencionalidade histórica, considerando que não foi possível a materialização do concreto 

pensado pelos sujeitos, e dessa forma, o projeto da modernidade não conseguiu garantir a 

―consolidação de uma ordem mais justa, livre, racional e compassiva‖ (MARTINS, 2012, p. 

165). 

Assim, a pós-modernidade também coloca em dúvida a representação das 

metanarrativas herdeiras dos dois projetos societários do século XIX e que, até então, 

fundamentavam uma compreensão teórica e uma prática política da realidade total: o 

positivismo e o marxismo (MARTINS, 2012). 

Em suma, o que se pode observar a partir de uma série de crises é que a pós-

modernidade não vem no intuito de propor alternativas para as problemáticas que não tiveram 

resolução e que ficaram inconclusas na era moderna. Antes, se coloca como negação a todas 

as conquistas obtidas pelo projeto da modernidade, apresentando-se ―antimoderna‖. Ao negar 

os valores centrais da modernidade, a pós-modernidade legitima sua ―missão‖ histórica como 

fidedigna representante cultural da lógica do capitalismo tardio, cujas características que 

permeiam o sistema econômico atual remontam à existência contemporânea de um 

neoconservadorismo, este que tem como objetivo último legitimar a ordem contraditória do 

modo de produção capitalista. Nos termos de Jameson, é caricaturar um conteúdo no qual não 

seja possível ao sujeito alcançar o conhecimento crítico da realidade como totalidade. 

2.2 A OFENSIVA NEOCONSERVADORA E SEUS DETERMINANTES 

Considerando o indivíduo pertencente a uma dada sociabilidade, o caminho reflexivo 

traçado a partir da essência do pensamento conservador do mundo moderno, o qual tem 

invadido não somente as esferas acadêmicas e profissionais, como também todas as esferas do 
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mundo contemporâneo, nos instigam a adentrarmos no contexto sócio-histórico, econômico e 

político que fundamenta a ideologia neoconservadora do mundo burguês. 

Consideramos que o desvendamento do significado social da profissão e de sua 

ruptura teórica e política com aqueles fundamentos originais, em se tratando de Brasil, nos 

permitirão, juntamente com as indicações das principais vias que implicam a reatualização 

neoconservadora no Serviço Social deste início de século, os possíveis caminhos para se 

enfrentar este assalto. 

Desse modo, trataremos aqui do neoliberalismo
30

, não no intuito de esboçarmos uma 

análise acerca do seu caráter antidemocrático que vem obtendo êxito na sociedade mesmo 

frente às resistências contra ele estabelecido (SANTOS, 2007), mas por acreditarmos que o 

mesmo apresente e reforce elementos de influência do neoconservadorismo nas relações 

sociais na contemporaneidade. É o que observamos especialmente nos países periféricos 

como Brasil, onde o processo de democratização, carente de aprofundamentos – 

principalmente pela história do conservadorismo, clientelismo, centralismo estatal e 

autoritarismo do país, bem como de sua inserção no capitalismo internacional – funciona 

como verdadeiro aliado da ofensiva antidemocrática e conservadora do neoliberalismo 

(SANTOS, 2007). 

Atendendo a reflexão realizada até o momento, partimos do pressuposto, em 

conformidade com Martins (2012), de que a entrada do neoconservadorismo no Serviço 

Social se dá via Estado e políticas sociais sob a égide neoliberal
31

. Ou seja, na 

contemporaneidade o neoconservadorismo encontra-se apoiado a um aparato ideológico – 

neoliberalismo – que lhe dá credibilidade e aceitação, apresentando-se como algo novo sem 

qualquer vínculo com o conservadorismo. 

                                                 

30
  ―Em escala mundial, a estratégia do grande capital visa romper com todas as barreiras sociopolíticas, e não 

somente com aquelas que dizem respeito às suas relações com o trabalho. [...] A pretensão do grande capital é 

clara: destruir qualquer trava extra econômica aos seus movimentos. [...]. Para legitimar essa estratégia, o 

grande capital fomentou e patrocinou a divulgação maciça do conjunto ideológico que se difundiu sob a 

designação de neoliberalismo – disseminação das teses, profundamente conservadoras, originalmente 

defendidas desde os anos quarenta do século XX pelo economista austríaco F. Hayek (1899-1992), que 

dividiu em 1974 o Prêmio Nobel de Economia com Gunnar Myrdal. O que se pode denominar ideologia 

neoliberal compreende uma concepção de homem (considerado atomisticamente como possessivo, 

competitivo e calculista), uma concepção de sociedade (tomada como um agregado fortuito, meio de o 

indivíduo realizar seus propósitos privados) fundada na ideia da natural e necessária desigualdade entre os 

homens e uma noção rasteira da liberdade (vista como função da liberdade de mercado).‖ (NETTO; BRAZ, 

2007, p. 226). 

31
  Vale destacar que por se tratar de um recorte de uma parte da gama de elementos que compõem a sociedade 

burguesa, destacamos que pode haver outros elementos que compõem a conformação do neoconservadorismo 

e os rebatimentos em torno do seu real significado. Portanto, parto dos elementos que até o momento o 

percurso metodológico e investigativo desta pesquisa vem me permitindo observar e analisar, a destacar: o 

Estado e a ideologia neoliberal.  
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Segundo Oliveira (2010), as manifestações dessa ofensiva já estão por toda parte, 

como as expressões calamitosas da ―questão social‖, que vem sendo aprofundadas a partir da 

conjuntura que acompanha os ajustes neoliberais. Estas investidas neoliberais e conservadoras 

resultam em consequências como no suposto ―enfraquecimento‖ do Estado – o que é 

funcional à ordem –, especialmente a desarticulação da organização dos trabalhadores, a 

conversão de intelectuais progressistas ao ideário da ordem e a ideologia da estabilidade que 

se encontra num quadro de crise, nulificando toda e qualquer tentativa de mudança e/ou 

experimentação sociopolítica. 

Conforme Ortiz (2006), neste Estado de corte neoliberal torna-se fácil deduzir o lugar 

das políticas públicas, no qual as mesmas devem ser focalizadas, pontuais, compensatórias, 

sem orçamento suficiente, sempre voltadas para atender os setores mais vulneráveis da 

população, contando com o suporte da iniciativa privada. É neste sentido que, segundo a 

autora supracitada, se justifica a chamada ―filantropia empresarial‖ e o voluntariado. Assim,  

Num contexto de uma burguesia conformada por valores aristocráticos combinados 

ao que há de mais conservador em termos do imperialismo mundial, a lógica de 

valorização do capital comanda muito mais uma reestruturação organizacional do 

que produtiva e tecnológica. (SANTOS, 2007, p. 27). 

Segundo Santos (2007), o objetivo se encontra na remoção do trabalho organizado e 

no reforço à precarização do mesmo via redução de direitos e aumento do desemprego, cujo 

fator principal está em desmontar a resistência, contando com as determinações objetivas da 

crise e com a expansão de uma hegemonia ideocultural que a autora considera o principal 

pilar de sustentação da hegemonia dominante burguesa na contemporaneidade.  

Neste sentido, com o objetivo de apresentarmos elementos que clarifiquem ainda mais 

a reflexão levantada neste estudo, visamos situar alguns dos determinantes que nos permitem 

aproximar da definição do que venha a ser o neoconservadorismo, elemento chave a ser 

investigado com mais afinco em estudos posteriores. Para tanto, vale destacar o que Martins 

(2012) pontua em sua reflexão acerca desse tema, cuja assertiva aponta elementos plausíveis 

para analisarmos o neoconservadorismo e sua influência no Serviço Social contemporâneo. 

Depreende-se, então, que a modalidade de gestão encampada pelo Estado, 

especialmente no viés dispensado às políticas sociais, e seu posicionamento político 

frente às mazelas do capital imprime uma ação direta no Serviço Social 

contemporâneo e, fatalmente, coloca-se como um dos condutos à sua reiteração com 

as bases ideológicas neoconservadoras. A materialidade deste conduto se reforça, 

ainda, ao considerar o campo das especificidades que a profissão encerra – 

sobretudo pelas características que lhes são basilares – e a abrangência que as 

decisões emanadas do Estado alcançam, tornando-se previsível que influências se 

façam sentir na constituição de seu espaço sócio-ocupacional, na normatização das 
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linhas gerais da formação acadêmica e no tipo de relação de trabalho a ser 

estabelecido. (MARTINS, 2012, p. 182). 

Desafiamo-nos a considerar, mesmo que com alguns limites, que o 

neoconservadorismo mostra-se como uma nova roupagem, uma ressignificação dos elementos 

constituintes do conservadorismo que encontram caminho na contemporaneidade para sua 

inserção, inclusive no interior da profissão de Serviço Social. 

É nesse contexto que o Serviço Social, em sua intrínseca relação com o Estado e as 

políticas sociais, torna-se terreno fértil para a propagação dessa ―tendência‖, haja visto que 

cabe ao Estado a execução da política educacional no país, como também condiciona as 

referências que orientam os vínculos de trabalho sob a égide neoliberal a que o profissional 

estará submetido. Ou seja, está posto o desafio de garantir um projeto de formação 

profissional, que garanta a relação de unidade entre as dimensões ético-política, técnico-

operativa e teórico-metodológica para a formação de profissionais críticos e capazes de atuar 

sobre as mazelas da ―questão social‖, cuja condição de trabalho tende a ser cada vez mais 

precarizada e imediatista. 

Se até aqui indicamos que a entrada neoconservadora no Serviço Social se dá pela 

via do Estado e das políticas sociais, há que se considerar, ainda, a completa 

ambiência que se formou ao revigoramento do conservadorismo sob o julgo da 

dominante cultural ideológica do capitalismo tardio, avançando sobre a esfera da 

vida cotidiana. A referida ambiência trouxe sérias implicações para a matização de 

uma nova ofensiva conservadora no interior da profissão, pois, na medida em que a 

referida ofensiva incide sobre a totalidade dos sujeitos sociais, com refrações que 

desbordam para as dimensões da sua cotidianidade, necessariamente, o assistente 

social se vê implicado na processualidade desse intento de mistificação do real que 

se instala. Coloca-se, então, a necessidade de, antes de considerar o sujeito na 

condição objetiva de agente profissional, apanhá-lo na sua dimensão subjetiva, 

como indivíduo submetido aos mesmos componentes ideológicos que se 

desenham na cena contemporânea e que são levados à prática pelo Estado e 

assumidos pela sociedade (MARTINS, 2012, p. 185, grifo nosso). 

Nesse contexto de profunda crise e de redefinição do papel do Estado, somos 

chamados a nos debruçar cada vez mais sobre o pensamento social crítico, de inspiração 

marxiana, estabelecendo vínculos coletivos que fortaleçam e propiciem a reflexão ética capaz 

de ultrapassar o aparente, levando-nos à essência e assim à superação da ordem estabelecida, 

mas não imutável, considerando que somos sujeitos históricos e, portanto, capazes de mudar o 

curso desse processo. 

Vale destacar que as observações aqui esboçadas objetivam pontuar algumas das 

ideias e práticas neoconservadoras presentes na sociedade contemporânea que acreditamos 

refletir concretamente sobre o exercício profissional do assistente social, assim como o 
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projeto ético-político. Contudo, não temos a pretensão de esgotar todos os elementos do 

neoconservadorismo neste estudo, visto se tratar de um contexto bem mais complexo e 

dinâmico do que possa parecer, e que exige maiores aprofundamentos que não serão 

esgotados nesta pesquisa. Para tanto, corroboramos com a perspectiva de autores como Netto 

e Braz (2007), que chamam a atenção de que as transformações operadas no capitalismo 

mundial pela ofensiva do capital, a partir da década de 1970, resultaram no agravamento da 

desigualdade estrutural e na degradação da vida humana e da natureza. 

Conforme destaca Jiménez (2012), enquanto a produção para o lucro for o caminho e 

este for apropriado por poucos, não haverá possibilidade histórica de potencializar o 

atendimento das necessidades humanas como preocupação primeira da vida humana. Neste 

sentido é que a lógica do Estado de intervir no controle do capital e de satisfazer algumas 

necessidades humanas fica sempre na retaguarda, aquém de suas possibilidades, tanto que 

hoje nos parece impossível a superação da ordem vigente, haja vista não haver vestígio de 

motivação para ruptura do lucro e da propriedade privada dos meios de produção. 

Ainda segundo o autor, a ideologia pós-moderna não questiona essa motivação para o 

lucro nem a propriedade privada como um todo. Por isso, se destaca como ideologia no sentido 

de falsa consciência, pois não se apropria das condições históricas e materiais da sociabilidade 

contemporânea em relação a esses vetores. A ideologia olha a subjetividade de como sobrevivem 

os pobres, suas estratégias alternativas, sem se questionar a fundo e ir à essência dessa condição 

humana. ―Nesses aspectos de fundo é que me parece estar situado o neoconservadorismo 

atual, que se refrata na política, na cultura, na teoria‖ (JIMÉNEZ, 2012, p. 5). 

Para Ortiz (2007, p. 7), o pensamento pós-moderno ―questiona e, portanto, nega, a 

razão como base para o conhecimento e, mais ainda, para o desenvolvimento da vida social‖. 

Trata-se, segundo a autora, de romper com tudo que fora construído pela humanidade a partir 

dos pilares da chamada modernidade
32

. Consequentemente, conforme Barroco (2011), esse 

processo intervém na vida dos indivíduos, criando demandas e respostas à insegurança 

vivenciada objetiva e subjetivamente na vida cotidiana, ou seja, ―as formas de (re) produção 

social imprimem uma nova dinâmica ao conjunto das relações sociais‖ (p. 206). 

O pensamento dominante no capitalismo contemporâneo – a ideologia neoliberal e 

seu subproduto, a ideologia pós-moderna –, exerce a função social de justificação 

das transformações operadas na vida social pela ofensiva do capital. É dessa forma 

                                                 

32
  ―A modernidade constitui-se numa programática de natureza sociocultural, inspirada no projeto da Ilustração. 

Este se configurou no marco do chamado ‗século das luzes‘ e consistiu no que podemos chamar de um 

episódio do Iluminismo, enquanto um dos projetos de caráter macroscópico para o ocidente, que buscava um 

novo sentido de homem e de humanidade‖ (ORTIZ, 2007, p. 8). 
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que a insegurança, a instabilidade e a fragmentação são disseminadas como 

componentes ontológicos constitutivos de uma etapa histórica intransponível. 

(BARROCO, 2011, p. 206). 

Barroco (2011, p. 207) refere-se à ideologia neoliberal pós-moderna como sendo ―o 

‗fracasso‘ dos projetos emancipatórios, das orientações éticas pautadas em valores universais, 

da razão moderna, da ideia de progresso histórico e de totalidade‖. Segundo a autora, 

vivenciamos um contexto em que o estímulo à vivência fragmentada e centrada no presente, 

ao individualismo repleto de violência, dá origem a novas formas de comportamento. Um dos 

elementos que correspondem a essa observação de Barroco encontra-se no processo de 

implantação das políticas neoliberais – com todas as suas consequências –, que implicou o 

empobrecimento e a desmobilização política dos trabalhadores, anunciando o ―fim da 

história‖ (p. 207). 

Desse modo, adentrando nos determinantes do neoconservadorismo, destacamos a 

ideologia dominante como importante categoria para efetivação desse processo, ao exercer 

função ativa no enfrentamento das tensões sociais, com o objetivo de manter a ordem social 

em momentos de explicitação das contradições sociais e das lutas de classe. Destacamos 

também a violência que é naturalizada; sendo despolitizada, individualizada, tratada em 

função de suas consequências e abstraída de suas determinações sociais (BARROCO, 2011). 

Segundo Barroco (2011), a ideologia neoliberal conta com o suporte de aparatos de 

diversos meios de comunicação que falseiam a história, naturalizam a desigualdade, 

moralizam a ―questão social‖ e incitam o apoio da população a práticas fascistas, como o uso 

da força, a pena de morte, o armamento, os linchamentos, a xenofobia, dentre outros. Em 

suma, o modo de ser adequado à (re)produção das relações sociais burguesas, na 

contemporaneidade, é determinado pelas formas de sociabilidade como as que foram 

assinaladas anteriormente. A autora salienta que a sociedade burguesa é fundada na 

propriedade dos meios de produção e que isso fornece a base material para a reprodução de 

um ethos fundado na posse privada de objetos, como o consumismo e a competição que, 

apoiados no princípio da propriedade privada, são incorporados pelos indivíduos como 

sinônimos de felicidade, de liberdade e de realização pessoal. Embora ―os valores vão 

adquirindo significação de acordo com o desenvolvimento da sociedade burguesa vê-se, 

portanto, que estamos em face de uma cultura claramente conservadora‖ (p. 209). 

Com base na observação de Jiménez (2012), a partir da década de 1970 do sec. XX foi 

surgindo o formato do novo ou do neo, como sinalização do que se reatualiza (neoliberalismo, 

neocristianismo, neoclássico, nova era, neopragmatismo, neopositivismo, novos movimentos 
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sociais, nova pobreza etc.). Neste contexto, o neoconservadorismo busca se legitimar através 

da repressão dos trabalhadores ou pela criminalização dos movimentos sociais, da pobreza e 

da militarização da vida cotidiana. É a negação do direito do outro existir como tal ou de 

existir com as suas diferenças. 

No entanto, concordando com Barroco (2011), o cenário histórico tem revelado uma 

crise de hegemonia das esquerdas e dos projetos socialistas de modo geral. E é nesse contexto 

que o conservadorismo tem encontrado espaço para se reatualizar, apoiando-se em mitos, 

motivando atitudes autoritárias, discriminatórias e irracionalistas, comportamentos e ideias 

valorizadoras da hierarquia, das normas institucionalizadas, da moral tradicional, da ordem e 

da autoridade. 

Até aqui buscamos destacar o cenário propício para efetivação das ideias e práticas 

neoconservadoras, sem perdermos de vista que as mesmas convivem com formas de oposição 

e de resistência, a citar: inúmeras ações de defesa dos direitos humanos, de denúncias, de 

resistências, de mobilizações e de lutas das forças políticas democrático-populares e do con-

junto das classes trabalhadoras brasileiras (BARROCO, 2011). 

Assim, considerando que o cenário atual pode ser facilitador da reatualização de 

projetos conservadores na profissão, mas entendendo também que nossa trajetória de 

lutas, inserida no universo de resistências da sociedade brasileira permite esse 

enfrentamento, quero afirmar que do ponto de vista ético-político a busca de ruptura 

com o conservadorismo no Serviço Social – princípio e objetivo que norteou 

(norteia) o projeto ético-político nesses trinta anos neste momento renovado como 

um grande desafio: o enfrentamento de suas novas formas ético-políticas e 

manifestações teórico-práticas. (BARROCO, 2011, p. 211). 

Assim, pontuamos alguns elementos que consideramos favorecer a efetivação da 

reatualização do conservadorismo na contemporaneidade a partir do contexto anteriormente 

esboçado, e seus rebatimentos, sobretudo em se tratando do Serviço Social. Primeiramente, 

destacamos a precarização das condições de trabalho e da formação profissional
33

, visto que 

estas podem motivar a busca de respostas pragmáticas e irracionalistas, pela falta de 

consciência crítica e política dos profissionais, incorporando assim técnicas aparentemente 

úteis em um contexto fragmentário e imediatista (BARROCO, 2011). 

Isso coloca um imenso desafio ao projeto ético-político, na medida em que a sua 

viabilização não depende apenas da intencionalidade dos profissionais, tendo em 

vista as suas determinações objetivas, nem se resolve individualmente. Além disso, 

não podemos ignorar que o conservadorismo tem raízes históricas na profissão: para 

parcela da categoria, trata-se de uma opção política conscientemente adotada. Nesse 

                                                 

33
  Primeiramente, contudo não o único elemento, visto que consideramos também as condições econômica, 

política, cultural e ideológica que justamente rebatem nas condições de trabalho e formação dos trabalhadores.  
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sentido, a conjuntura pode favorecer a sua reatualização, sob novas roupagens e 

demandas. (BARROCO, 2011, p. 213). 

Outro elemento favorecedor da disseminação e fortalecimento da ideologia 

neoconservadora, de acordo com Barroco (2011), são as instituições sob formas de controle, 

pautadas na racionalidade tecnocrática e sistêmica, cuja finalidade é a produtividade, 

competitividade e a lucratividade. O profissional é requisitado a executar um trabalho 

repetitivo e burocrático, pragmático e heterogêneo, que não favorece atitudes críticas e 

posicionamentos políticos. No entanto, diferentemente dessas requisições, ―o assistente social 

precisa estar capacitado para enfrentar esse discurso, de forma a não reproduzi-lo reeditando o 

conservadorismo profissional, a não atender às novas requisições do estado policial, para não 

incorporá-las exercendo a coerção‖ (p. 213). 

Neste aspecto, pontuamos algumas provocações que consideramos pertinentes para 

pensarmos o objeto de estudo aqui investigado. Em um contexto de aguçamento das refrações 

da ―questão social‖, observamos um movimento de manutenção da ordem, naturalização da 

―questão social‖, como se a mesma estivesse desarticulada do movimento mais amplo da 

sociedade de classes. E é nesse contexto de ajustamento dos sujeitos sociais à ordem vigente 

que os assistentes sociais são chamados a atuar, aspecto notável quando analisamos o modelo 

de política social na atualidade, numa lógica de desenvolvimento das capacidades e da 

liberdade numa perspectiva individual e não coletiva. Outro aspecto relevante nessa análise 

são as condições institucionais postas aos profissionais de Serviço Social, que muitas das 

vezes se deparam com a ausência de mediações e estratégias que permitam a materialização 

de suas ações numa perspectiva crítica, podendo ser este um elemento facilitador para uma 

prática alienada, que reproduza valores e princípios conservadores. 

Neste sentido, reiteramos a relevância da teoria social crítica, que nos permite adentrar 

nessas questões sem perdermos de vista o contexto macroeconômico-social no qual se 

encontram todas as mazelas aqui apresentadas.  

Se temos uma herança conservadora, temos também uma história de ruptura: um 

patrimônio conquistado que é nosso, mas cujos valores, cujas referências teóricas e 

cuja força para a 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 

ético-político. (BARROCO, 2011, p. 213). 

É importante também salientar o falseamento da história pelo neoconservadorismo, 

que para o seu desmascaramento exige uma crítica pautada na ética, esta que vem sendo 

tratada por diferentes sujeitos sem explicitar o seu significado, a sua direção político-social e 
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o projeto que defende. Embora haja muitos outros elementos de concretização do 

neoconservadorismo, destacamos os cursos a distância e a mercadorização do conhecimento. 

As formas virtuais de acesso ao conhecimento e as relações sociais vêm sendo substituídas 

por objetos e imagens fetichizadas. Em se tratando da mercadorização do conhecimento, 

destacamos a condição de superexploração e desapropriação dos meios de trabalho dos 

professores sem tempo para pesquisa, para o estudo e para a construção do conhecimento 

como totalidade (BARROCO, 2011). 

Segundo Santos (2007), a humanidade em seu processo de produção e reprodução 

social cria, através do trabalho, não só um mundo materialmente tangível. Ela cria também 

hábitos, valores morais, éticos e civilizatórios, ou seja, cria a sociabilidade que interage na 

formação da subjetividade dos indivíduos sociais. Em outras palavras, tudo é mercantilizado, 

inclusive os próprios males que o próprio capitalismo produz: 

Os tranquilizantes químicos tem seu consumo em alta, a indústria da segurança 

privada é alimentada pela violência urbana. Os seguros-saúde fazem parte de um 

mercado que lucra com o desmantelamento do sistema público de saúde e das 

políticas de prevenção de doença; isso para não falar da indústria farmacêutica [...]. 

A juventude e sua cultura também se encontram atingidas pela revitalização do 

conservadorismo, [...] A trilha sonora [...] é a manifestação do que denominei antes 

como ‗cultura da crise‘. (SANTOS, 2007, p. 29 -31) 

Trata-se, portanto, de um processo de difusão, especialmente pelos meios de 

comunicação que apresentam a capacidade de homogeneizar as consciências e ―apagar‖ da 

memória das pessoas qualquer vestígio que aponte para outro modo de vida (SANTOS, 

2007). Neste sentido, cabe-nos a indicação de Martins (2012) de que a estrutura societária 

inaugurada pelo modo de produção do capital para manter-se vivo exige, necessariamente, a 

presença de instâncias ideológicas que se encarregam de hegemonizar um discurso deturpado 

da realidade. 

Assim sendo, a partir do que temos tratado, percebe-se que há uma superficialidade 

na análise da chamada ―crise da modernidade‖, sem chegar à sua essência. Pode-se 

observar que essa crise possui um caráter conservador e, por isso, termina por afirmar sua 

positividade, sendo totalmente funcional à ordem burguesa (SANTOS, 2007). 

Nesse sentido, enfatizamos a assertiva de Ortiz (2007) acerca da necessidade de uma 

formação que garanta o perfil profissional de um futuro trabalhador assistente social capaz de 

pensar, propor e planejar para além da relação utilitária, limitada à burocracia e ao 

cumprimento de horários, visto que consideramos, ainda segundo a autora, que existem 
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possibilidades de fato materiais na realidade que permitam esse salto. Caso contrário, 

―deveríamos nos contentar com o ‗fim da história‘‖ (p. 23). 

Para o Serviço Social, lança-se, portanto, o desafio de se pensar estratégias que 

possibilitem a resistência e combate dessa ideologia, para que desse modo continue atuando 

nas refrações da ―questão social‖ e para além delas, isto é, como sujeito coletivo que 

compreende o lugar que ocupa nessa sociedade, como parte da classe que também sofre com 

as exigências e rebatimentos do padrão flexível exigido pelo modo de produção capitalista 

vigente. 

2.3 O BRASIL NUM CONTEXTO DE CRISE ESTRUTURAL DO MODO DE 

PRODUÇÃO CAPITALISTA, CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESIGUALDADE 

SOCIAL: O ACIRRAMENTO DAS CONTRADIÇÕES PELA VIA DO 

DESENVOLVIMENTO 

Nas últimas décadas, o capitalismo, segundo Santos (2007), vem enfrentando o 

acirramento de suas contradições internas, motores propulsores da crise, na qual todo o 

sistema mundial encontra-se imerso desde os anos 1970, alcançando o auge dessas crises 

cíclicas em 2008. Conforme destaca Harvey (2011, p. 10), ―esta foi uma recompensa notável 

pela destruição do sistema financeiro mundial‖. 

Mas qual a relação existente entre a crise mundial com o desenvolvimento brasileiro e 

o neoconservadorismo? Antes de adentrarmos nessa discussão, no decorrer desta reflexão 

cabe-nos um breve resgate do significado dessa crise e seus rebatimentos aos países latino-

americanos – particularmente em se tratando de Brasil – até chegarmos ao projeto de 

desenvolvimento hoje implantado no país que, em conformidade com o pensamento 

conservador, encontra subsídios para seu desenvolvimento. 

Conforme destaca Harvey (2011, p. 12), ―o capital não é uma coisa, mas um processo 

em que dinheiro é perpetuamente enviado em busca de mais dinheiro‖, e nesse processo o 

investimento ao desenvolvimento das forças produtivas é essencial à geração de mais 

dinheiro, de mais valor. Quanto mais valor o capitalismo produz, mais ele precisa desenvolver 

as forças produtivas. Isso, sem dúvida, resulta em desastres assombrosos, tendo em vista que, 

na ordem burguesa, para se produzir riqueza é necessário destruir, por se tratar de um 

processo alienado que faz parte da racionalidade burguesa. Essa breve reflexão é o ponto de 
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partida para pensarmos o desenvolvimento nessa ordem e em como o neoconservadorismo 

contribuiu como seu instrumento de manutenção e fortalecimento. 

O caráter alienado desse processo se dá na relação do capital quando este manifesta 

sua fetichização ao render juros, o que representa a mera propriedade do capital como meio de 

apropriar-se do trabalho alheio presente e futuro (IAMAMOTO, 2010). Ainda segundo 

Iamamoto, o dinheiro aparece agora como fonte misteriosa, como autocriadora de juro, 

dinheiro que gera dinheiro (D-D‘). ―Obscurece as cicatrizes de sua origem, assumindo a 

forma mais coisificada do capital [...]‖ (p. 93). O capital-dinheiro revela-se na 

superficialidade, se pondo como fonte independente de criação de valor, à margem do 

processo de produção, apagando assim o seu caráter antagônico frente ao trabalho. 

Essa breve reflexão é o ponto de partida para pensarmos o desenvolvimento nessa 

ordem e como o neoconservadorismo contribuiu como instrumento de manutenção e 

fortalecimento da mesma.  

Para Marx (1987), a alienação no capitalismo é necessária para a manutenção dessa 

ordem, pois perpassa a fonte do antagonismo presente na mesma. Ou seja, numa sociedade 

pautada na propriedade privada e nos meios de produção, o homem real e existente é, 

portanto, o próprio sujeito da alienação. A propriedade privada transforma os meios de 

produção de simples instrumentos e materiais da atividade produtiva humana em fins aos 

quais o próprio homem fica subordinado. Não é o operário que utiliza os meios de produção, 

são os meios de produção que utilizam o operário, em que estes últimos são consumidos pelos 

meios de produção como fermento de seu processo vital; e o processo vital do capital consiste 

no seu movimento de valor que se valoriza a si próprio. 

O capital só se torna verdadeiramente capital quando se torna ‗valor em processo‘; 

só se, no interior do processo de produção, o toque mágico do trabalho humano o 

transformar de grandeza constante em grandeza variável. A economia burguesa erige 

em capital o dinheiro e a mercadoria com que o aspirante a capitalista se apresenta 

no mercado de trabalho, na esfera da circulação, antes que se inicie o processo de 

produção; e, mal que este converteu dinheiro em mercadoria, em objetos e meios de 

trabalho, eleva a capital as condições objetivas da produção, que não entraram ainda 

em contato com a única força capaz de transformá-las em capital: o trabalho vivo. 

(MARX, 1987, p. 205). 

Desse modo, é mister pensar que nesse processo de desenvolvimento das forças 

produtivas, cujo trabalho vivo é alienado e, portanto, mantém-se explorado, nos leva à 

confirmação da irracionalidade dentro da racionalidade desse sistema econômico. Portanto, se 

a vida dessa espécie precisa ser construída conscientemente por essa mesma espécie e é nisso 
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que se define ―ser humano‖, logo, conclui-se que nessa ordem não se pode permanecer nada 

humano e nem humanizado. 

Inicialmente, pensar acerca da reflexão anterior pode parecer algo absurdo, mas 

somente uma crítica radical permite pensar estratégias de superação das contradições dessa 

mesma ordem e o fortalecimento de um projeto societário que vise à superação da mesma, 

garantindo, assim, a plena emancipação dessa espécie que hoje se encontra aprisionada ao 

próprio sistema que ela mesma criou. 

Em se tratando de Brasil, esse processo de exploração da força de trabalho 

concomitante ao desenvolvimento do capitalismo teve seu maior aguçamento a partir da 

década de 1990, com os danos provocados pela agenda neoliberal a partir do governo Collor 

de Mello. A maior consequência da agenda neoliberal encontra-se, segundo afirmam alguns 

autores
34

, no desmonte dos direitos até então conquistados pela classe trabalhadora, que 

possibilitou ―extraordinária transferência de ativos para as corporações, em particular pelo 

assustador saqueio das privatizações e das concessões de prospecção de recursos naturais‖ 

(LEHER, 2012, p. 13) e que na atualidade conta com um modelo de desenvolvimento que 

será tratado mais adiante, no decorrer desta reflexão. 

Tais medidas vieram acompanhadas de aberta repressão e de inaudita violência pelos 

operadores do capital contra os direitos sociais. Entretanto, as novas manifestações 

da crise estrutural, a partir de meados dos anos 1990, cujo marco simbólico mais 

visível ocorreu no México, eclipsaram as redentoras promessas da globalização 

neoliberal e, em virtude da crise, o antagonismo popular com o neoliberalismo 

assume extraordinárias proporções. (LEHER, 2012, p. 13). 

Destaca Harvey (2008, p. 15) que, ―de acordo com a teoria neoliberal, o Estado deve 

favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada, o regime de direito e as 

instituições de mercados de livre funcionamento e do livre comércio‖. Por esse motivo, o 

Estado deve usar de seu monopólio dos meios de violência para preservar e proteger a todo 

custo os contratos e o direito individual à liberdade de ação, de expressão e de escolha. 

Na década de 1990, com o neoliberalismo, o Brasil, o México e a Argentina viram 

cadeias dos parques produtivos serem desmontadas e alguns setores desnacionalizados. Ainda 

segundo o autor, o desenvolvimento e desempenho da economia a nível macro foi de valor 

irrisório, com ―baixas taxas de crescimento, desequilíbrios nos balanços de pagamentos (com 

graves crises cambiais), déficits públicos crescentes e aumento das dívidas públicas internas‖ 

(CASTELO, 2012, p. 615).  

                                                 

34
  Harvey (2008); Arrighi (1996); Chesnais (1996); Castelo (2012), dentre outros. 
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As consequências desse processo não poderiam ser diferentes: os efeitos sobre as 

expressões da ―questão social‖ foram desastrosos, como ―aumento do desemprego estrutural e 

do pauperismo (absoluto e relativo) e perda de direitos sociais básicos, como a precarização 

das relações trabalhistas e a privatização de bens públicos, como saúde, previdência e 

educação‖ (CASTELO, 2012, p. 615). Não obstante, conforme uma perspectiva pautada numa 

teoria social crítica, que considera o movimento contraditório no decorrer do desenvolvimento 

da sociedade burguesa, entende-se que esse processo não se dá de forma passiva e a-histórica. 

Pelo contrário, contou com um movimento de questionamento, resistência e negação desse 

modelo que nos últimos anos levou à destituição de quinze presidentes neoliberais
35

 na 

América Latina. 

Esse resultado é fruto da evidente crise do modo de produção capitalista que teve seu 

auge nos anos 2000, demonstrando, assim, o colapso dessa sociabilidade. Quando 

discursamos acerca do colapso desse sistema, partimos da premissa de que este, como toda 

forma social já existente, necessita se expandir para sobreviver, e quando essas formas de 

expansão já não mais existirem, este tende a cair. Neste sentido, essa crise pode ser analisada 

como resposta aos primeiros sinais de esgotamento desse modo de produção, cujo processo de 

desenvolvimento passa pela exploração irracional e perversa do homem, assim como de toda 

a natureza. 

Entretanto, a provocação anteriormente levantada não vem no intento de afirmar que 

estamos nos aproximando da derrocada do capitalismo pela barbárie como única resultante de 

um sistema falido em sua essência, a espera do fim de tudo e de todos. Mas sim em se pensar 

ações de fato concretas que resultem numa outra sociabilidade que vise à emancipação plena 

dos sujeitos e da própria natureza como um todo, diferentemente da ordem social vigente 

pautada na destruição e exploração da natureza do ser social. 

Vale lembrar que o capitalismo necessita do trabalho vivo para produzir valor e assim 

se desenvolvem as forças produtivas. Com a gradativa eliminação do trabalho ele vai se 

conduzindo ao seu próprio fim, visto que sem o trabalho não se produz valor e, por isso, 

torna-se inexistente. No entanto, o capitalismo tem encontrado novas formas de se reproduzir, 

meios cada vez mais fetichizados que rebatem diretamente no modo de ser dessa sociedade, 

                                                 

35
  ―Collor de Mello, Brasil (1992); Jorge Serrano Elías, Guatemala (1993); Carlos Andrés Pérez, Venezuela 

(1993); Abdalá Bucaram, Equador (1997); Raúl Cubas, Paraguai (1999); Jamil Mahuad, Equador (2000); 

Alberto Fujimori, Peru (2000); Fernando de la Rúa, Rámon Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño, 

Argentina (2001); Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolívia (2003); Carlos Mesa, Bolívia (2005); Lucio 

Guttiérrez, Equador (2005)‖(LEHER, 2012, p. 13). 
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esta que, sem dúvida, encontra-se em falência, se pensarmos na ontologia do ser social como 

sujeito ético, que a partir do trabalho visa à sua emancipação. 

Conforme Barroco (2001), defendemos aqui uma sociedade que passe pela ética – esta 

que se dirige à transformação dos homens entre si, de seus valores –, cuja exigência de 

posicionamentos, escolhas, motivações envolva e mobilize a consciência, as formas de 

sociabilidade e a capacidade teleológica dos indivíduos, objetivando assim a liberdade, a 

universalidade e a emancipação do gênero humano. 

Todavia, conforme destaca Harvey (2011), diferentemente do pensamento social 

crítico que defende e luta por um novo projeto societário, o capitalismo, como resposta à crise 

dos anos de 1970, pela via do neoliberalismo na contemporaneidade, escolhe como caminho 

para superação dessa crise uma maior consolidação e centralização do poder da classe 

capitalista, o que já era de se esperar em se tratando do sistema capitalista. 

Entretanto, antes de darmos continuidade a esta análise aqui iniciada, ressaltamos 

alguns aspectos relevantes para nossa reflexão. O primeiro deles se trata de que o conceito de 

desenvolvimento não é imutável, mas de acordo com o período histórico em que se encontra 

situado adota diferentes concepções, sofre determinações sócio-históricas dentro desse 

período, da mesma forma que assume distintas feições a partir de diferentes contextos 

(THEODORO, 2004; WERNECK VIANNA; BARTHOLO JR., 2001; CARDOSO JR., 

2011)
36

. Portanto, ao se falar de desenvolvimento, é preciso situar em qual concepção este 

está abalizado, sendo assim passível de ressignificação.  

Outro aspecto a ser salientado diz respeito ao entendimento que se tem de que o 

desenvolvimento é processual e contínuo, o que demanda uma articulação entre as dimensões 

teóricas e políticas. ―Desenvolvimento, por sua vez é entendido em inúmeras e complexas 

dimensões, todas elas socialmente determinadas, portanto mutáveis com o tempo, como os 

costumes e as necessidades dos povos e regiões do planeta.‖ (CARDOSO JR., 2011). 

Em consequência à crise, veio o esgotamento do modelo econômico neoliberal, 

caracterizado pelos desequilíbrios econômicos e o aumento da pobreza, resultando numa 

reatualização do debate acerca do desenvolvimento. Desse modo, abrolha-se desse processo a 

necessidade de se constituir novas estratégias para enfrentar as incertezas inerentes às 

economias capitalistas e que se manifestam nas mais diferentes ordens, sobretudo no que diz 

                                                 

36
  Os autores aqui destacados apresentam um conjunto de concepções de desenvolvimento como: progresso 

material; modernização; bem-estar social; superação da condição periférica e como desenvolvimento humano. 

Estes buscam apresentar os principais elementos constitutivos de cada concepção, assim como o período 

histórico em que a concepção prevaleceu. 
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respeito à vulnerabilidade das economias subdesenvolvidas, como é o caso da América Latina 

(MONTEIRO, 2013). 

Neste modelo, tem-se como finalidade a superação das lacunas deixadas pela agenda 

neoliberal, sobretudo a orientada pelo Consenso de Washington, cuja base teórica encontra-se 

ancorada no nacional-desenvolvimentismo, porém com outros determinantes. Logo, ―não se 

trata de uma repetição do desenvolvimentismo nacional dos anos de 1960, mas da defesa de 

um desenvolvimento autossustentável desde o ponto de vista econômico e social‖ (MOTA, 

2010, p. 38). 

Essas formulações ressignificadas acerca do desenvolvimento foram bem aceitas e 

incorporadas no contexto da América Latina, especialmente nos países que viviam um 

processo de ascensão da esquerda comprometida com interesses da classe trabalhadora. Esses 

Governos se legitimaram pautados em discursos acerca do crescimento econômico atrelado ao 

desenvolvimento social e que apontavam um posicionamento anti-imperialista em defesa do 

desenvolvimento nacional (MOTA, 2010). 

Em se tratando de Brasil, as medidas adotadas pelo Estado e a burguesia brasileira, no 

processo de enfrentamento da evidente e inevitável crise do modo de produção capitalista cujo 

apogeu encontra-se nos anos 2000, teve como alternativa a adesão de um modelo de 

desenvolvimento econômico seguindo os moldes do banco mundial, e que, como já sabemos, 

não tocou na raiz do problema. Assim, a retomada do debate acerca do desenvolvimento na 

agenda política brasileira contemporânea se deu a partir do governo Lula (2003 – 2010) e teve 

continuidade no governo Dilma (2011 – 2014), consolidando-se a partir de diferentes ações e 

estratégias. Sua concepção está sedimentada na articulação entre crescimento econômico e 

desenvolvimento social, como condição para o desenvolvimento sustentável, o que veremos 

mais adiante. 

No entanto, anterior à política de desenvolvimento econômico contemporâneo 

brasileiro, tem-se a crise do desenvolvimentismo que, no início da década de 1960, atingiu a 

maioria dos países latino-americanos. 

Essa crise se manifestou, por um lado, pelo estrangulamento da capacidade de 

importar os elementos materiais necessários ao desenvolvimento do processo de 

produção e, por outro, nas restrições encontradas para se realizar essa produção. 

Ambos os fenômenos derivam do fato de a industrialização ter sido realizada com 

base na velha economia exportadora, isto é, sem que fossem realizadas as reformas 

estruturais capazes de criar um espaço econômico adequado ao crescimento 

industrial (MARINI, 1994, p. 45). 
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Neste período, na América Latina, tem-se o pensamento da Comissão Econômica para 

a América Latina e Caribe (Cepal), que nasceu como uma agência ligada à Organização das 

Nações Unidas (ONU), no sentido de pensar e difundir a teoria do desenvolvimento com base 

nas especificidades da região. 

A proposta alternativa da Cepal para superar o subdesenvolvimento era a 

industrialização planejada e implementada por ações estatais – em detrimento dos 

sinais de mercado, como pregava, e continua pregando, o pensamento ortodoxo. Ou 

seja, tratava-se de uma proposta nacional-desenvolvimentista (CARCANHOLO, 

2010, p. 120). 

Segundo Carcanholo (2010), o pensamento crítico condenou a proposta da Cepal, 

tendo em vista que a mesma tratava o desenvolvimento e o subdesenvolvimento como 

quantitativo, sem realizar uma relação dialética de oposição e unidade. Isto é, o Estado foi 

tido como neutro e alheio às contradições de classe, como se possuísse uma racionalidade 

própria e autônoma, ou ainda porque não se acreditava que a industrialização resolveria os 

problemas do subdesenvolvimento e da dependência, apenas conferindo-lhes outras formas de 

manifestação. 

Ainda segundo o autor, é inegável que o pensamento clássico da Cepal faz parte da 

tradição crítica ao pensamento ortodoxo-conservador e, independente de todas as críticas que 

possam ser feitas à proposta da Cepal, foi sem dúvida um pensamento crítico ao 

conservadorismo ortodoxo. No entanto, a partir dos anos de 1990 a Cepal renega essa 

característica crítica e se insere no pensamento ortodoxo, o que passa a ser um impedimento 

para conquista de uma alternativa ao neoliberalismo na América Latina. Essa inserção ao 

pensamento ortodoxo e conservador nota-se pelos trabalhos oficiais realizados pela Comissão, 

tendo como seu principal documento de 1990, ―Transformação produtiva com equidade: a 

tarefa prioritária do desenvolvimento da América Latina e do Caribe nos anos 90‖ 

(CARCANHOLO, 2010, p. 121-122). 

Para o conservadorismo ortodoxo, o subdesenvolvimento é uma condição originada 

por problemas, insuficiências e incapacidades dos próprios países subdesenvolvidos, e como 

alternativa para superação desse contexto defendem a implementação de boas políticas que 

firmemente signifiquem o estabelecimento de uma economia de mercado, com pouca 

intervenção estatal, sem restrições aos fluxos internacionais de produtos, serviços e capitais, 

aceitando a divisão internacional do trabalho segundo a ―lei‖ das vantagens comparativas 

(CARCANHOLO, 2010) 
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Contudo, diferentemente das promessas dos que defendiam e defendem as reformas 

neoliberais na América Latina, as mesmas não trouxeram a superação da crise, mas o 

aguçamento das contradições provocadas por ela, como o aumento das desigualdades, 

acentuação das restrições ao crescimento e maiores instabilidades e crises econômicas na 

região. Como agravante, mesmo frente à falácia do neoliberalismo como viável opção para o 

desenvolvimento, o posicionamento com respeito às reformas neoliberais tornou-se 

obrigatório para qualquer perspectiva que buscasse alternativa para a região no contexto de 

crise (CARCANHOLO, 2010). 

No contexto brasileiro, segundo Castelo (2012), a decadência do pensamento 

econômico brasileiro se aprofunda com a autocracia burguesa nos anos 1960, cuja explicação 

se dá pelo uso das teorias do capital humano importadas dos Estados Unidos para explicação 

da desigualdade gerada pelo ―milagre‖ econômico. Nos anos 1980, a inflação brasileira foi 

tratada por clássicos da literatura especializada (Furtado e Rangel) como um fenômeno 

essencialmente monetário pelas escolas econômicas ortodoxas. 

Já na década de 1990, a decadência ideológica ganhou um novo impulso a partir da 

vitória do governo FHC e seus aliados burgueses, com seu plano de estabilização econômica, 

cujo debate girava em torno do desenvolvimento reduzido ao núcleo central do controle da 

inflação. ―Os demais assuntos foram tratados como satélites que gravitavam na órbita do 

debate inflacionário‖ (CASTELO, 2012, p. 632). 

Com os desdobramentos da crise estrutural do capitalismo, chega-se aos anos 2000, 

com a entrada dos governos Lula e Dilma
37

. Segundo os escritos de Pochmann (2010), houve 

uma ―transição
38

 do neoliberalismo para o modelo social-desenvolvimentista‖ (p. 41) ou ―uma 

interrupção da hegemonia das políticas neoliberais‖ (p. 52) e ―o abandono das teses 

neoliberais‖ (p. 63). 

Mercadante e Pochmann, ao afirmarem a interrupção ou abandono do neoliberalismo 

no Brasil como sendo uma ―transição progressiva e pactuada‖, ocultaram com quem de fato 

                                                 

37
  Embora nesse trabalho não tenhamos realizado uma investigação direcionada especificamente ao governo 

Dilma, sabemos que o mesmo ainda que com suas particularidades que não serão tratadas neste estudo, deu 

continuidade em ações desenvolvidas no governo Lula, como os Programas de transferência de renda, 

Programa Bolsa Família, dentre outros. 

38
  Os mecanismos para esta transição seriam, no seu entendimento, políticas macroeconômicas, sociais e 

extremas operadas pelo PT a partir da máquina estatal após as eleições presidenciais, sem aprovações de 

reformas constitucionais ou de embates diretos com as forças de sustentação do neoliberalismo (CASTELO, 

2012). 
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esse pacto
39

 foi realizado. Segundo Paul Singer
40

, em outubro de 2011, declarou em 

entrevista, a aliança do PT com o sistema financeiro e os latifundiários deu tranquilidade para 

Lula e Dilma governarem (GOMES, 2011). 

Nesse sentido, tem-se em 2011 – com o financiamento do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e do IPEA, cerca de vinte economistas heterodoxos, majoritariamente dos 

Institutos de Economia da UFRJ e da UNICAMP – a fundação da Rede Desenvolvimentista. 

Dessa Rede Desenvolvimentista surgiu um documento destacando três principais correntes do 

―novo desenvolvimentismo‖
41

, sendo que nos deteremos à última delas: a do social-

desenvolvimentista. 

A primeira, chamada de macroeconomia estruturalista do desenvolvimentismo 

(BRESSER-PEREIRA; GALA, 2010). A segunda, chamada de pós-keynesiana, assemelha-se 

muito à primeira: ambas advogam sobre a tese da aliança do Estado com o mercado contra os 

rentistas, como se essa contraposição existisse em tempos de acelerada fusão dos diferentes 

ramos do capital – agrícola, bancário, comercial, industrial e rentista (CASTELO, 2012). 

Em se tratando da tese do social-desenvolvimentista, esta propõe uma afirmação do 

mercado interno via ampliação do consumo de massa. ―O Estado tem um peso maior nas 

propostas dessa corrente do que nas duas precedentes, e as políticas macroeconômicas devem 

ser subordinadas às de desenvolvimento‖ (CASTELO, 2012, p. 629). 

Conforme já destacava Mercadante, em 2001, nas Diretrizes do programa de governo 

do Partido dos Trabalhadores (PT), o ―novo modelo de desenvolvimento‖ brasileiro deverá 

articular três eixos estruturantes: o social, o democrático e o nacional. 

O pensamento econômico brasileiro, a partir do novo desenvolvimentismo, 

recolocou em tela alguns grandes temas nacionais, como soberania externa, 

                                                 

39
  Pacto este selado com as novas e antigas classes dominantes (capital financeiro e suas novas frações rentistas 

e o agrobusiness) que participam do bloco de poder em oposições de destaque, como a presidência do Banco 

Central, ministérios e autarquias, para garantir a governabilidade do país conforme a lógica dos dirigentes do 

PT (CASTELO, 2012). 

40
  Secretário Nacional de Economia Solidária entre 2003 e 2010, em entrevista à Carta Maior quando faz a 

declaração. 

41
  No que diz respeito ao termo ―neodesenvolvimentismo‖ ou ―novo desenvolvimentismo‖, referimos ao mesmo 

sob o uso de aspas para designar a ausência de elementos mais consistentes que nos permitam aprofundar 

nessa discussão, tendo em vista as discordâncias por estudiosos das ciências sociais acerca do mesmo: 

Sampaio Jr., (2012); Castelo (2012); Mota, Amaral e Peruzo (2012). Para alguns intelectuais, o modelo 

adotado pelo governo Lula e Dilma trata-se de um novo modelo de desenvolvimento que reúne novas medidas 

de desenvolvimento econômico e humano. Para outros, este não passa de uma estratégia política para 

diferenciar-se do governo FHC, mas que permanece atrelado ao projeto neoliberal. Neste sentido, nos 

deteremos aqui ao uso do termo somente para demarcá-lo como o modelo de desenvolvimento implementado 

a partir dos anos 2000 como medida adotada para enfrentamento da crise que atingiu todos os países do 

mundo. 
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integração regional e inserção na divisão internacional do trabalho, industrialização 

e inovação tecnológica, distribuição de renda, nova classe média etc. (CASTELO, 

2012, p. 629). 

Este modelo de desenvolvimento foi adotado a partir dos anos 2000 com a crise do 

projeto neoliberal, dando novo significado ao seu papel de Estado, sobretudo no que se refere 

à sua função de regulador. Logo, retomam-se as atribuições e competências dos Estados 

Nacionais, com novas feições, sobretudo num contexto de incertezas e de insegurança 

internacional. Portanto, o Estado é resgatado no debate acerca do desenvolvimento em uma 

dupla perspectiva, tanto global quanto nacional (CARDODO JR., 2011). 

Essa tendência está sustentada na premissa de que a ausência do Estado contribui para 

o acirramento da crise, e, portanto, este deve retomar e reafirmar suas funções no contexto 

atual, contribuindo inclusive nos avanços para o desenvolvimento. 

Analisando o modelo de desenvolvimento a partir do período histórico que engloba os 

governos Lula e de Dilma, compreende-se que o Estado assume um papel significativo na 

regulação da proteção social, o que não o exime da permanência de forte ênfase na política 

macroeconômica como principal pauta do projeto de desenvolvimento em voga, evidenciando 

algumas mudanças significativas: 

O Estado foi remodelado de modo a se tornar um agente ativo no desenvolvimento 

social e instância promotora de políticas públicas na perspectiva de direitos sociais. 

Essa nova visão do papel do Estado no país foi reforçada com a eleição do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. [...] a política de desenvolvimento social com 

inclusão procura romper com a lógica adotada pelo Estado brasileiro no passado. 

Lógica que se baseava na tutela do Estado sobre as iniciativas da sociedade civil. 

(SAMPAIO JR., 2012, p. 673). 

Verifica-se, desse modo, um novo direcionamento na ação do Estado, no que se refere 

à proteção social. Ainda que esteja aquém do projeto de proteção social esperado para um 

governo denominado de tendência esquerda
42

, admitem-se ações expressivas na direção da 

regulação da proteção social. Neste sentido, entende-se que o projeto de desenvolvimento 

social atual está pautado na prerrogativa da coesão social, articulado à sociedade civil em 

nome da sustentabilidade desse projeto de desenvolvimento. 

Todavia, lamentavelmente esses temas aparecem esvaziados do seu conteúdo crítico e 

analítico para justificar uma razão de governo no qual o debate dos chamados ―novos-

                                                 

42
  Pelo discurso firmado no processo eleitoral de um projeto comprometido com a classe trabalhadora, esperava-

se que a regulamentação dos direitos sociais conquistados na Constituição Cidadã, na lógica da seguridade 

social, o que lamentavelmente não ocorreu. 
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desenvolvimentistas‖ é estabelecido com os neoliberais, ignorando-se os relevantes trabalhos 

críticos à nova etapa do desenvolvimento capitalista brasileiro (CASTELO, 2012). 

Destarte, as ações se darão na perspectiva de uma rigidez na condução da política 

econômica, articulada a uma nova configuração do modelo de proteção social. Esse modelo 

estará sustentado nas orientações do processo de internacionalização do capital, a partir dos 

diferentes mecanismos multilaterais, principalmente do Banco Mundial, este que exerce 

influências sobre o país. 

O ―novo desenvolvimentismo‖, ao ignorar as críticas marxistas
43

 realizadas nos anos 

1960-70 e as contribuições clássicas do nacional-desenvolvimentismo sobre a ―teoria do 

valor-trabalho – produção, tecnologia e excedente –, a vulnerabilidade externa, o 

subdesenvolvimento, a dependência e a revolução brasileira‖ (CASTELO, 2012, p. 633), 

destruiu em pouco mais de cinco anos uma reputação que os clássicos do nacional-

desenvolvimentismo construíram ao longo dos últimos cinquenta. 

Para Sampaio Jr. (2012), o neodesenvolvimentismo não passa de um rótulo oco, 

utilizado como uma estratégia de propaganda dos governos Lula e Dilma para diferenciar-se 

dos governos FHC, ao invés de um corpo de doutrina para orientar a ação do Estado. ―Não 

conheço nenhum trabalho sério que explique as bases objetivas e subjetivas desse ‗novo 

desenvolvimentismo‘.‖ (p. 674). 

É notável, a partir do caminho reflexivo percorrido neste estudo, que o 

desenvolvimentismo não apresentou mudanças no sentido de melhorias para a classe 

trabalhadora; ao contrário, reafirmou o poder da classe hegemônica pautado num discurso de 

desenvolvimento humanizado, que estaria ―preocupado‖ com o social. 

A produção capitalista não é apenas reprodução da relação; na sua reprodução a uma 

escala cada vez maior e na mesma medida em que, com o modo de produção 

capitalista, se desenvolve a força produtiva social do trabalho, cresce também 

perante o operário a riqueza acumulada, como riqueza que o domina, como capital; 

perante ele expande-se o mundo da riqueza como um mundo alheio e que o domina; 

e na mesma proporção se desenvolve a sua pobreza, a sua indigência e a sua sujeição 

subjetiva. O seu esvaziamento e essa pletora correspondem-se, vão a par. Ao mesmo 

tempo expande-se a massa desses meios vivos de produção do capital: o proletariado 

laborioso. (MARX, 1987, p. 221). 

Compreende-se, assim, que no sistema capitalista a desigualdade social é inerente à 

sua função social e, portanto, não é possível qualquer perspectiva de emancipação dos sujeitos 

sociais, mas sim de apaziguamento dessas contradições. Todavia, pudemos constatar – nesse 

                                                 

43
  ―Caio Prado Jr., Florestan Fernandes, Octávio Ianni e da teoria da dependência (Marini, Bambirra, Gunder 

Frank, dos Santos).‖ (CASTELO, 2012, p. 633). 
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processo cíclico de crises do modo de produção capitalista e constantes tentativas de enfrentá-

las – que nem mesmo o apaziguamento e acirramento dessas contradições têm ocorrido, mas 

um aprofundamento das refrações da ―questão social‖. 

Desse modo, no decorrer desta investigação almejamos traçar um caminho reflexivo 

acerca da reatualização do conservadorismo e seus rebatimentos sobre o exercício profissional 

do assistente social e o projeto ético-político do Serviço Social. Esta reflexão parte de uma 

compreensão crítica de que só é possível a superação dos entraves à emancipação humana a 

partir de uma reflexão de fato ética e coletiva, isto é, numa luta coletiva e universal vinculada 

a um projeto de sociedade de fato politicamente emancipatório. Contudo, para conquistarmos 

tal projeto civilizatório, é necessário que compreendamos a totalidade histórica na qual 

estamos inseridos para que pensemos estratégicas de fato concretas, que nos possibilitem essa 

emancipação tão almejada. 

Assim adentraremos no próximo item, no qual discursaremos a respeito da natureza 

das políticas sociais dentro da atual dinâmica do desenvolvimento capitalista, para que não 

ocorra, segundo Netto (2003), um pauperismo na abordagem em suas análises. 

2.4 POLÍTICA SOCIAL E QUESTÃO SOCIAL NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

Neste item utilizaremos da política social como partícipe da análise aqui realizada, 

entendendo que a mesma é parte do objeto de investigação aqui tratado – o 

neoconservadorismo e seus rebatimentos no exercício profissional do assistente social – este 

consequência do seio dessa sociedade em si tão complexa, que se constitui numa ―totalidade 

de relações de produção e reprodução, materiais e ideológicas‖ (BOTTOMORE, 2001, p. 15). 

Conforme Netto (2003), mesmo que limitado aos objetivos aqui expostos em questão, 

trata-se de analisarmos as políticas sociais englobando a atual dinâmica do desenvolvimento 

capitalista no país, o papel do Estado brasileiro e sua relação com a sociedade civil, 

relacionando-a com a ―questão social‖, visto que esta última encontra-se atrelada à dinâmica da 

sociedade burguesa, evitando assim um pauperismo nas análises das políticas sociais. Em suma, 

a ―[...] ‗questão social‘ está necessariamente colada à sociedade burguesa: somente a supressão 

desta conduz à supressão daquela‖ (NETTO, 2001, p. 44-45). 

Salientamos, antes de tudo, que não nos deteremos aqui em realizarmos um retorno 

esmiuçado acerca da gênese e conformação das políticas sociais, por considerarmos que o 
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mesmo já vem sendo realizado com louvor por uma vasta literatura
44

 acerca do tema. 

Responsabilizamo-nos, ainda, pelo não aprofundamento deste tema frente ao limite real a que 

nos encontramos no presente momento dessa investigação, nos atendo assim a utilizá-la como 

respeitável instrumento de análise para o objeto aqui proposto.  

Contudo, reiteramos ser de suma relevância a atenção dada à discussão das políticas 

sociais, entendendo que os estudos criteriosos e respeitáveis a respeito das mesmas não 

tenham se esgotado. Pelo contrário, devem perdurar como instrumento de investigação por 

muito tempo, se entendermos que as políticas públicas têm em si um caráter contraditório na 

sociedade capitalista, especificamente em se tratando do Serviço Social.  

Em Netto (2001), o desenvolvimento capitalista produz a ―questão social‖ e, 

compulsoriamente, à medida que se desenvolve o capitalismo, aguça as expressões da mesma. 

Portanto, pensar o fim da ―questão social‖ sem o fim do capitalismo é ilusório, visto que ―não 

se suprime a primeira conservando-se o segundo‖ (NETTO, 2001, p. 45). 

Desse modo, que não é possível adentrarmos no exercício profissional dos assistentes 

sociais e os rebatimentos que essa profissão vem sofrendo com o neoconservadorismo, se 

deslocarmos a políticas sociais desse contexto. Isto porque se entende que essas políticas são, 

nesta sociedade uma conquista da classe trabalhadora como também instrumento de consenso 

e manipulação do capital para com essa mesma classe, antagônicos e contraditórios entre si, 

que no conjunto da análise de Marx em O Capital, distingue a ―questão social‖: 

Das expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades que precederam a 

ordem burguesa. A exploração não é um traço distintivo do regime do capital (sabe-

se, de fato, que formas sociais assentadas na exploração precedem largamente a 

ordem burguesa); o que é distintivo desse regime; e que a exploração se efetiva num 

marco de contradições e antagonismos que a tornam, pela primeira vez na história 

registrada, suprimível sem a supressão das condições nas quais se cria 

exponencialmente a riqueza social. Ou seja: a supressão da exploração do trabalho 

pelo capital, constituída a ordem burguesa e altamente desenvolvidas as forças 

produtivas, não implica – bem ao contrário! – redução da produção de riquezas. 

(NETTO, 2001, p. 46). 

Neste contexto de aguçamento das refrações da ―questão social‖ que passou a exigir 

do Estado capitalista respostas às demandas da classe trabalhadora, tem-se no final do século 

XIX uma incorporação de parte dessas reivindicações em forma de leis, que estabeleciam 

melhorias tímidas e parciais nas condições de vida dos operários.  

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, como resultado de alguns 

processos políticos e econômicos, como o crescimento do movimento operário que passou a 

                                                 

44
  Behring e Boschetti (2007); Faleiros (1999); Menezes (1998); Netto (1992); Pastorini (2006); Pereira (1998); 

Sposati (2009); Yazbek (1996), dentre outros.  
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ocupar espaços políticos e sociais importantes – como o parlamento –, a burguesia é obrigada 

a reconhecer direitos de cidadania e sociais que até então buscava ignorar. Muitas foram as 

tentativas de impedimento da burguesia, mas também de luta dos trabalhadores frente à 

necessidade de instauração de um ―mediador civilizador‖, que no movimento dialético dos 

contextos históricos e sociais que se seguiram implicou configurar o escopo das políticas 

sociais bem como a configuração e relação do Estado com a sociedade civil e o mercado, 

tendo como marco a crise de 1929 e os próximos 30 anos que se seguiram (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007, p. 67). 

O capitalismo, nesse período, se viu em seus anos ―gloriosos‖ ou de ―ouro‖ 
45

, 

apresentando sinais de esgotamento no final dos anos de 1960. Não se pode perder de vista 

que esse processo está imiscuído numa lógica mais ampla de acumulação do capital que traz 

nesta cena histórica novas maneiras de enfrentamento da ―questão social‖. 

O modo de produção Taylorismo/Fordismo, marcado pela rígida acumulação e 

consolidado nos chamados ―anos dourados‖, se diferenciou da longa onda recessiva dos anos 

de 1970, época em que o capitalismo se viu ameaçado frente à longa recessão que envolveu 

de modo geral todas as grandes potências imperialistas nesse período. As transformações na 

divisão do trabalho e a relação que se estabeleceu entre centro e periferia engendraram 

profundas transformações econômicas, políticas, sociais, culturais em dimensões globais, 

colidindo sobre todos os Estados de economia capitalista e para além destes (NETTO; BRAZ, 

2007). 

Desse modo, diante desse processo de profunda crise iniciada nos anos de 1970 e que 

se estende na atualidade, segundo estudiosos
46

, o capital se organiza para dar respostas que 

articulem, conforme Netto e Braz (2007), a reestruturação produtiva, a financeirização e a 

ideologia neoliberal. Estas respostas são responsáveis pelas alterações anteriormente 

assinaladas e que incidem no quadro político e institucional dos Estados capitalistas – 

alterações que estes Estados consideram exitosas –, cujo principal objetivo é ―reverter a queda 

da taxa de lucro e criar condições renovadas para a exploração da força de trabalho‖ (NETTO; 

BRAZ, 2007, p. 218). 

                                                 

45
  Os anos ―dourados‖ ou de ―ouro‖ caracterizam-se pelo período que engloba o fim da Segunda Guerra 

Mundial e segunda metade dos anos 1960, em que o capitalismo é marcado por um intenso crescimento 

econômico e altas taxas de lucro. Neste período, o taylorismo-fordismo e o keynesianismo teceram um 

modelo de produção em larga escala e intervenção estatal para controle das crises. Contudo, esse modelo de 

produção começou a extenuar-se ao final da década de 1960 e início dos anos 1970, devido à queda da taxa de 

lucro e a redução do crescimento econômico (BEHRING; BOSCHETTI, 2007; NETTO; BRAZ, 2007). 

46
  Anderson (1995); Arrighi (1996); Chesnais (1996); Harvey (2008); Kurz (2004); Mészáros (2011), dentre 

outros. 
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Essa conjuntura nos oferece elementos para compreendermos o significado social e 

político das políticas sociais, estas que estão diretamente arroladas ao significado social da 

profissão de Serviço Social, sobretudo na contemporaneidade, cujo modelo de 

desenvolvimento tem sua concepção sedimentada na articulação entre crescimento econômico 

e desenvolvimento social. Essa articulação implica uma nova configuração da proteção social, 

cuja centralidade está no enfrentamento da pobreza. 

Segundo a hipótese aqui apresentada, esse discurso tem sido incorporado por uma 

parcela dos assistentes sociais em seu exercício profissional como porta de saída para o 

enfrentamento das expressões da ―questão social‖, perdendo de vista os aspectos supracitados 

no decorrer deste trabalho. 

Para o pleno êxito desse projeto classista, a burguesia, junto ao seu Estado burguês a 

partir dos anos 2000, especificamente frente à crise financeira que afetou as economias 

mundiais, teve como sustentáculo o aporte em princípios de iniciativas conservadoras, estas 

restauradas e reinventadas, porém mascaradas por uma ―espécie de juízo moral que, ao criticar 

os maus e desonestos capitalistas, defendem o capitalismo sério, real, produtivo, democrático e 

redistributivo‖ (MOTA; AMARAL; PERUZO, 2012, p. 33). Projeto que foi assumido, 

legitimado e conduzido pelos governos latino-americanos, que até assumirem o governo eram 

vinculados às lutas dos movimentos sociais como partidos populares e de esquerda. 

Ainda de acordo com Mota, Amaral e Peruzo (2012), no que diz respeito ao contexto 

brasileiro, no governo Lula teve-se a conciliação de iniciativas aparentemente contraditórias: 

―as diretrizes do receituário liberal e a pauta desenvolvimentista‖
47

 (p. 35). 

Por isso, as respostas à luta social e histórica contra a miséria e a desigualdade social 

se deram com estratégias que negam o antagonismo das classes, obtendo, assim, o 

consentimento ativo e passivo de grande parte dos ‗trabalhadores‘ e do ‗lumpem'. Ao 

desistoricizar a pobreza – não por naturalizá-la como vaticínio e destino, mas 

tratando-a como um fenômeno que pode ser gerido através de políticas 

compensatórias –, tornou-se possível atender algumas necessidades imediatas das 

classes trabalhadoras, sem romper com as exigências das classes proprietárias e 

dominantes. (MOTA; AMARAL; PERUZO, 2012, p. 37; grifos nossos). 

Conforme destaca Oliveira (2010), a contrarreforma do período Lula se constituiu 

como uma ―reforma social e moral‖, visto que foram atendidas algumas necessidades da 

pobreza, sem romper a desigualdade, não pondo em xeque a exploração capitalista. 

                                                 

47
  No governo Lula pode-se apontar as contrarreformas da previdência e da educação, expansão da assistência 

social, crédito ao consumidor, empréstimos populares, aumentos do salário mínimo, ao mesmo tempo em que 

se aumentam exorbitantemente as taxas de juros. Em suma, houve o atendimento de algumas reivindicações 

das classes subalternas, assegurando também as exigências das classes dominantes (MOTA; AMARAL; 

PERUZO, 2012). 
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Para Werneck Vianna (2008), um aspecto relevante que deve ser considerado é o 

desfalecimento do debate acerca dos princípios implícitos na concepção de política social 

presente na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), que se configura em garantir direitos sem 

perder seu caráter universalista, diferente do que temos no debate atual: a ênfase no combate 

à pobreza. Neste sentido, reiteramos a relevância para o objeto de estudo aqui proposto, por 

entendermos que os assistentes sociais compõem uma das profissões responsáveis pela defesa 

e garantia da seguridade social, particularmente no que se refere ao princípio da 

universalidade, todos esses direitos expressos na Carta Magna de 1988. 

Mauriel (2012) salienta que o principal problema não está somente na prioridade 

concedida à pobreza enquanto categoria de análise para se pensar as políticas sociais, mas no 

tratamento dado aos ―pobres‖, estes ―renomeados por suas fragilidades, descontextualizados, 

des-historicizados, aparecendo no discurso tecnocrático reconstituído por um novo tipo de 

vigilância moral‖ (p. 181). Há um isolamento e distanciamento do debate da pobreza que traz 

em si uma condição estrutural, despolitizando e relativizando a ―questão social‖ e suas 

expressões, visto que ―a definição de pobre e pobreza pode ser calculada por fórmulas 

predefinidas e índices que se encaixam em qualquer parte do mundo‖ (p. 182). 

Werneck Vianna (2008) denomina tal perspectiva de ―liberal revisitada‖ quando esta 

prioriza a autonomia dos cidadãos, em que estes tenham igualdade nas oportunidades de 

aprendizado que os ensine a ―pescar‖. Neste pensamento, se defende que cada indivíduo tenha 

liberdade e oportunidades conforme suas capacidades de se habilitarem e, conforme seu 

funcionamento, serem capazes de concretizar realizações. Essa perspectiva está ancorada nos 

princípios e conceitos presentes na teoria do desenvolvimento humano ou desenvolvimento 

como liberdade do economista indiano Amartya Sen
48

, que coincide com a classificação dada 

por Werneck Vianna (2008) de concepção ―liberal revisada‖. 

Essa teoria tem sido a base de fundamentação dos documentos propagados pelos 

organismos multilaterais como Banco Mundial e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Organização Mundial do Comércio (OMC), que no âmbito da 

política social traz uma análise sobre pobreza e desigualdade. No Brasil, a ―nova‖ concepção de 

Assistência, como a PNAS, já corrobora com os princípios e conceitos presentes nessa teoria. 

A pobreza, de acordo com Sen (2001), é desigualdade, considerando-se tanto a 

desigualdade econômica (de renda, de condições materiais concretas) que diz respeito à 

estrutura e que está para além dos indivíduos; e a desigualdade de capacidades (de 

                                                 

48
  Para maior conhecimento e aprofundamento dessa teoria, consultar Sen (2000; 2001). 
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potencialidades ligadas às características das pessoas), com ênfase no que as pessoas podem 

realizar a partir de suas habilidades e competências. Sen (2001) parte do princípio de que as 

capacidades individuais tenham prioridade, na defesa de que estas sejam responsáveis por 

suprir as necessidades básicas, focando, assim, ―o processo de desenvolvimento no indivíduo 

e não nas condições estruturais, pois, primeiro deve-se obter liberdade (capacidades) para 

depois conseguir auferir renda no mercado‖ (MAURIEL, 2008, p. 58). 

Neste sentido, segundo Mauriel (2012), a liberdade individual é exercida pela 

influência de condições que a habilitem, como saúde e educação básica, condições que devem 

ser garantidas pelo Estado para que o indivíduo possa exercer sua cidadania. Em outros 

termos, desenvolver capacidades enquanto liberdade de escolha é combater a pobreza, sendo 

o Estado o principal responsável em garantir condições para esse ―empoderamento‖. No que 

diz respeito à política social, segundo essa teoria, sistemas universais têm lugar, mas somente 

os que proporcionem a capacitação dos indivíduos para o exercício da autonomia. 

Ou seja, na concepção ‗liberal revisada‘, a convivência entre as políticas sociais 

universais e as focalizadas não é só permitida, mas recomendada. Esse 

hibridismo é justamente o principal elemento distintivo que vai caracterizar a 

política social hoje: um mix entre sistemas universais básicos e formas 

individualizadas de proteção privada. (MAURIEL, 2012, p. 185; grifo nosso). 

Desse modo, temos ações que concretizam a assertiva supracitada quando nos 

deparamos com o modelo de proteção social brasileiro atual, cujas principais características se 

manifestam em políticas sociais focalizadas, com ênfase nas capacidades individuais e de uma 

assistência apaziguadora. 

São muitos os exemplos a serem destacados: Programa Bolsa Família; Previdência 

básica; BPC da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS); Seguro Desemprego; programas 

de reforma agrária; Fundef; ProJovem; Proger, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado, dentre outros. Vale destacar que estes três últimos dizem respeito a ações que 

correspondem à tendência ao discurso de inclusão social, via estímulo ao empreendedorismo, 

que autentica a vertente de Sen, do desenvolvimento das capacidades individuais. 

Salientamos, ainda, a forte contradição quando se busca estabelecer com precisão 

crescente ―os mais pobres entre os pobres‖ da própria proteção social, o que altera a relação 

entre cidadãos e Estado do ponto de vista dos direitos. Este contrassenso traz implicações 

políticas importantes, visto que desarticula o foco das lutas pelo acesso às riquezas 

socialmente produzidas, dissociando proteção e direitos sociais (MAURIEL, 2012). 
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Embora seja relevante e necessário analisarmos esse caráter focalizador e de 

desresponsabilização do Estado nas demais políticas sociais, com transferência de 

responsabilidade para a sociedade civil, na qual se destacam os indivíduos, trataremos com 

maior ênfase da PNAS, visto que a mesma teve seu objetivo principal alterado, com enfoque 

no combate da pobreza.  

Art. 2º - Parágrafo único: Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 

realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e 

provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a 

universalização dos direitos sociais (BRASIL, 2011). 

Na Lei Orgânica de Assistência Social (BRASIL, s.d.), tem-se como categoria 

fundamental o conceito de vulnerabilidade social, voltado ―para quem dela necessitar‖ 

indicando o acesso à Política de Assistência Social. Contudo, no texto da Política Nacional de 

Assistência Social, constitui como público usuário desta política cidadãos e grupos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade e riscos
49

, a mencionar: famílias e indivíduos com 

perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 

identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 

resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas; 

uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, 

grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 

informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar 

risco pessoal e social (BRASIL, 2004). 

Neste sentido, nos deparamos com o recorte dado à vulnerabilidade social: na 

Constituição (BRASIL, 1988) se pretendia universalizar, mas agora, ao se definir outro 

público no texto da PNAS, revela-se uma tendência à focalização. 

Outro elemento a ser analisado com prudência é a relação de parceria entre Estado e 

Sociedade Civil que sempre esteve presente no contexto da Assistência Social ao longo de sua 

trajetória histórica no contexto brasileiro, e que com a PNAS nos parece conduzir pela 

primazia do Estado na condução dessa política. Porém, essa relação estabelecida para a 

execução de programas e serviços pode vir a reproduzir o que historicamente se configurou 

numa perspectiva de benemerência e solidariedade, comprometendo a perspectiva de 

efetivação do direito (MONTEIRO, 2012). 

                                                 

49
  A origem destes conceitos encontram-se implementados nos relatórios da CEPAL, especialmente a partir do 

final dos anos de 1990. 
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É importante destacar que, nessa nova forma do Estado se relacionar com a sociedade, 

este se limitou à prestação de serviços sociais e no financiamento destes por meio de impostos 

diretos e indiretos. Salientamos que a primazia do Estado busca não somente resultados 

qualitativos como também quantitativos, quando analisamos as condições reais dos direitos 

sociais que passaram a se subordinar à lógica orçamentária, tendendo à privatização, cortes 

nos gastos públicos para programas sociais, reforçando assim o caráter seletivo e focalizado 

apenas no enfrentamento da pobreza absoluta. 

Desse modo, como destacou Iamamoto (2010), há uma inversão e uma subversão: ao 

invés do direito constitucional impor e orientar a distribuição de verbas orçamentárias, o 

dever legal passa a ser submetido à disponibilidade de recursos. As definições orçamentárias 

se tornam parâmetros para a implementação dos direitos sociais. 

Neste sentido, reiteramos a assertiva da autora supracitada de que a universalidade do 

acesso aos programas e projetos sociais disponíveis a todos os cidadãos só é possível no 

âmbito do Estado, ainda que não dependam apenas dele. E para que isso de fato se 

materialize, se faz necessária a luta entre forças sociais que tenham interesses coletivos e 

compartilhados entre si. 

Assim, em minha compreensão, em concordância com outros autores
50

 que 

compartilham do mesmo pensamento, reitero aqui o papel imprescindível dos assistentes sociais 

como sujeitos capazes de articular, mobilizar, informar, através de um trabalho de base, o 

fortalecimento do papel do Estado enquanto garantidor dos direitos sociais a ele incumbido. 

Contudo, o desafio é que, antes de qualquer coisa, são exatamente os assistentes 

sociais os sujeitos que na atual cena contemporânea precisam se apropriar criticamente do 

significado social de sua profissão, que diante da atual conjuntura parece ter se rendido aos 

encantos do ―canto da sereia‖
51

 presente no discurso mascarado de um desenvolvimento 

social e humanizado. 

                                                 

50
  Barroco (2011); Braz (2008); Iamamoto (2010); Mauriel (2012); Mota, Amaral e Peruzo (2012), Ortiz (2007), 

dentre outros. 

51
 A expressão o canto da sereia é citada no poema épico Odisseia, de Homero, em que o personagem Ulisses, 

herói da mitologia grega e símbolo da capacidade humana de superar adversidades, conhecido por sua 

valentia, prudência e esperteza, arriscou enfrentar o perigo e resolveu conhecer esse canto maravilhoso sem, 

contudo colocar em risco sua vida. As sereias de Homero eram tão lindas e cantavam com tanta doçura que 

exerciam um poder irresistível sobre seus ouvintes, que, inebriados, se atiravam nas águas e nunca mais 

voltavam. Ulisses conseguiu salvar-se porque colocou cera nos ouvidos dos seus marinheiros e amarrou-se ao 

mastro de seu navio, para poder ouvi-las sem poder aproximar-se (HOMERO, 1997). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouvido


3 A OFENSIVA NEOCONSERVADORA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

DO ASSISTENTE SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O homem se humilha se castram seu sonho, seu sonho é sua 

vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não 

tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, não dá para 

ser feliz. 

Gonzaguinha (1983) 

 

Nas reflexões levantadas nos capítulos anteriores procuramos percorrer um caminho 

de apreensão das bases fundantes da razão moderna e do pensamento conservador, assim 

como da pós-modernidade e de como o conservadorismo tem encontrado nesta o suporte para 

se reatualizar na contemporaneidade. 

A partir das reflexões realizadas, podemos observar que o neoconservadorismo refere-

se a valores conservadores e que na cena contemporânea se configura em novas roupagens, 

próprias dessa época que lhe exige novos condutos para sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Neste estudo, partimos da hipótese de que o pensamento neoconservador tem se instaurado no 

cotidiano dos assistentes sociais, visto que o cotidiano é por si só um espaço da repetição e do 

imediatismo, propício a alienação – sendo campo fértil para que a ofensiva neoconservadora 

ganhe peso – e também de luta, no qual se abrolham as alternativas de superação da sociedade 

burguesa. Destarte, ―o desafio é romper as unilateralidades presentes nas leituras do trabalho 

do assistente social com vieses ora fatalistas, ora messiânicos, tal como se constata no 

cotidiano profissional‖ (IAMAMOTO, 2010, p. 417). 

No intento de validar esta afirmativa e evidenciar suas características particulares que 

se camuflam em posicionamentos aparentemente progressistas e de base emancipatória, 

apresentaremos neste capítulo de forma ilustrativa como o neoconservadorismo tem sido 

apropriado pelos assistentes sociais em seu cotidiano, rebatendo assim diretamente no seu 

exercício profissional. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E SEU CAMINHO TEÓRICO-

METODOLÓGICO 

A realização desta pesquisa, embora ilustrativa, tem como objeto central identificar os 

impactos do neoconservadorismo no exercício profissional
52

 dos assistentes sociais frente ao 

atual modelo de desenvolvimento econômico e social brasileiro a partir do ano 2000, 

configurado nos governos Lula e Dilma. 

Para alcançar esse objetivo, optamos por analisar as produções dos anais do Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) de 2001 a 2013, por se tratar de um encontro que 

reúne uma vasta produção da categoria profissional acerca do seu exercício, no qual são 

publicizados os desafios que se colocam na agenda contemporânea dos profissionais, com 

seus limites e possibilidades. 

O desafio em definir o caminho teórico-metodológico que rege esta pesquisa se deu na 

condução da análise dessas produções, sem perdermos de vista os elementos que as mesmas 

apresentam em seu conteúdo no que diz respeito aos desdobramentos do processo de 

reestruturação produtiva e as inovações na estrutura do Estado, mediatizadas pelos projetos 

econômicos, sociais e políticos.  

Como tratado nos capítulos anteriores, partimos do suposto de que o Estado, frente à 

necessidade de se adequar às novas exigências do capital, reformula sua estrutura. Nessa nova 

roupagem, as políticas públicas são afetadas e, consequentemente, a classe trabalhadora. É 

nessa direção que se situa a discussão sobre os rebatimentos da ofensiva neoconservadora no 

exercício profissional do assistente social na contemporaneidade.  

Netto (2009) destaca a questão do método como um dos problemas centrais (e mais 

polêmicos) da teoria social, o que exige uma aproximação séria das ciências que se 

esforçaram na construção de um método como um esforço de clarificação metodológica. 

Este estudo, portanto, buscou, através de uma perspectiva crítico-dialética como 

método de análise, perscrutar as bases que conformaram a ideologia neoconservadora pós-

moderna, que tem invadido ora de modo taciturno, ora estrondoso, o cotidiano profissional 

                                                 

52
  Destacamos a clareza da relevância em se discutir a categoria trabalho nesse estudo. Contudo, por questões de 

limites que se apresentam no momento presente, não será possível adentrarmos nesse tema, para não 

corrermos o risco de realizarmos uma análise empobrecida e equivocada acerca do mesmo. Todavia, 

indicamos autores que discutem o tema como: Antunes (2005); Iamamoto (1998); Marx; Engels (1953); Marx 

(1987), dentre outros. 
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dos assistentes sociais em todas as dimensões: ético-político, técnico-operativa e teórico-

metodológica.  

Consideramos a opção ético-política e teórico-metodológica pelo método de análise de 

inspiração marxiana, importante para a realização desta pesquisa por propor uma abordagem 

dialética, realizando a junção de ―analisar os contextos históricos, as determinações 

socioeconômicas dos fenômenos, as relações sociais de produção e de dominação com a 

compreensão das representações sociais‖ (MINAYO, 2012, p. 24). 

Esta pesquisa tem sua análise centrada na categoria ideologia
53

, já que ela se traduz 

em uma das categorias centrais do processo metodológico da obra marxiana. Nos termos de 

Bottomore:  

[...] enquanto os homens, por força de seu limitado modo material de atividade, 

são incapazes de resolver as contradições na prática, tendem a projetá-las nas 

formas ideológicas de consciência, isto é, em soluções puramente espirituais ou 

discursivas que ocultam efetivamente, ou disfarçam, a existência e o caráter 

dessas contradições. Ocultando-as, a distorção ideológica contribui para a sua 

reprodução e, portanto, serve aos interesses da classe dominante. Portanto, a 

ideologia surge como um conceito negativo e restrito. É negativo porque 

compreende uma distorção, uma representação errônea das contradições. É 

restrito porque não abrange todos os tipos de erros e distorções. A relação entre 

as ideias ideológicas e não ideológicas não pode ser interpretada como a relação 

geral entre erro e verdade. As distorções ideológicas não podem ser superadas 

pela crítica, só podem desaparecer quando as contradições que lhes deram 

origem forem resolvidas na prática (BOTTOMORE, 2001, p. 184; grifos nossos). 

Sua utilização consiste em subsidiar a análise de aspectos políticos e culturais 

dominantes de uma classe para o conjunto da sociedade no qual se encontram inseridos os 

assistentes sociais como classe trabalhadora e partícipe desse processo. Isto porque 

entendemos que a ideologia compreende aspectos referentes aos valores burgueses que 

combinam o consenso com setores aliados, reforçando sua influência sobre os trabalhadores 

que lutam por um novo projeto societário (BOTTOMORE, 2001). 

Para que a realidade social possa ser conhecida em sua totalidade concreta, o homem 

não deve ser considerado como objeto, mas deve ser reconhecido como sujeito social. ―A 

análise quebra e separa a totalidade, que devemos em seguida reencontrar‖ (LEFEBVRE, 

1970, p. 42). Essa união de aspectos contraditórios não deve dissimular a própria unidade, 

pois ambos fazem parte da totalidade. 

                                                 

53
  Cabe registrar que o termo ―ideologia‖, bem como suas variações, foi utilizado desde as primeiras páginas 

deste trabalho, sem ter sido suficientemente explicitado. Ao deparar com essa ―lacuna‖, que somente nesse 

capítulo se propôs a ser sanada mesmo que com limites. Infiro que, apesar dessa omissão, a utilização do 

termo, em todos esses momentos, designa o potencial ideológico de ocultar o real. 
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Por acreditar que a teoria informa o significado dinâmico daquilo que ocorre e que 

buscamos captar no espaço de estudo (NETO, 1994), foi realizada a revisão de literatura sobre 

a temática proposta
54

 durante todo o processo de constituição deste estudo. No processo de 

investigação, foi utilizada como instrumento a pesquisa bibliográfica, como também consulta 

a documentos como legislações, resoluções, relatórios de órgãos oficiais
55

, instrumentos de 

análise que permitiram desenvolver os objetivos da pesquisa.  

As páginas que compõem este estudo têm como principais elementos de análise o 

modelo de desenvolvimento econômico do capitalismo contemporâneo – particularmente do 

Brasil a partir do ano 2000 –, as estratégias do ideário neoliberal e pós-moderno, as propostas 

de políticas focalizadas, seletivas e de empoderamento que reforçam a lógica de 

individualização e responsabilização do sujeito e o profissional assistente social inscrito nesse 

emaranhado de contradições. 

Quando estamos falando de valores dominantes que dão direção e reforço à 

manutenção do pensamento hegemônico, e de uma profissão inscrita na divisão sociotécnica 

do trabalho e que traz em si um projeto com valores contrários a esse sistema, optamos pela 

utilização da abordagem qualitativa para a aproximação com o objeto de estudo. A abordagem 

qualitativa é relevante neste processo de investigação porque trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 

conjunto de fenômenos trata-se de parte da realidade social da qual o homem faz parte e se 

relaciona. A abordagem qualitativa não tem, portanto, como pretensão a compreensão total e 

completa sobre a realidade, mas uma aproximação desse real (MINAYO, 2012). 

No que concerne à realização da pesquisa aos anais do CBAS, destacamos que a 

escolha pela fonte de investigação se justifica por se tratar de um encontro organizado pelas 

instâncias organizativas
56

 da categoria profissional. O CBAS é um espaço democrático de 

publicização da discussão acerca da realidade que enfrenta a categoria profissional em seu 

cotidiano, seja em seus desafios, avanços, retrocessos, limites e possibilidades. Sobretudo, 

                                                 

54
  A revisão bibliográfica veio sendo realizada desde a elaboração do pré-projeto de pesquisa apresentado e 

aprovado no processo seletivo do Programa de Mestrado; na reelaboração do projeto de pesquisa para a 

qualificação e, por fim, na elaboração final dessa dissertação. Apontamos como principais elementos de 

análise que nortearam esse estudo: o projeto da modernidade e o pensamento conservador, a pós-modernidade 

e o neoconservadorismo, e a relação desses elementos com a sociedade burguesa a partir do processo de 

reestruturação produtiva e da ofensiva neoliberal, especialmente no Brasil na cena contemporânea. 

55
  Marcos regulatórios das políticas sociais. 

56
  Conjunto CFESS, CRESS, ABEPSS e ENESSO. 
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porque inscreve não somente as pesquisas de âmbito acadêmico, mas especialmente as 

sistematizações sobre o exercício profissional. 

A escolha de Sofia
57

 de analisar essas produções foi também um desafio, devido ao 

risco de encontrar elementos que não confirmassem minha hipótese. Não porque a mesma não 

pudesse ser refutada, mas por se tratar de um encontro cuja seleção de trabalhos dá-se de 

forma criteriosa e de compromisso com o projeto ético-político, o que dificilmente aprovaria 

produções de viés neoconservador. 

Contudo, ao analisar algumas produções, pude reunir elementos que confirmassem 

minha hipótese – ainda que de modo ilustrativo – o que me desagrada pela posição ético-

política e teórico-metodológica do qual compartilho. Por outro lado, são observações que me 

fortalecem no compromisso assumido de desvelar o aparente, aqui particularmente quando me 

refiro à profissão de assistente social e ao seu projeto ético-político. Essas questões serão 

tratadas nos próximos itens com mais afinco. 

A partir do ano 2000, foram realizados cinco CBAS, a citar: 

 

Tabela 1 - Relação de CBAS realizados de 2001 a 2013 

CBAS ANO LOCAL 

10º CBAS 2001 Rio de Janeiro - RJ 

11º CBAS 2004 Fortaleza - CE 

12º CBAS 2007 Foz do Iguaçu - PR 

13º CBAS 2010 Brasília - DF 

14º CBAS 2013 Aguas de Lindóia - SP 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos CBAS supracitados, tivemos acesso aos anais dos três últimos anos: 2007, 2010 e 

2013. No que diz respeito ao eixo temático, optamos pela análise dos seguintes: 12º CBAS – 

Eixo Relações de trabalho e espaços sócio-ocupacionais; com 83 trabalhos publicados; 13º 

CBAS – Eixo Espaços sócio-ocupacionais, relações de condição de trabalho; com 93 

                                                 

57
  A escolha de Sofia (Sophie’s Choice) trata-se de um romance de autoria de Willian Styron, de 1979. Em 

linhas gerais, o livro realiza uma incursão aos meandros psicológicos dos que sobreviveram aos horrores dos 

campos de concentração nazistas da II Guerra Mundial. A personagem principal, Sofia, é uma imigrante 

polonesa que sobreviveu a Auschwitz. Capturada com seus dois filhos, Sofia é forçada por um soldado nazista 

a escolher um dos dois filhos para morrer: um seguiria para a câmara de gás e o outro seria poupado. Se ela se 

recusasse a escolher um, ambos os filhos seriam mortos. 
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trabalhos publicados e 14º CBAS – Eixo Ênfase no trabalho profissional; com 203 trabalhos 

publicados. 

A opção pelos eixos temáticos supracitados se deu por acreditarmos que haveria 

produções que tratariam diretamente dos elementos presentes no cotidiano do profissional que 

exerce a função de assistente social. E, portanto, trariam elementos que confirmassem ou 

refutassem a hipótese que motivou a realização desta investigação. 

Em relação ao número de trabalhos a serem lidos e analisados, estabelecemos uma 

média de 30 a 40 trabalhos por eixo temático, para que tivéssemos acesso ao maior número de 

produções, não nos prendendo em achismos e equívocos. Por questões de limites de tempo, 

não foi possível realizarmos mais leituras, considerando que estas exigem atenção e uma 

postura ética e de responsabilidade com os autores dos trabalhos. 

A seleção dos textos se deu pela análise de conteúdo, buscando identificar categorias 

que demonstrassem algum resquício ou indicativo neoconservador. Assim, no que diz respeito 

ao número de trabalhos analisados, foram lidas e analisadas 109 produções, e desse número 

22 produções foram selecionadas por conterem elementos relevantes para a análise do objeto 

de estudo aqui proposto. A citar:  

 

Tabela 2 - Distribuição de trabalhos lidos e selecionados na pesquisa 

CBAS ANO TRABALHOS LIDOS TRABALHOS SELECIONADOS 

12º 2007 33 10 

13º 2010 36 5 

14º 2013 40 7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vale salientar que, dos 109 trabalhos lidos e analisados, 22 foram selecionados por 

apresentarem elementos que revelam a influência do neoconservadorismo sobre o exercício 

profissional do assistente social, nos quais os autores se colocam em posição de afirmação e 

fortalecimento desse pensamento, ainda que não tenham clareza disso. 

Todavia, os 87 trabalhos não selecionados revelam um reconhecimento da presença da 

ideologia pós-moderna e neoconservadora em seu cotidiano, seja pelas políticas sociais, seja 

pela direção dada na utilização da dimensão técnico-operativa, ético-política e teórico-

metodológica, o que consideramos de suma relevância para o objeto aqui proposto. Contudo, 

os autores dessas 87 produções se colocam contra essa vertente, apresentando críticas 

contundentes que reforçam a defesa do projeto ético-político, mesmo frente aos embates que 
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têm de enfrentar para a defesa do mesmo em seu cotidiano. São essas as questões até aqui 

pontuadas que buscaremos desenvolver nos itens que se seguem. 

3.2 O SERVIÇO SOCIAL SOB A MIRA DO NEOCONSERVADORISMO: 

MANIFESTAÇÕES NO COTIDIANO PROFISSIONAL CONTEMPORÂNEO 

No decorrer deste estudo procuramos percorrer um caminho metodológico respaldado 

numa perspectiva de inspiração marxiana que nos possibilitasse ultrapassar o aparente acerca 

dos indícios de um possível neoconservadorismo instaurado no cotidiano profissional do 

assistente social. Para tanto, nos detivemos numa leitura atenta – ainda que com seus limites – 

na busca por compreendermos a origem dos valores burgueses que gerem essa sociedade. 

Valores que precisam ser compreendidos em sua totalidade para que elaboremos alternativas 

materialmente possíveis de serem concretizadas, que superem esse modelo econômico e 

social que em sua raiz está fadado ao fracasso, cujo princípio encontra-se na exploração 

exacerbada do próprio homem. 

Neste item, trataremos dos ―achados‖ neoconservadores manifestos no cotidiano 

profissional dos assistentes sociais a partir da análise investigativa dos anais do 12º, 13º e 14º 

CBAS, cujo eixo temático selecionado para a pesquisa trata dos espaços sócio-ocupacionais, 

relações de trabalho e trabalho profissional. A escolha se justifica por entendermos que estes 

tratam de questões referentes ao cotidiano e de como os profissionais têm pensado e agido 

acerca dessas questões. 

Já adentrando na análise acerca do cotidiano profissional dos assistentes sociais, 

consideramos relevante refletirmos acerca da realidade em que os mesmos encontram-se 

inseridos, cujo desafio de manter uma crítica para além de meras reformas que tratem das 

refrações da ―questão social‖ é abissal frente à realidade que se coloca.  

Nesse sentido, que iniciamos com a assertiva de Evangelista (1992), que define o 

cotidiano segundo a perspectiva marxista, como um dos níveis constitutivos da história: ―aquele 

em que a reprodução social se realiza pela própria reprodução dos indivíduos. A reprodução 

de cada indivíduo termina por implicar na reprodução indireta da sociedade‖ (p. 54). 

O indivíduo, portanto, responde aos fenômenos que se colocam nas situações por ele 

vivenciadas e não nas relações que de fato o vinculam e lhe dão sentido na sociedade. Desse 
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modo, o cotidiano impõe ao indivíduo respostas funcionais às situações por ele vivenciadas. 

Assim, cotidianidade é o mundo da manipulação e da instrumentalidade, visto que a 

Atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, não é a de um 

abstrato sujeito cognoscente, de uma mente pensante que examina a realidade 

especulativamente, porém a de um ser que age objetiva e praticamente, de um 

indivíduo histórico que exerce a sua atividade prática no trato com a natureza e com 

os outros homens, tendo em vista a consecução dos próprios fins e interesses, dentro 

de um determinado conjunto de relações sociais. Portanto, a realidade não se 

apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre 

intuir, analisar e compreender teoricamente [...]; apresenta-se como o campo em que 

se exercita a sua atividade pratico sensível, sobre cujo fundamento surgirá a imediata 

intuição prática da realidade. No trato prático utilitário com as coisas – em que a 

realidade se revela como mundo dos meios, fins, instrumentos, exigências e esforços 

para satisfazer a estas – o indivíduo ‗em situação‘ cria suas próprias representações 

das coisas e elabora todo um sistema correlativo de noções que capta e fixa o 

aspecto fenomênico da realidade. (KOSIK, 1976, p. 11-12). 

A cotidianidade
58

 é onde o homem se movimenta a partir de seus instintos de forma 

mecânica e com familiaridade.  

A cotidianidade, na sociedade burguesa é reificada. O homem, é um ser que age, 

sente e pensa, a partir de sua inserção nas relações sociais que vivencia apensar de 

ser, não se percebe como sujeito social. Isto porque o hiato relativo existente entre a 

consciência e o ser social, como Marx já antecipara, é aprofundado pela reificação 

que se torna um fenômeno adicional de refração entre uma e outro. É a reificação, 

como fenômeno, que se universaliza e a tudo subsume, que produz o ‗mundo da 

pseudoconcreticidade‘, que é o mundo fenomênico da cotidianidade. A reificacão é 

exacerbada, no modo capitalista de produção, pela generalização do fetichismo da 

mercadoria para o conjunto das relações sociais indiferenciadamente. 

(EVANGELISTA, 1992, p. 60). 

Evangelista (1992) destaca que, na cotidianidade reificada, desaparece a visibilidade 

do poder opressivo que está em todo lugar, mas que não aparece em lugar nenhum. Portanto, 

o autor destaca o requerimento de compreensão da vida cotidiana pela reconstituição 

ontológica pela via da totalidade concreta. ―É só quando referida a esta totalidade, pontuada 

por suas complexas mediações, que a nebulosidade e o sem sentido da cotidianidade se 

dissipará e desvelar-se á ao homem‖ (p. 65). 

Assim, como uma totalidade concreta, a realidade envolve um todo estruturado em 

desenvolvimento e em autocriação; os fatos só são conhecimentos da realidade se entendidos 

como pertencentes a um todo dialético. A totalidade, então, significa realidade como um todo 

                                                 

58
  Na cotidianidade, a atividade e o modo de viver se transformam num instinto, subconsciente e inconsciente, 

irrefletido mecanismo de ação e de vida. [...] Na cotidianidade tudo está ao alcance das mãos e as intenções de 

cada um são realizáveis. Por esta razão ela é o mundo da intimidade, da familiaridade e das ações banais. 

(KOSIK, 1976, p. 71-72). 
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estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente 

compreendido. 

Desse modo, a análise das produções que iremos esboçar não pode ser considerada 

neutra, pois todo estudo que tem por base o real é norteado por um arcabouço teórico que 

delineia a escolha do objeto, os caminhos metodológicos e resultados teóricos e práticos. 

Como vimos nos capítulos anteriores, particularmente no capítulo 2, a abrangência que 

as decisões emanadas do Estado alcançam – como a configuração das políticas sociais –, torna 

previsível que tragam influências na constituição do espaço sócio-ocupacional e no tipo de 

relação de trabalho a ser estabelecido. Ou seja, é o Estado que determina o tipo de 

atendimento às refrações da ―questão social‖ e condiciona as referências que orientam os 

vínculos de trabalho – sob a égide neoliberal – a que o profissional estará submetido. 

Acreditamos que essa realidade conflitante perpassa pela relativa autonomia 

profissional e a condição de trabalhador assalariado no qual se encontra o assistente social. 

Em Iamamoto (2010), o significado social do trabalho profissional do assistente social 

depende das relações que estabelece com seu empregador, os quais personificam funções 

diferenciadas na sociedade. 

Ainda segundo a autora, ―a condição de trabalhador assalariado impregna o trabalho 

profissional de dilemas da alienação e de determinações sociais que afetam a coletividade dos 

trabalhadores, ainda que se expressem de modo particular no âmbito desse trabalho 

qualificado e complexo‖ (p. 215). 

Para ilustrar esse argumento da ofensiva neoconservadora no Serviço Social, 

destacamos alguns trabalhos analisados que fazem referência à Política de Assistência Social 

e ao posicionamento dos profissionais frente à mesma. 

Pode-se concluir daí a importância das políticas públicas sociais, de modo 

especial, as de transferência de renda, e as de assistência social na função de 

protetividade, pois será a partir delas possível encaminhar um processo de 

trabalho cooperativo nos termos da Economia Solidária, empoderando as 

famílias para garantir a efetividade da função ‘Prevenção’, prevista na NOB II 

e ratificada no SUAS em que ‗cria apoios nas situações circunstanciais de 

vulnerabilidade, evitando que o cidadão resvale do patamar de renda alcançado ou 

perca o acesso que já possui a bens e serviços mantendo-o incluído no sistema social 

atendido pelas políticas socioeconômicas setoriais‘. (13º CBAS, ano 2010, trabalho 

III; grifos nossos). 

Apesar do grande investimento que o município realiza financeiramente na Política 

de Assistência Social percebemos claramente que a demanda para os serviços tem 

crescido sem uma possibilidade de resposta imediata e assertiva para a 

população, já que a busca pela Assistência Social muitas vezes está ligada a falta de 

outras Políticas Públicas para a população. [...] Apesar das contradições que o 

município tem vivenciado, percebemos o seu potencial de acolhida, tanto das 

empresas que a cada dia aumentam ainda mais o polo industrial, quanto desses 
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novos moradores que enxergam na cidade de [...] a possibilidade de alcançarem 

seus sonhos e realizações. (14º CBAS, ano 2013, trabalho III; grifos nossos). 

Nos trabalhos selecionados, citados anteriormente, podemos analisar que seus autores 

dão ênfase às orientações da política social de assistência social, deslocada de uma análise da 

estrutura econômica, política e social em que se encontra inserida. Assim, nos deparamos com 

um limite desses trabalhos, em que o profissional busca nas empresas locais e/ou de economia 

solidária a possibilidade de suprir as demandas da população, tendo em vista a redução de 

respostas imediatas e assertivas para os sujeitos, pelas políticas sociais. Em suma, observa-

se uma análise que não trouxe em nenhum momento as contradições próprias da sociedade 

burguesa. 

Desse modo, conforme Behring e Boschetti (2007), é importante que os assistentes 

sociais não percam de vista a armadilha em que estão sujeitos, sob o argumento da crise fiscal 

do Estado, em que as políticas sociais são transformadas em ações pontuais e compensatórias 

direcionadas para os efeitos mais perversos da crise. 

Temos a prevalência do trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas 

sociais, qual seja: a privatização, a focalização e a descentralização. Esta última dá-se como 

mera transferência de responsabilidades para entes da federação ou para instituições privadas 

e novas modalidades jurídico-institucionais correspondentes, componente fundamental da 

―reforma‖ e das orientações dos organismos internacionais para a proteção social. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2007). 

Na ocasião pensamos na necessidade de um investimento técnico diferenciado 

que alcançasse resultados em longo prazo, tendo como diretriz o projeto ético 

político da profissão que define a partir do paradigma crítico dialético um principio 

educativo desenvolvendo ações de prevenção de situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades, aquisição de saberes e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. [...] A ideia é constituir um trabalho centrado 

nos usuários enquanto sujeitos que os mesmos possam apreender a realidade de 

maneira crítica, construir caminhos para acesso e usufruto de seus direitos. O acesso 

às informações sobre ‘direitos’ indica o caminho para apropriação desses 

direitos, ou seja, usar o conhecimento sobre o direito para garantir melhores 

condições de vida e um lugar na sociedade, se apropriando da condição de sujeito 

social. (14º CBAS, ano 2013, Trabalho IV; grifos nossos). 

É inegável a contribuição do debate ocorrido no interior da categoria profissional 

dos assistentes sociais no que tange a classe trabalhadora para a assimilação e prática 

efetiva dos conceitos de gestão do trabalho e educação permanente que se pretende 

para o SUAS. [...]. Do mesmo modo, a absorção dos conceitos que ora se 

apresentam podem fortalecer a identidade de classe entre os trabalhadores da 

área da assistência social com reflexos consistentes na prestação dos serviços 

sócio assistenciais na perspectiva de empoderamento dos usuários. (12º CBAS, 

ano 2007, trabalho IV; grifo nosso). 
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Nos trabalhos supracitados, destacamos a incorporação no discurso da lógica do 

empoderamento dos indivíduos, discurso que traz em si elementos neoconservadores por 

reafirmar a capacidade material e individual dos sujeitos de se sobressaírem, ignorando a 

estrutura excludente e de exploração do modo de produção capitalista. Traz, ainda, a ênfase 

no acesso à informação de modo pragmático, sem construir mediações necessárias para 

efetivação dos direitos e para além destes. Trata-se de um aspecto intimamente ligado à 

própria concepção de Desenvolvimento Humano, a partir do redimensionamento dos 

princípios que orientavam o financiamento das políticas sociais até os anos 1980. 

Segundo Mauriel (2010), com o Estado ―renovado‖, certas funções, mesmo públicas, 

não são exclusivas da atividade estatal, podendo e devendo ser executadas por entidades 

privadas ou do ―terceiro setor‖, seguindo o sistema legal de cada realidade nacional. Temos 

assim, a instauração de parcerias público-privadas que implicam a participação direta dos 

atores da sociedade civil no processo político, levando o Banco a estimular, em suas linhas de 

financiamento, ―o fortalecimento dos mecanismos de empoderamento (empowerment) social, 

aqui definido como aumento das capacidades materiais e simbólicas dos grupos da sociedade 

civil‖, particularmente nas políticas sociais de redução da pobreza (SANTOS JUNIOR, 2010, 

p. 222). 

Considerando as colocações supramencionadas, aliadas às reflexões de Evangelista 

(1992) e Kosik (1976) acerca do cotidiano, acrescentamos que os profissionais devem ter 

competência teórica e ético-política para que a condução nas demandas a eles direcionadas 

não se paralisem em questões locais e pontuais, como se não houvesse uma totalidade 

concreta que não pode ser ignorada, pois, ainda que pudesse, ela permanece existindo e tendo 

efeitos sobre a vida social. 

Observamos nas falas destacadas anteriormente que os profissionais apresentam um 

compromisso com a profissão e, em certa medida, uma crítica em relação às questões 

enfrentadas pelos municípios no que diz respeito à Assistência Social. Contudo, 

Uma intervenção crítica não significa, necessariamente, uma intervenção com 

qualidade. A questão é: em que medida essa competência crítica de intervir tem sido 

retraduzida em padrões de qualidade para a população? É importante frisar, contudo, 

que uma análise e uma intervenção crítica são imprescindíveis para uma intervenção 

com ‗competência‘, mas não suficientes. (SANTOS, 2010, p. 85). 

Ao corroborarmos com a assertiva de Santos (2010), dizemos de uma competência 

crítica: 
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A capacidade de decifrar a gênese dos processos sociais, suas desigualdades e as 

estratégias de ação para enfrentá-las. Supõe competência teórica e fidelidade ao 

movimento da realidade; competência técnica e ético-política que subordine o ‗como 

fazer‘ ao ‗o que fazer‘ e, este, ao ‗dever ser‘, sem perder de vista seu enraizamento. 

(IAMAMOTO, 1998, p. 80). 

Dando continuidade à análise das produções no que diz respeito às manifestações e 

rebatimentos do neoconservadorismo no exercício profissional do assistente social, 

destacamos mais um trecho de um dos trabalhos selecionados: 

Chama atenção o significado do grupo como espaço de convivência, apoio, 

solidariedade, segurança, aprendizado, desenvolvimento pessoal, resultando na 

ampliação e fortalecimento dos vínculos relacionais e comunitários. [...] Convém 

relatar que a importância da convivência ressalta aos olhos dos participantes do 

grupo, muitos iniciaram o grupo com pouca ou quase nenhuma expressão, com 

expressões de revolta e de apatia. Hoje chegam alegres e felizes mesmo vivendo 

em condições adversas, o trabalho do grupo não mascara os problemas sociais e 

emocionais de cada individuo, mas a possibilidade de um novo olhar carregado de 

perspectivas de mudanças. (14º CBAS, ano 2013, Trabalho IV; grifos nossos). 

Nesse trabalho selecionado, ressaltamos a importância dada ao trabalho de grupo 

enquanto estratégia de intervenção do Serviço Social como um fim em si mesmo. Em outras 

palavras, demonstra uma ênfase na dimensão técnico-operativa no trabalho profissional, 

detendo-se ao pragmatismo próprio das orientações conservadoras, que não visam à 

transformação da realidade posta, mas a minimização das refrações da ―questão social‖, 

levando os sujeitos a um ―sentimento de satisfação‖ mesmo frente às contradições em que se 

encontra inserido, como podemos observar na citação destacada anteriormente. 

A partir dos textos analisados verifica-se uma inflexão ao pensamento pós-moderno 

neoconservador, ainda que estes sujeitos não tenham clareza do mesmo. Uma atuação pautada 

no empoderamento dos sujeitos e na defesa de políticas que atendam demandas imediatas e 

focalizadas. A perspectiva de totalidade fica a mercê de uma intervenção no sentido da 

―preservação de uma perspectiva imediatista e da rejeição de uma perspectiva fundamentada 

na razão ontológica.‖ (RAPOSO, 2010). 

Nas produções dos anais que até então foram destacadas, nota-se um esforço dos 

profissionais em mobilizar as comunidades e/ou sujeitos no sentido de lutarem por seus 

direitos, adquirindo autonomia e, em muitos casos, a expectativa de ―emancipação‖. Contudo, 

trata-se de uma mobilização focada numa realidade específica, que não traz à tona a condição 

em que se insere o conjunto dos trabalhadores no sistema econômico vigente. Nas palavras de 
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Harvey (2013), ―por mais universal que seja o processo de proletarização, o resultado não é a 

criação de um proletário homogêneo
59

‖ (p. 122). 

Podemos analisar que a crítica acerca do papel do Estado em Harvey (2013, p. 79), 

que o reconhece ―forte dotado de poderes de polícia e do monopólio dos meios de violência 

para garantir tal arcabouço institucional e sustentá-lo com arranjos constitucionais definidos‖, 

parece não estar clara aos profissionais selecionados. Essa observação pode ser evidenciada 

no seguinte trecho de um dos trabalhos selecionados: 

É inevitável não mencionar o cenário da crise atual do capital e seu impacto nas 

políticas sociais, pois os fatores de ordem social e econômica geraram um abismo 

entre a capacidade de ação do estado e as expectativas da sociedade e do 

mercado. As parcerias publica-privadas emergem como alternativas para 

suprir as deficiências do Estado em momentos de colapso entre o aumento da 

demanda por serviços públicos e insuficiência de recursos para satisfazê-la. (14º 

CBAS, ano 2013, trabalho I; grifos nossos). 

Observamos, no argumento apresentado, uma inclinação ao discurso neoliberal e 

neoconservador de que o Estado não requer de recursos suficientes para atender as demandas 

que lhe cabe, sendo assim necessárias as parcerias público-privadas. Acreditamos que nesse 

argumento encontra-se uma forte ofensiva neoconservadora, por retirar do Estado sua função 

de garantidor dos direitos universais, pela via do consenso ativo da população, ―uma novidade 

das elites econômico-políticas no Brasil. [...] A burguesia estaria construindo um novo 

conformismo, agora num contexto democrático, e buscando tornar-se dirigente‖ (MOTA, 

1995, p. 108-115). 

Ainda nessa discussão, é relevante destacar, no trecho que se segue de um dos 

trabalhos selecionados, a ênfase dada ao trabalho técnico social e aos programas de governo, 

como o Programa de Arrendamento Residencial, no qual o discurso se coloca na intenção de 

minimizar a exclusão social e de desenvolver as potencialidades das comunidades. Esse 

argumento é trajado de aspectos neoconservadores, à medida que reforça a lógica do 

apaziguamento das contradições sem que isso mexa no cerne da questão. Influência esta que 

passa pela conformação do Estado burguês, como já salientado anteriormente. 

O objetivo central do TTS (Trabalho técnico social) é contribuir para a qualidade de 

vida dos arrendatários, fortalecendo a sustentabilidade do Programa, através de 

                                                 

59
  Harvey (2013) trata do movimento contemporâneo de diferenciações geográficas, históricas e antropológicas 

no modo de definir a classe trabalhadora. Penso que nesse movimento, se inscreve o caráter dos movimentos 

sociais de diversos segmentos, sejam eles de mulheres, crianças, professores, metalúrgicos, associações de 

bairro etc. Estes que em sua maioria não reconhecem em si um caráter único que os une, o de pertencer à 

classe trabalhadora, não havendo assim uma homogeneidade que fortaleça a luta por uma contra hegemonia a 

nível mundial. 
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informações sobre o PAR (Programa de Arrendamento Residencial), apresentando 

os papéis dos vários atores do Programa. (Caixa, Arrendatário, Administradora, 

etc.), de forma que venha contribuir para a melhor interação possível entre os 

arrendatários. [...] A inserção do Assistente Social neste campo tem dentre suas 

atuações a função de coordenador técnico, na elaboração e execução das 

ações/projetos. Tem em seu fundamento metodológico minimizar nas 

comunidades beneficiadas a exclusão social, isso através de ações que possam 

resgatar o valor e as potencialidades das comunidades; bem como estabelecer 

estratégias e mecanismos de intervenções. [...] É através desse olhar que o Serviço 

Social do PAR desenvolve todas as suas atividades, colocando em primeiro lugar 

a qualidade de vida da população e o incentivo ao desenvolvimento sustentável 

e autonomia  dos arrendatários. (13º CBAS, 2010, trabalho I; grifos nossos) 

Conforme demonstra Mota (2010), podemos analisar, a partir da citação anterior, uma 

afirmação da restauração das bases da acumulação sob a égide do bom capitalismo, que 

também se apresenta como uma ―reforma social e moral‖ porque atende algumas 

necessidades da pobreza, sem que isso rompa com a desigualdade e ponha em questão a 

exploração capitalista. 

Construir uma atuação profissional articulada e comprometida com as 

determinações do código de ética da profissão, conduzindo o trabalho de forma 

democrática, desmistificando a noção de que o usuário não possui ‘capacidade’ 

de gerir e decidir sobre as suas escolhas, pautar-se na concepção de lutar em prol 

do empoderamento deste sujeito em contraposição a sua vitimização, onde 

práticas institucionais posicionam este usuário como coitadinho e foco de 

solidariedade e / ou ajuda mútua. Tal atuação torna-se um movimento fundamental 

para garantir o princípio da cidadania no sentido lato. (12º CBAS, ano 2007, 

trabalho V; grifos nossos). 

Ao compararmos a citação supracitada com os demais trabalhos selecionados e 

destacados no decorrer deste item, evidenciamos um reforço à lógica de que o acesso à 

cidadania depende do fortalecimento e empoderamento dos sujeitos, negando assim a 

totalidade histórica na qual estes se inserem. Essa perspectiva está atrelada à reforma do 

aparelho estatal sob o discurso de fortalecer uma sociedade aberta, democrática e pluralista, 

segundo Bresser-Pereira (2004). 

Considerando o caráter contraditório do Estado, acreditamos que este imprime às 

políticas sociais elementos neoconservadores que incidirão diretamente sobre o trabalho 

profissional. Tomemos como exemplo a Assistência Social: a divisão de classes sociais que 

tem sua base na desigualdade social não mais se figura como uma questão determinante para 

se elaborar uma política pública. 

De acordo com Mauriel (2013, p. 106; grifo nosso), ―a leitura de sociedade implícita 

nessa perspectiva conserva uma paradoxal utopia que hoje se apresenta como consensual: a 

realização social do indivíduo livre, autorrealizado, auto-orientado, autodefinido e 

responsável civil, econômica e ecologicamente‖. 
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Em outros termos, no que diz respeito ao marco atual das políticas sociais, a partir das 

análises aqui esboçadas temos a situação de exclusão e de pobreza despolitizada, perdendo 

seu caráter de expressão direta das determinações da produção e reprodução social do modo 

de produção burguês. 

Antes de darmos continuidade à análise das produções selecionadas, salientamos que a 

reflexão aqui realizada tem em si uma análise crítica pautada na totalidade e historicidade, que 

reconhece a herança histórica dessa intervenção profissional, que tem suas bases no 

conservadorismo. Buscamos contemplar suas particularidades atuais, destacando os desafios 

que o espaço profissional na cotidianidade traz para ―o fazer‖ profissional, não somente em 

sua dimensão técnico-operativa, mas sobretudo sobre a dimensão ético-política e teórico-

metodológica. 

Ressaltamos que é preciso ter clareza, segundo a perspectiva histórico-crítica, que o 

Estado burguês não é uma vítima do sistema capitalista, como se precisasse se submeter ao 

capital por ser frágil e/ou que necessita de ajuda para obter êxito, como podemos observar nas 

propostas que se apresentam de organização responsável dos indivíduos em contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do país etc.  

Essa perspectiva, que traz em si a incorporação de uma racionalidade lógico-formal 

abstrata, manifesta em um conjunto de elementos como o de responsabilização dos sujeitos 

pelo assombroso contexto social, político e econômico que se apresenta na atualidade. É 

considerar as expressões da ―questão social‖ como deslocada da estrutura do modo de 

produção capitalista, considerando que a solução da ―questão social‖ tem ligação com ―a 

filantropia, a moralização da sociedade ou a realização de receitas utópicas idealizadas por 

mentes generosas‖ (ENGELS, 2008, p. 30). 

Deve ser compreendida como implicação necessária do ―padrão societário embasado 

na propriedade privada dos meios de produção fundamentais. Sua resolução está atrelada, 

portanto, à supressão desse mesmo padrão societário‖ (ENGELS, 2008, p. 31). 

O cotidianidade reificada no Estado Burguês se apresenta como: 

É condição preferida para a atividade capitalista, em que as instituições de mercado 

e regras contratuais (incluindo os contratos de trabalho) sejam legalmente garantidas 

e em que se criem estruturas de regulação para conter conflitos de classes e arbitrar 

entre as reivindicações de diferentes facções do capital (por exemplo, entre 

interesses mercantis, financeiros, manufatureiros, agrários e rentistas). (HARVEY, 

2013, p. 80) 

O Estado é, portanto, com seu ―monopólio da violência e suas definições da 

legalidade‖, apoio crucial para o desenvolvimento capitalista que dependeu e continua a 
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depender de maneira vital do seu agir (HARVEY, 2013, p. 121). Ainda segundo Harvey, a 

―aceitação‖ em nível mundial do novo imperialismo traz em si o respaldo em valores 

neoconservadores, por embasar-se em princípios universais, ―contendo termos como 

liberdade e democracia, respeito à propriedade privada, ao indivíduo e à lei amontoados 

como um código de conduta para o mundo inteiro‖ (p. 156; grifo nosso). 

O pensamento neoconservador tem por objetivo primordial o estabelecimento da 

ordem e o respeito a ela, tanto internamente quanto em nível mundial. Encontram-se nas 

colocações de um dos trabalhos selecionados vestígios desse pensamento, a destacar:  

Nota-se que o cumpridor da medida alternativa tem a oportunidade de entrar em 

contato com a sociedade a qual feriu nas leis e tendo como função reparar o 

dano que causou, possibilitando a introdução de valores, respeitando o bem estar 

em sociedade, avaliando as consequências do direito, com a vantagem do mesmo 

não ficar estigmatizado com a geração de antecedentes criminais. (13º CBAS, 2010, 

trabalho II; grifo nosso). 

Ora, este profissional (policial militar) atua na garantia da segurança da 

sociedade, por outro lado acaba ficando vulnerável a adversas condições de 

trabalho, causando grandes impactos na relação com seus companheiros de farda, 

com a família e com a própria sociedade. [...]. Além de ser um trabalho desafiador 

diante da incipiente inserção neste campo de trabalho, torna-se de grande relevância 

para o reconhecimento da importância desta profissão no que tange o processo de 

impedimento de adoecimento mental do policial militar, entendendo-o como um 

ser formado por diversos processos psíquicos, biológicos e sociais, resgatando sua 

condição de sujeito na superação de suas angústias e traumas. Tendo a 

convicção de que os indivíduos são mais importantes do que as organizações e que 

elas existem para proporcionar-lhes melhores condições de vida. (13º CBAS, 

2010, trabalho V; grifos nossos). 

Prosseguindo na análise dos trabalhos selecionados, aferimos a partir dos dois trechos 

anteriormente destacados uma clara perspectiva moralizante, centrada no indivíduo, deslocada 

do contexto histórico e das relações sociais, políticas e econômicas em que o mesmo 

encontra-se envolto. Uma leitura de culpabilização do sujeito, sob a lógica de manutenção da 

ordem. Em ambas as leituras, há uma reafirmação do pensamento positivista, sob o argumento 

de uma sociedade perfeita e ordenada, isenta de contradições e antagonismos. Segundo 

Durkheim (1978), são os sujeitos que precisam se ajustar e não a sociedade. 

Observamos ainda, em um dos trabalhos supracitados, uma ênfase no policial militar, 

que é considerado pelo autor de suma importância para a garantia da segurança, necessitando 

ser este profissional assistido com qualidade para que seu trabalho se desenvolva com êxito. 

Essa análise em nenhum momento trouxe à tona as contradições dessa profissão e sob as quais 

esse trabalhador encontra-se inserido, e que sem dúvida tem consequências em sua qualidade 

de vida. 
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Neste sentido, é relevante não perder de vista a outra face da ação do Estado frente à 

―questão social‖, manifesta nos aparelhos coercitivos do mesmo, de garantidor do controle 

social das classes subalternas, ―através de políticas de segurança pública que conformam 

medidas de repressão, encarceramento em massa e o verdadeiro extermínio dos 

‘sobrantes do capital’” (BEVEDER, 2013, p. 104; grifo nosso). Em suma, uma profissão 

inteiramente funcional à manutenção da ordem vigente. 

Em se tratando da influência neoconservadora sobre a dimensão técnico-operativa, 

obtivemos alguns achados nos quais se observa um compromisso com a profissão mais 

atrelado ao projeto hegemônico, ou seja, pautado na diminuição das contradições e não em 

sua supressão. A mencionar: 

Ao fazer uma aproximação do coaching
60

 com o Serviço Social, percebi que no 

Serviço Social, na atualidade, não há nada que sirva de parâmetro quanto ao 

atendimento direto em geral, e do atendimento individual em específico. Após a 

mudança da grade curricular, onde o tripé caso-grupo-comunidade foi retirado do 

ensino e formação profissional, pouco ou nada, se aprofundou sobre estas 

abordagens de forma mais específica, sendo que, na prática os assistentes 

sociais estão desenvolvendo ações nestes campos, atendimento individual, grupal e 

comunitário. [...] Como não encontrei parâmetros atuais, recorri à produção 

clássica do Serviço Social, em específico do Serviço Social de Caso. E descobri 

que mesmo sendo uma produção realizada há algumas décadas, a mesma, no tocante 

a abordagem individual, se mostra atual, e em consonância com muitos 

pressupostos de abordagens mais contemporâneas como é o caso do coaching. (12º 

CBAS, ano 2007, trabalho III; grifos nossos). 

A atividade de coaching esta pautado em alguns pressupostos, destacamos os 

principais: a) todas as pessoas têm os recursos que precisam ou podem adquiri-

los [...]. Esta exigência faz com que a recorrência ao paradigma e pensamento 

sistêmico, seja uma constante, pois essa perspectiva se apresenta como mais 

utilizada por ser uma lógica que altera o modo binário de raciocínio linear de causa e 

efeito, que se caracteriza por uma relação de antagonismos. A perspectiva sistêmica 

favorece um novo olhar e abre novas frentes de leitura da realidade. É neste 

ponto que reside a meu ver, a capacidade de maior importância do coaching para o 

campo social, o de elevar a autoconsciência dos indivíduos, e com isso, efetuar a 

ação de empoderamento, fortalecimento dos sujeitos, principalmente quanto à 

luta por garantia de direitos, além de potencializar e valorizar a capacidade de 

cada pessoa para ser agente construtor de sua própria história, onde reside a 

capacidade de autonomia e, portanto de emancipação. [...] Outros papeis 

fundamentais do assistente social nesta abordagem, estas últimas características e 

papel, o que ressaltam ainda mais o comparativo que estamos fazendo com o 

coaching, são eles: ‗... receptor de problemas [...] orientador para que as pessoas 

procurem resolver seus próprios problemas; agenciador, como intermediário 

entre os usuários e a instituição; fornecedor de serviços; conselheiro e, em alguns 

casos, até mesmo terapeuta’. (12º CBAS, ano 2007, trabalho III; grifos nossos). 

                                                 

60
  Coaching: Definido pelo autor do III artigo selecionado dessa pesquisa do 12º CBAS, como um processo de 

apoio para o aprendizado e o desenvolvimento humano-social e organizacional. 
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A partir dos dois argumentos mencionados anteriormente, percebe-se uma dificuldade 

em construir mediações entre o método de Marx e a intervenção profissional, reduzindo o 

fazer profissional ao caráter pragmático, sob uma perspectiva meramente aplicativa dos 

instrumentos e técnicas. 

Outro agravante, e não menos importante, é o resgate do referencial sistêmico, 

perspectiva que traz em si uma forte ofensiva neoconservadora por desqualificar toda 

conquista da categoria profissional iniciada nos anos 1980 com o movimento intenção de 

ruptura, este que lançou ―diversas questões pertinentes para a superação do conservadorismo 

profissional, porém com respostas problemáticas‖ inicialmente (MONTAÑO, 2009, p. 137). 

Observamos uma evidência dos ―chamados ‗novos‘ paradigmas de intervenção, que 

estão pautados nos enfoques sistêmicos e na chamada teoria da complexidade e do 

empowerment (‗empoderamento‘)‖ (JIMÉNEZ, 2008, p. 122). 

Dando continuidade à análise acerca dos rebatimentos do neoconservadorismo no 

exercício profissional do assistente social, nota-se a presença do ecletismo no argumento de 

alguns autores dos trabalhos selecionados, nos quais os mesmos nos parecem indicar que 

acreditam estarem se utilizando de uma perspectiva histórico-crítica ou mesmo de outras 

perspectivas, – como a fenomenologia – e que estas estejam sobremaneira contribuindo com a 

materialização dos valores do projeto ético-político. No intento de ilustrarmos nossa crítica, 

destacamos:  

A partir desse novo modo de pensar é quase obrigatório o apoio em Sartre. Um 

francês originário do existencialismo radical, um herdeiro da fenomenologia que 

abolia praticamente qualquer relação dialética entre sujeito e objeto, 

atribuindo ao sujeito a responsabilidade pela construção de sentido ou de 

significado para as coisas ou para os fenômenos. [...] Através dos relatos dos 

atendimentos feitos dentro desta perspectiva, pode se observar que os mesmos 

revelam o avanço da proposta dos Assistentes Sociais, assim como a clareza dos 

mesmos onde a visibilidade da conduta adotada diante da situação colocada é 

mostrada, revelando o compromisso com o projeto ético-político da profissão, 

assim como a busca da garantia dos direitos dos usuários atendidos na Instituição. 

(12º CBAS, ano 2007, trabalho VI; grifos nossos). 

[...] Nesse mesmo tempo, a associação de moradores também firmou parceria com o 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que oferece cursos de artesanato 

na sede associação. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) 

repassa alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para que a 

associação possa oferecer uma janta durante a semana para os moradores. O que se 

pode notar nessas ações são as estratégias profissionais que podem ser 

utilizadas nos mais diversos espaços de atuação para fortalecer os grupos e 

movimentos sociais na luta pela conquista de direitos que vêm sendo 

desrespeitados. O que se vê agora é um profissional que ao entrar na esfera da 

comunidade, busca fortalecê-la e trabalhar com ações que emancipem o indivíduo 

para que possam reivindicar seus direitos. [...] O que se tem com clareza ao intervir 

com a comunidade é que, como nos alerta Faleiros (2007), o ‘empoderamento’ 

pelo conhecimento facilita a estes enfrentarem os problemas com mais 
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autonomia e assim conquistarem seu espaço de ser visto e ouvido. Fica 

evidenciado que o Serviço Social de comunidade precisa ser resgatado em todos 

os municípios para que, atuando junto às associações, possa fortalecê-las e estender 

esse fortalecimento ao entorno e assim às conquistas conjuntas se concretizarem. 

(14º CBAS, ano 2013, trabalho II; grifos nossos). 

Entendemos que, embora a análise dos profissionais apresente, em algumas situações, 

um esforço de realizar com compromisso e competência técnico-operativa e ético-política a 

função que ele ocupa, faz-se necessário apropriar-se criticamente e com competência de uma 

teoria que possibilite compreender as contradições e antagonismos próprios da sociedade 

burguesa. 

O que compete à teoria é revelar as mediações que constituem a prática, é 

mostrar que a prática é um processo histórico determinado pela ação dos 

homens, é referenciar a prática e, dentro dela, os instrumentos e técnicas. O que 

cabe à teoria, nesse sentido, é oferecer subsídios na utilização desses instrumentos, 

ou seja, imputar a eles a finalidade, a análise, o conceito, o conteúdo; dar a eles um 

significado próprio, condizente com os princípios fundamentais da teoria que o 

orienta. (SANTOS, 2010, p. 85-86; grifos nossos) 

Consideramos que os assistentes sociais precisam ter clareza de que não deve ter uma 

atuação afastada de um aporte teórico pautada uma perspectiva de totalidade e historicidade, 

para que seu trabalho não esteja fadado ao cumprimento de normas, rotinas e prescrições 

ministeriais, recaindo, consequentemente, na burocratização e em ações paliativas que 

reforçam a desigualdade, exclusão e alienação, sob a qual os mesmos também se encontram 

envoltos. 

O aporte teórico é importante por possibilitar ao profissional uma reflexão crítica 

sobre seu exercício profissional frente aos desafios postos em seu cotidiano, utilizando-se de 

instrumentos que de fato venham ao encontro da dimensão ético-política e teórico-

metodológica que os orienta. Visto que, ―a escolha do instrumento cumpre, além de uma 

função técnica e operacional, uma função política e ideológica‖ (SANTOS, 2010, p. 88; grifo 

nosso). 

Estamos convencidos de que o Serviço Social [...] deve se debruçar, ainda mais, 

no debate teórico-metodológico atualizado e crítico e no profundo 

conhecimento dos fenômenos com os quais nossa profissão se enfrenta, nos dias 

atuais – as refrações da ‗questão social‘ e seus fundamentos. Apenas desta forma, 

poderá dar/consolidar o salto qualitativo que coloque a profissão, não no caminho 

do ‘retorno ao passado’, mas do avanço no presente olhando ao futuro, de 

forma crítica e teoricamente sólida. Isto passa pela consideração, desimpedida 

de vícios positivista e/ou pós-modernos, dos grandes temas que, além das 

manifestações da ‘questão social’, desafiam o Serviço Social: a consolidação 

histórica e lógica dos fundamentos e gênese do Serviço Social, as políticas sociais, e 

sua vinculação com a profissão, a apropriação crítica de categorias teórico-

metodológicas, compondo seu arsenal heurístico. Com o avanço crítico sobre estas 

grandes questões, o Serviço Social [...] poderá, cada vez mais ser proprietário de um 
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acervo cultural, de um conhecimento profundo de sua realidade profissional e de 

seus limites e possibilidades históricas. (MONTAÑO, 2009, p. 136; grifos nossos) 

Segundo Mota, Amaral e Peruzo (2012), a profissão é atravessada por uma 

contradição em processo, com necessidade de responder às demandas institucionais à 

profissão, ao mesmo tempo em que coloca em questão o processo de produção e reprodução 

social que geram essas mesmas demandas. 

Verifica-se uma tensão entre ‗projeto profissional, que afirma o assistente social 

como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar 

projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de trabalhador 

assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos empregadores e determinadas 

por condições externas aos indivíduos singulares, às quais são socialmente forjadas a 

subordinar-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se‘. (IAMAMOTO, 2010, p. 

416). 

Embora a pesquisa aqui realizada tenha em si um caráter mais ilustrativo, observamos 

nos trabalhos analisados e selecionados, a partir dos elementos e colocações ―achados‖ nos 

mesmos, a influência no seu exercício profissional de um neoconservadorismo que, pautado 

na ideologia pós-moderna, nega os valores centrais da modernidade, legitimando a ordem 

contraditória do modo de produzir burguês. Avaliamos ainda, a partir da leitura das produções 

dos anais dos CBAS selecionados nesta pesquisa, que os profissionais embora apresentem um 

comprometimento em realizar uma intervenção que de fato contribua com a conquista e 

garantia dos direitos sociais, traz em suas produções um reforço a práticas conservadoras. 

Destarte, em conformidade com autores como Mota, Amaral e Peruzo (2012), Ortiz 

(2007), Iamamoto (2010), Santos (2010), Jimenez (2008), dentre outros, enfatizamos a 

relevância da luta dos assistentes sociais por uma contra-hegemonia, tendo como parâmetro 

um referencial crítico dialético, que oriente para uma organização política e de compromisso 

com o exercício profissional, atrelado a uma formação continuada que permita elaborar 

estratégias de enfrentamento e superação da ordem vigente. 

Neste sentido, enfatizamos a necessidade de clareza e defesa acerca dos valores do 

projeto ético como fundamentais para o fortalecimento da categoria, mas para, além disso, 

como orientação para organização da luta por um novo projeto societário. 
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3.3 O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO E O SERVIÇO SOCIAL: PORQUE QUEM SABE FAZ 

A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER! 

Durante todo percurso deste estudo, procuramos situar o projeto ético-político do 

Serviço Social por reconhecermos a relevância dos valores que compõem o mesmo para o 

fortalecimento da categoria profissional hegemônica que coadunam com os princípios do 

mesmo, como sua vinculação a um novo projeto societário e coletivo. Assim, neste item, 

buscaremos realizar uma reflexão sobre a relevância do projeto ético-político, este: 

Vincado especialmente pelo enfrentamento e pela denúncia do conservadorismo 

profissional. É neste processo de recusa e crítica do conservadorismo que se 

encontram as raízes de um projeto profissional novo, precisamente as bases do 

que se está denominando projeto ético-político. (NETTO, 1999, p. 1; grifos 

nossos). 

Nas palavras de Jiménez (2012, p. 5), um ―projeto profissional rico em determinações 

que não se esgota nele mesmo, que não teme as ameaças e crises. Mas que tampouco fica 

preso ao otimismo ilusionista romântico‖. 

Ao refletirmos acerca das análises esboçadas no item 3.2 acerca da ofensiva 

neoconservadora no exercício profissional do assistente social, consideramos a necessidade de 

a categoria sustentar o núcleo duro e central do projeto ético-político da profissão, resistindo à 

redução do projeto profissional à sua dimensão prático-operativa; ao cancelamento de outro 

projeto societário que não seja o da ordem e à submissão da crítica teórica e política à prova 

da formulação de propostas técnicas (MOTA; AMARAL; PERUZO, 2012). 

Nesse sentido, não se pode perder de vista os percalços postos ao profissional de 

Serviço Social frente ao modelo de desenvolvimento atual, cujas medidas e políticas sociais a 

ele vinculados vêm marcadas por um discurso de equidade e justiça social, em que o 

profissional inserido nessa dinâmica tem a alternativa de direcionar sua prática no sentido de 

fortalecer o projeto hegemônico burguês ou de romper com o mesmo, buscando assim efetivar 

concretamente o projeto ético-político do Serviço Social. 

A maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente o 

que são. O que eles são coincide, portanto, com a produção, tanto com o que 

produzem quanto com a maneira pela qual o produzem. O que os indivíduos são 

depende, portanto, das condições materiais de sua produção. (IANNI, 1988, p. 46). 

Compreendemos que o Serviço Social, com seu caráter contraditório, tem o 

compromisso de reafirmar sua condição de protagonista de um projeto profissional com 



| 106 | 

 

valores e diretrizes, que visa a uma nova sociedade de fato emancipada e humana. Todavia, é 

sabido que os rebatimentos e os desafios não são poucos e que esse movimento não é 

individual, mas sim coletivo. Portanto, não se pode perder de vista a subjetividade e a 

singularidade do sujeito, que não devem ser ignoradas.  

Quando a moral é refletida ontologicamente, é possível ultrapassar o conformismo 

característico da aceitação espontânea da cotidianidade; os conflitos morais podem, 

então, ser apreendidos em sua relação com a totalidade social e não se apresentarem 

somente como conflitos morais. Principalmente, pode desvelar a objetividade de tais 

conflitos, permitindo que não sejam tratados como ‗problemas subjetivos‘, cuja 

resolução depende da vontade singular. Isto, porém, não elimina a dimensão singular 

do ato moral; ao contrário, a individualidade vincula-se a ela ao posicionar-se, mas 

seu posicionamento se efetua no patamar de uma escolha consciente. (BARROCO, 

2001, p. 55). 

A análise realizada dos trabalhos selecionados nesta pesquisa nos conduz a uma 

reflexão que se encontra em conformidade com a assertiva supramencionada de Barroco 

(2001). A reflexão de que a existência de uma categoria profissional hegemônica, que traz em 

si a defesa de um projeto ético-político pautado em valores coletivos e emancipatórios, não 

significa que a profissão encontra-se imune às demais tendências no campo das ciências 

sociais, como o positivismo, o existencialismo, a teoria sistêmica, dentre outros. 

A reflexão traçada neste estudo nos conduz à provocação latente de que a ofensiva 

neoconservadora pós-moderna encontra caminho fértil no Serviço Social não somente por 

uma falta de apropriação teórico-metodológica, segundo uma perspectiva histórico-crítica, 

mas passa também pela dimensão ético-política, isto é, pelos valores e pela moral que os 

sujeitos em sua subjetividade e individualidade trazem em si. 

Contudo, embora o contexto atual – como já pontuado no decorrer deste estudo – seja 

propício e fecundo para o alastramento da ofensiva neoconservadora, não se pode perder de 

vista o avanço das reflexões realizadas com criticidade no Serviço Social contemporâneo. 

Conforme destacam Mota, Amaral e Peruzo (2012), o Serviço Social vem 

problematizando e politizando coletivamente o exercício profissional dos Assistentes Sociais 

sem abstrair de tais reflexões a relação entre as determinações da existência da profissão e das 

demandas postas pela realidade, no contexto de desenvolvimento do capitalismo. 

Sempre esteve em discussão: qual Serviço Social? Para qual sociedade? Daí 

podermos reafirmar a nossa condição de protagonistas de um projeto profissional 

calcado em valores, princípios e diretrizes inerentes a um dado projeto societal: uma 

sociedade emancipada e radicalmente humana (MOTA; AMARAL; PERUZO, 

2012, p. 39). 
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Ainda segundo as autoras, essa orientação não nos dá o estatuto de um partido político 

ou de sermos os arautos das necessidades das classes subalternas, nem tampouco de 

traduzirmos princípios revolucionários em procedimentos aplicáveis ao âmbito de um espaço 

ocupacional. Entendemos a necessidade de que os assistentes sociais compreendam que a 

efetivação do Projeto ético-político não se dará quando alcançarmos um Serviço Social e/ou 

um universo profissional perfeito, mas de que os valores desse projeto são aplicáveis no dado 

presente, quando assumidos no cotidiano pelos profissionais, enquanto sujeitos coletivos e 

singulares. 

Como destacam Iamamoto e Carvalho, ―é a existência e compreensão desse 

movimento contraditório que, inclusive, abre a possibilidade para o Assistente Social colocar-

se a serviço de um projeto de classe alternativo aquele para o qual é chamado a intervir‖ 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 94). 

Desse modo, reiteramos, de acordo com Santos (2007), a importância da teoria social 

crítica, que põe em xeque a pós-modernidade, esta que se apresenta como superficial nas 

análises sobre transformações societárias, contrapondo-se claramente a descrições 

totalizantes, já que totalidade na ideologia pós-moderna é confundida com totalitarismo e 

ocultamento das diferenças, sendo essa banalização da totalidade e das categorias 

universalizantes do projeto da modernidade a completa ausência do enfrentamento da 

complexidade do real. 

É nessa perspectiva de totalidade, universalidade e historicidade antagônica ao 

pensamento pós-moderno que Barroco (2001) destaca a importância do pertencimento a um 

projeto profissional que possa responder aos ideais dos profissionais, suas projeções 

profissionais e societárias, enquanto profissionais, cidadãos e categoria organizada, tendo em 

vista que o pertencimento a um projeto profissional é que dá materialidade e organicidade à 

consciência ética desses sujeitos. 

Nesse sentido, têm-se os desafios postos ao profissional de Serviço Social frente a um 

modelo de desenvolvimento cujas medidas e políticas sociais a ele vinculados vêm marcadas 

por um discurso de equidade e justiça social, em que o profissional inserido nessa dinâmica 

tem a alternativa de direcionar sua prática no sentido de fortalecer o projeto hegemônico 

burguês ou de romper com o mesmo, buscando assim efetivar concretamente o projeto ético-

político do Serviço Social. 

A maneira pela qual os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente o 

que são. O que eles são coincide, portanto, com a produção, tanto com o que 

produzem quanto com a maneira pela qual o produzem. O que os indivíduos são 

depende, portanto, das condições materiais de sua produção. (IANNI, 1988, p. 46). 
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Conforme sustentamos no decorrer dessa reflexão, cada vez mais se torna desafiadora 

a luta pela hegemonia do projeto profissional vigente, visto que o projeto conservador 

permanece em tempos de acirramento da crise do capitalismo em disputa por essa hegemonia, 

tendo suporte na ofensiva neoconservadora e pós-moderna, contando com a mediação e 

legitimação dada pelo Estado à burguesia, em detrimento da classe trabalhadora. 

Esse contexto nos leva à exigência de nos debruçarmos cada vez mais sobre a teoria 

social crítica, coletivamente, no intuito de fortalecermos a dimensão teórico-metodológica e 

ético-política que nos permite pensar estratégias políticas que nos levem a superar os desafios 

postos na ordem do dia. 

Neste sentido, corroboramos com o pensamento de Ortiz (2007) e de Iamamoto 

(2010): é necessária uma apropriação rigorosa da base teórico-metodológica, em unidade com 

a intervenção profissional, o que exige um aperfeiçoamento técnico-operativo, sem cairmos 

no tecnicismo ou teoricismo. Em suma, cabe à categoria profissional buscar ―o efetivo 

engajamento político nos movimentos sociais e o reconhecimento da dimensão política da 

profissão‖ (ORTIZ, 2010, p. 22), ações, já supracitadas, necessárias e urgentes para que 

possamos pensar em estratégias de resistência e de combate à ofensiva neoconservadora. 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tem verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que 

ninguém não ensina: o beco para a liberdade se fazer. 

Guimarães Rosa (1994) 

 

As considerações que pretendo aqui esboçar vêm no sentido de explanar o que, no 

decorrer da aventura traçada neste estudo, pude ―achar‖ acerca da presença do 

neoconservadorismo e seus rebatimentos no exercício profissional do assistente social. Defino 

como ―achados‖ e não como uma análise conclusiva em si, por finalizar este trabalho com a 

certeza de que o mesmo ainda tem muito a oferecer no que diz respeito à reatualização 

conservadora na contemporaneidade e que sem dúvida traz uma alerta para o Serviço Social. 

Esta profissão, desde sua gênese, é banhada pelo caldo ideológico do pensamento conservador 

que, mesmo diante da resistência travada pelos sujeitos críticos a ele, tem encontrado meios 

para sua permanência na profissão. 
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Ainda sim, pude alcançar alguns ―achados‖ ilustrativos que confirmaram minha 

hipótese, o que indiscutivelmente me desagrada tendo em vista a posição ético-política e 

teórico-metodológica que compartilho, mas que ao mesmo tempo me motiva a pensar os 

caminhos que então devemos traçar coletivamente de forma que essa ofensiva seja impedida 

de se espraiar pelo interior da profissão, por entender que ―um pensador deva colocar na sua 

vida e na sua obra, a pesquisa da verdade a serviço dos trabalhadores‖ e de uma nova 

sociedade (NETTO, 1992, p. 6). 

Desse modo, reitero a significativa e acertada opção pelo método de análise histórico-

crítico, por entender que o mesmo me permitiu extrapolar os muros da aparência, chegando à 

essência do objeto de estudo. Acrescento que, como já salientado, embora esta pesquisa 

apresente limites a serem aprofundados posteriormente, estes não me impediram de encontrar 

algumas informações que considero relevantes para já reiterar a importância de nos atermos 

ao que chamo de ofensiva neoconservadora. 

Nessa medida, cabe trazer considerações a respeito dos principais ―resultados‖ a que 

chegamos, quais sejam: o Estado e a ideologia dominante do modo de produção capitalista na 

contemporaneidade se configuram como os principais responsáveis para a reatualização 

neoconservadora no Serviço Social, rebatendo em seu exercício profissional. Particularmente 

quando se trata da conformação das políticas sociais na atualidade – me refiro à realidade 

brasileira, o que não isenta os demais Estados dessa assertiva, salvo suas particularidades – 

em que estas se configuram no trato minimalista dispensado pelo Estado ao enfrentamento das 

refrações da ―questão social‖. 

Como observamos nas páginas deste estudo, a Política Social com a reforma do 

Estado, especialmente a partir do governo Lula, sob o discurso de um desenvolvimento 

humanização, delibera uma política focalizada, excludente e com ênfase no indivíduo. Sob 

esse prisma, nos deparamos na análise de alguns trabalhos do CBAS em cujo discurso dos 

profissionais, se pode observar, a destacar: uma análise reduzida das contradições próprias da 

sociedade capitalista; um retrocesso que se manifesta pela ênfase no indivíduo e não no 

contexto macrossocial; a defesa de uma política seletiva, focalizada, de reforço ao 

empoderamento e responsabilização dos sujeitos, como se isso levasse à emancipação e/ou 

transformação da sociedade e das reais condições objetivas que se colocam aos sujeitos. 

Reconheço que construir este item não é tarefa fácil, ainda mais quando o objeto de 

pesquisa, a esta altura do estudo, continua a indicar veios analíticos que poderiam nos levar a 

importantes achados. Refiro-me, aqui, às significativas elaborações acerca de autores como 

David Harvey, Carlos Nelson Coutinho, Perry Anderson, Terry Eagleton, Ana Elizabete 
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Mota, Maria Carmelita Yazbek, Frederic Jameson, dentre outros. Esses autores nos permitem 

adentrar os condutos que, sob a égide pós-moderna e conservadora, se apresenta como 

instrumento de solidez para o modo de produção burguês, que na realidade brasileira via 

políticas sociais – esta entranhada da ideologia dominante cultural – encontra ensejo para 

influenciar o cotidiano profissional do assistente social. 

Diante disso, é de extrema necessidade que a categoria profissional, como um todo, 

reforce sua atenção ao movimento empreendido pelo Estado, cujo caráter eminentemente 

submisso à lógica da acumulação burguesa tem se posicionado politicamente com ações 

governamentais que legitimam cada vez mais a ordem vigente. 

Cabe aos profissionais de Serviço Social estabelecer mediações frente à sua posição 

inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, como também partícipe da classe trabalhadora 

que sofre os rebatimentos dessa ofensiva, seja como profissional, seja como sujeito coletivo. 

No que se refere à dominante cultural ideológica, cabe questionar radicalmente toda e 

qualquer forma que negue a história e as contradições inerentes às relações sociais próprias do 

modo de produção capitalista. Por esse ângulo, considero acertado o caminho traçado nesta 

pesquisa – de compreendermos o movimento do projeto da modernidade e da ilustração, bem 

como a negação do mesmo a partir da ideologia pós-moderna, essa que desconsidera a 

história, encerrando numa verdade que pareça inquestionável e, desse modo, sem 

possibilidade de transformação. 

Assim, o Serviço Social, perante os desafios que se colocam frente aos rebatimentos 

do neoconservadorismo no exercício profissional do assistente social, tem o compromisso 

ético e político de saturar o conhecimento da realidade social no intento de desvendar as 

exigências teóricas, éticas, políticas e práticas para que o exercício profissional se cumpra 

afinado à crítica radical da sociabilidade perversa que figura neste início de século. Desafio 

que considero estar intrinsicamente ligado desde a formação profissional, esta que é uma das 

primeiras a sofrer com os abalos da ofensiva burguesa, cujo desafio de se garantir uma 

formação profissional de qualidade, em meio a uma política governamental de abertura à 

mercantilização extrema do sistema de ensino brasileiro, é cada vez mais desafiador. 

Contudo, gostaria de finalizar minhas considerações arriscando-me a dizer que, 

embora os trabalhos selecionados nesta pesquisa apresentem elementos próprios da ideologia 

neoconservadora, os autores dos mesmos demonstraram nesses estudos a ―intenção‖ de 

elaborar respostas técnico-operativas que estivessem de acordo com o código de ética dos 

assistentes sociais. Esse dado me leva a reafirmar a importância da manutenção do 

direcionamento ético-político hegemônico na profissão; bem como a elaboração de respostas 
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profissionais teórico-metodológicas críticas, por meio da materialização qualificada dos 

valores encampados pelo projeto ético-político da profissão e que estas cheguem ao 

conhecimento de toda categoria, fortalecendo assim a luta por valores de fato universais e 

emancipatórios. 
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