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Entre o criativo e o produtivo há um hiato
Os dois, processos e atos
Um deles de entrega onde se nega o tempo
O outro há tempo estabelecido de entrega
Um é quantidade, volume, mão de obra e mais-valia
O outro é qualidade e obra, de mãos e mentes sem pressa
Os dois, processos entre fatos
Um deles exercício, pensamento e reflexão
O outro é ofício, vicioso, artifício de opressão
Os dois processos e nem sempre acesso
Um é consumo, descarte e obsolescência programada
O outro uso, inspirado, inesperado, criação
Um determina classe, salário e vida
O outro não há se há determinação social de um projeto burguês de educação
Entre o produto e a criação não há fronteiras
Um é o outro a depender de quem compre
O outro é o um a depender de quem cria
Produto é criação que se compra
Criação agora é produto do capital
Entre um e outro, um hiato, de sentidos e ideal
(Norhan Sumar)

RESUMO
O termo criatividade, do ponto de vista etimológico, significa inventar, criar, fazer algo novo.
No entanto, a noção de criatividade é utilizada pela racionalidade burguesa como forte
estratégia para acumulação do capital e manutenção da ordem. A noção de criação, neste
sentido, objetiva construir meios que levem a redução de custos e tempo de produção, aumento
da produtividade do trabalhador e lucro. Ao incorporarmos a noção de criatividade no perfil
profissional do Assistente Social a partir da reformulação do currículo mínimo do Serviço
Social em 1996, não delimitamos especificamente porque, para que, e como esta noção se
materializaria no processo de formação. Entretanto, durante a formação acadêmica, aprendemos
que o Assistente Social deve lançar mão de intervenções de trabalho criativas, que busquem
novas formas de enfrentamento da “Questão Social”. Diante disto, nos propomos discutir como
a criatividade se manifesta no processo de formação profissional do Serviço Social brasileiro.
Para tanto, nos propomos refletir sobre o modo como a criatividade aparece na racionalidade
do desenvolvimento capitalista; porque é importante para o Serviço Social formar profissionais
com perfil criativo; o que a categoria entende por criatividade; e de que forma é estimulada a
criatividade no processo de formação profissional do Serviço Social brasileiro. A visão que
partilhamos traz as características de parte da categoria profissional que atenta suas reflexões e
ações para responder prioritariamente os interesses da classe trabalhadora e aponta para a
necessidade de construir conhecimentos que caminhem na direção do que preconiza o nosso
atual projeto ético-político, na contracorrente da ordem social hegemônica
Palavras-chave: Projetos Societários; Criatividade; Serviço Social.

ABSTRACT
The term creativity, the etymological point of view, means to invent, create, do something
new. However, the notion of creativity is used by bourgeois rationality as strong strategy
for capital accumulation and maintenance of order. The notion of creation, in this sense,
objective means to build that lead to reduced costs and production time, increasing worker
productivity and profit. By incorporating the notion of creativity in the professional
profile of the social worker from the revision of the minimum of social work curriculum
in 1996, not delimited specifically because for that, and how this concept would
materialize in the training process. However, during the academic, learned that the social
worker must resort to creative work interventions that seek new ways of combating the "
Social Issues”. In view of this, we propose to discuss how creativity is manifested in the
training process of the Brazilian Social Service. Therefore, we propose to reflect on how
creativity appears in the rationality of capitalist development; because it is important for
social work training professionals with creative profile; what the category meant by
creativity; and how is stimulated creativity in the training process of the Brazilian Social
Service. The vision we share brings the features of the professional category which
violates their thoughts and actions to respond primarily the interests of the working class
and points to the need to build knowledge that moving in the direction of advocating our
current ethical-political project, in counter the hegemonic social order.

Keywords: Corporate Projects; Creativity; Social Service;
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INTRODUÇÃO

O documento exposto se caracteriza em uma dissertação de mestrado a ser apresentada
ao programa de pós-graduação Mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da
Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do grau de mestre.
O objeto deste estudo é a criatividade na formação profissional do assistente social
brasileiro no contexto pós-1990. O objetivo geral é analisar como a categoria profissional
compreende a noção de criatividade no processo de formação profissional do assistente social
brasileiro. Para tanto, se faz necessário problematizar a noção de criatividade no projeto de
sociedade capitalista e no projeto ético-político profissional do Assistente Social; refletir sobre
o processo de formação profissional do Serviço Social brasileiro; identificar “por que”, “como”,
“para que” e “para quem” a categoria de Assistentes Sociais trabalha a questão da criatividade
no âmbito do processo de formação profissional; contribuir para a construção coletiva de uma
perspectiva contra-hegemônica para o conceito de criatividade, que seja compatível com o atual
projeto ético-político do Serviço Social;
A pesquisa prioriza, a partir do entendimento da conformação do projeto de sociedade
capitalista, discutir seus rebatimentos na particularidade brasileira, sobretudo a partir da década
de 1990, palco histórico de inúmeras transformações no processo de formação profissional.
Para tanto, recorreremos a uma análise histórica, na tentativa de compreender o processo de
formação do Serviço Social no contexto social brasileiro, por considerar esta compreensão um
elemento primordial para pensar a questão da criatividade na formação atual.
Em outras palavras, nossa pesquisa se esforça por desvelar a aparência e produzir um
conhecimento que condescenda com a realidade (KOSIK, 1976).

Desta maneira, nossa

intenção com este trabalho é discutir como o Serviço Social compreende a criatividade no
processo de formação profissional, utilizando como metodologia de pesquisa científica o
método materialista-histórico-dialético com o objetivo de desvelar a hegemonia da noção de
criatividade neste modelo de sociedade.
Com isto, se faz necessário explicitar que o conhecimento que procuramos construir é,
sobretudo, prático, social e histórico (LEFÉVBRE, 1975) e a relação entre sujeito e objeto não
se apresenta de maneira dualista, está ligada no seio de sua própria unidade. Para tanto, nosso
recurso metodológico de investigação percebe o dinamismo inerente a história e a
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impossibilidade de alcançar resultados que não sejam imparciais, inconclusos, incapazes de
serem esgotados (MARX, 2008).
Deslandes (2008) assinala que uma característica intrínseca ao conhecimento científico
é que ele é sempre histórico e socialmente condicionado. Ao mesmo tempo, o pesquisador opera
escolhas tendo como horizontes sua posição social e a mentalidade de um determinado
momento histórico.
Fernandes (1968)1 afirma ainda que qualquer cientista social que se ajuste ao objeto de
pesquisa sem levar em conta o que a própria pesquisa representa no contexto histórico-social
investigado, arrisca-se a produzir conhecimentos “superficiais” e “irrelevantes”.
Com base nestas afirmativas, nos colocamos dispostos a discutir: como a criatividade é
percebida por parte da categoria de Assistentes Sociais brasileiros? Por que esta noção é trazida
como exigência para a formação do perfil profissional do Assistente Social? Quais atores e
circunstâncias foram responsáveis para o aparecimento da criatividade nas diretrizes
curriculares do Serviço Social? Como esta criatividade é trabalhada no processo de formação
profissional do Serviço Social? A criatividade para a academia é percebida como uma
determinação subjetiva ou é um processo de construção coletiva, em que as condições materiais
de vida a determinarão? Quais são os discursos e as iniciativas - a partir do diálogo com autores
do Serviço Social, do resultado da pesquisa com alunos e professores da escola de Serviço
Social da Universidade Federal Fluminense - que buscam construir uma criatividade que
corrobore com o que preconiza nosso atual projeto ético-político, sobretudo com seu caráter
crítico, emancipatório e desalienador?

Além disso, na atual conjuntura, quais são as

possibilidades e os limites em perceber e trabalhar a criatividade numa perspectiva contrahegemônica?
Cabe esclarecermos que existem diferentes perspectivas no trato da criatividade. Os
significados sobre criatividade fundamentam-se em leituras e visões de mundo, podendo
representar interesses contraditórios. “A mesma palavra é encontrada não apenas com as mais
diferentes significações, mas algumas vezes, com significações contraditórias, sem uma única
justificativa para estes habituais processos semânticos” (LOWY, 1994, p.11). Parte dessas

1

O autor no livro “Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento” faz uma discussão sobre a situação de
colonização permanente sofrida por parte dos países subdesenvolvidos, com destaque nas reflexões às
particularidades brasileiras.
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significações representa uma ideologia2, que se caracteriza em ideias difundidas para assegurar
o triunfo de uma classe. Desta maneira, a discussão sobre o conceito de criatividade tomada
aqui, parte de uma determinada visão de mundo3 e, se propõe, no primeiro momento, a discutir
a noção de criatividade no modo de sociabilidade burguesa.
Sendo assim, discutir o sentido de criatividade para categoria profissional do Serviço
Social em um dado momento histórico, não seria possível sem considerar o contexto social,
político e cultural em que está inserido.
A criatividade como elemento fundamental ao perfil profissional dos assistentes sociais
aparece nas diretrizes curriculares do curso de Serviço Social a partir de 1996, através de um
movimento democrático em que parte da categoria constrói coletivamente estratégias para a
formação crítica do assistente social brasileiro. Neste momento, podemos identificar a
preocupação com a qualidade da formação intelectual da categoria profissional expressa nas
diretrizes curriculares, mas também constatar, entre outros elementos, fragilidade no que se
refere à questão técnico-operativa do Serviço Social, sobretudo concernente à criatividade na
elaboração de novos instrumentais para o Serviço Social.
O momento histórico da década de 1990 é marcado por práticas inspiradas no
neoliberalismo e sua cultura é amplamente disseminada no conjunto da sociedade brasileira.
Desta maneira, apesar do posicionamento crítico que a categoria vem assumindo, as barreiras
deste modelo de sociedade capitalista incitam o engessamento de intervenções profissionais
que estimulem a transformação do status quo.
Contudo, apesar das limitações dos determinantes sociais, históricos, culturais e
políticos, os profissionais, sobretudo, no âmbito do processo de formação, têm dado devida
importância para discussão dos instrumentos e técnicas do Serviço Social? E ainda, estes
profissionais se apropriam da sua criatividade de forma a contribuir para construção de um novo
projeto de sociedade? Ou a noção de criatividade é percebida por eles como “estratégia” para
2

Ideologia em Marx é uma forma de “falsa consciência”, que corresponde a interesses de classes. Mais
precisamente, designa o conjunto das idéias especulativas e ilusórias (socialmente determinadas) que os homens
formam sobre a realidade, através da moral, da religião, da metafísica, dos sistemas filosóficos, das doutrinas
políticas, econômicas etc. Lowy atenta para a reflexão sobre “falsa consciência” como uma determinação histórica,
um limite, dado o período histórico de Marx. Para Lowy, o conceito de falsa consciência para ideologia parece
inadequado, pois tanto ideologia quanto utopia contêm não apenas as orientações cognitivas, mas também um
conjunto de valores culturais, éticos e estéticos que não substituem categorias do falso e do verdadeiro
(LOWY,1994,p.12). Entraremos a fundo nesta discussão no decorrer do processo de construção da dissertação.
3

Visão Social de Mundo: 1 – Um conjunto coerentes de ideias sobre o homem, a sociedade, a história e sua
relação com a natureza. 2 – Esta visão de mundo está ligada a certas posições sociais, aos interesses e a situação
de certos grupos e classes sociais. (LOWY, 1994, p. 13)
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“dar conta” dos dilemas decorrentes do projeto neoliberal de sociedade capitalista ou para
reinventar a prática profissional?
Tratamos o sentido de “dar conta”, de maneira antagônica ao sentido de “reinventar”. O
sentido de “dar conta” é entendido por nós como uma estratégia limite, com um fim nela mesma,
imediatista e solitária. Em contraposição, “reinventar” nos traz o sentido de criar novas
possibilidades, questionar a ordem, construir coletivamente alternativas para enfrentar e
transformar o que está posto.
O que nos inquieta nesta pesquisa é entender a noção de criatividade, - muito apropriada
pela racionalidade burguesa para favorecer o projeto de sociedade capitalista -, em um projeto
profissional de construção coletiva e crítico. Desta forma, o problema que aqui colocamos
busca perceber se esta criatividade é tratada como preconiza o projeto ético-político do
Assistente Social -, ou se esta criatividade se expressa de maneira contraditória, pois configura
a manutenção do sistema capitalista, estimulando os profissionais, no fatalismo de uma ordem
estabelecida, a criar estratégias de intervenções conservadoras.
A proposta curricular, apesar de ser parte de um ciclo coletivo de debates, extremamente
critica e inovadora para o Serviço Social, ao propor a necessidade de formar profissionais com
perfil criativo no Serviço Social, sem distinguir esta criatividade, permite uma compreensão
ambígua de possibilidades para se pensar a formação. Sobretudo, inserida em um contexto
social que se caracteriza em um projeto burguês de sociedade.
Contudo, reiteramos que esta pesquisa não está em busca de definições. Desejamos, com
este trabalho, proporcionar um espaço de reflexão com e a partir da categoria profissional que
após o movimento de reconceituação, da década de 1970, traz novas perspectivas de se pensar
a profissão e com a aproximação da vertente marxista redireciona sua intervenção para atender
as demandas da classe trabalhadora. Nesta perspectiva é que precisamos refletir sobre a
necessidade de fomentar a discussão sobre a noção de criatividade alavancada ao atual projeto
ético-político do Assistente Social.
A escolha deste objeto traz o ineditismo e parte da necessidade do Serviço Social
avançar na discussão de outras categorias, conceitos e noções que no processo de renovação do
Serviço Social, por algum motivo, ficaram esvaziados. Somos parte de um processo de
formação profissional e histórico que cotidianamente necessita repensar e aprofundar questões.
Assim como outros profissionais propuseram aprofundar alguns debates, como por exemplo, o
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significado de cidadania4 para o Serviço Social, a discussão sobre a terminologia criatividade
presente no perfil profissional do Assistente Social também precisa ser desenvolvida.
Estas exigências são próprias da categoria profissional e estão fundamentadas no projeto
curricular construído a partir de 1996. Desta forma, levando em consideração que a criação
deste currículo se deu de maneira coletiva - podemos destacar a colaboração de membros das
entidades representativas, professores, alunos e profissionais -, analisamos que refletir sobre
estas questões é uma tentativa de manter o debate coletivo sobre o processo de formação
profissional.
A criatividade é pensada aqui como elemento que permeia todo processo de formação
dos alunos, incluindo trabalhos, seminários, provas, projetos de pesquisa e intervenção.
Sobretudo, o futuro profissional, na tentativa de encontrar meios para reinventar seu fazer
profissional.
Reiteramos que a formação que desejamos discutir deve ser pensada para além dos
requisitos do mercado de trabalho, para além do pragmatismo, voltada para a construção de
profissionais que tenham na práxis criativa, possibilidades efetivas de contribuir para a
transformação societária.
Enfrentar a realidade, transformar a sociedade e suas relações sociais injustas, impõe
uma práxis criadora. “Na práxis total humana, inovação, e tradição, criação e repetição se
alternam e às vezes se entrelaçam e condicionam mutuamente. Mas a práxis determinante é a
práxis5 criadora” (VÁZQUEZ, 1968, p.279). A transformação ou a formação de algo não é
simplesmente a sua duplicação, mas a criação de algo novo, único, e sua existência é possível
porque um sujeito a possibilitou, com a intervenção de sua consciência e de sua prática. No
entanto, “o objeto não é mera expressão do sujeito; é uma nova realidade que o transcende”
(VÁZQUEZ, 1968, p.255).

4

O conceito de cidadania que corresponde ao projeto ético-político do Serviço Social está articulado ao real
conceito de democracia, sinônimo de soberania popular, que possibilita ao conjunto dos cidadãos a participação
ativa no controle da vida social. A cidadania que vimos conquistando não é dada aos indivíduos, não é algo que
vem de cima para baixo, mas sim, resultado de um processo histórico de muitas lutas, lutas permanentes. A
cidadania que almejamos é uma cidadania universal, com direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, à
liberdade de expressão, de pensamento (COUTINHO, 2005).
5

Práxis será usada aqui no sentido da indissociabilidade entre teoria e prática, em uma relação de dependência e
autonomia mútuas (VÁZQUEZ, 1968).
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A práxis é a atividade prática adequada a fins, mas os fins não justificam os meios, pois
a práxis vem aliada a uma prática que aspira construir um projeto coletivo de sociedade, com e
para uma sociedade justa, melhor para se viver (PALAZÓN, 2007).
Portanto, acreditamos que o esvaziamento do conceito de criatividade por parte da
categoria profissional, deve ser discutido, de forma que possa qualificar a formação profissional
do Serviço Social e beneficiar os usuários dos serviços prestados, atores primordiais do nosso
objeto de estudo. Para, além disso, contribuir para que possamos refletir sobre determinados
aspectos do atual modo de organização da sociedade, a fim de transformá-los.

PERCURSO METODOLÓGICO
Dissociar a pesquisa da teoria dentro de limites arbitrários restringe o alcance das
explicações e descobertas e limita a capacidade de uma intervenção na realidade que se possa
comportar (FLORESTAN, 1968, p.30). Sendo assim, nossa pesquisa parte do entendimento da
história, com o intuito de refletir e construir mecanismos para sua transformação.
O método de investigação faz parte de um processo e, por conta disso, sofre
permanentemente profundas modificações. A priori, por ser reflexo de cada passo percorrido
no processo de construção do conhecimento. Ao mesmo tempo, por percebermos que para
alcançarmos os objetivos da pesquisa devemos romper com métodos pragmáticos de
investigação e fazer mínimas mediações.
Para responder o objetivo de nossa pesquisa e suas múltiplas questões contaremos com
um conjunto teórico associado ao método materialista-histórico-dialético de investigação da
realidade. Para tanto, nossas afirmações são sempre provisórias e nossa tentativa de utilizar o
método são passiveis de contradição e limites.

Base teórica e conceitual
Inicialmente, para termos o mínimo de coerência com a nossa proposta de pesquisa, o
arsenal teórico que iremos utilizar precisa nos possibilitar o entendimento do processo de
construção da noção da criatividade na formação do Assistente Social brasileiro e como esta
noção é percebida hegemonicamente na racionalidade burguesa.
Desta forma, o primeiro capítulo representa uma abertura para entendermos como se
caracteriza a noção de criatividade no processo de formação profissional do Serviço Social
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brasileiro e nos fornece pistas sobre por que, para quem e como aparece o conceito de
criatividade na profissão. Neste sentido, o capítulo nos traz subsídios para alcançarmos o
objetivo da pesquisa
No primeiro capítulo “formação do serviço social brasileiro - trabalhando na
adversidade: um profissional criativo e propositivo” nos debruçamos em autores que
discutem o processo de formação profissional do Serviço Social brasileiro, destacando as linhas
epistemológicas que influenciam a profissão em cada período histórico, para refletirmos sobre
a relação deste processo na formação do perfil profissional atual. Para fundamentá-lo utilizamos
Iamamoto (2004), Silva (1995), Aguiar, (1985) Netto (1991), Pereira (2007) Souza (2008),
Yazbek (2009), Santos (2005) (2006) (2010), entre outros, para entendermos o processo de
formação profissional do Serviço Social brasileiro e as principais correntes teóricas que
influenciam a profissão; Netto (1999) e Braz (2005), principalmente, para a discussão do
projeto ético-político; As discussões sobre o contexto político brasileiro, sobretudo a partir do
recorte da década de 1990, foram exploradas por Soares (2000), Ortiz (2007), Pereira (2007),
Moraes (2001), Netto (1999), Sampaio Jr (2012), Gonçalves (2012), entre outros; Por fim,
utilizamos parte dos documentos produzidos pela categoria profissional para incitar a discussão
sobre o atual perfil profissional do Assistente Social brasileiro.
O segundo capítulo, “criatividade: um breve percurso histórico da sua gênese como
necessidade vital à reprodução material”, representa o nosso olhar sobre a realidade social.
Com isto, a premissa que faz parte da construção do método de investigação, proposta neste
trabalho, percebe o entendimento da Divisão Social e Técnica do Trabalho, expressa nos
conceitos e noções alienação, trabalho, fetichismo, reificação, pragmatismo, produtivismo,
consciência de classes como as categorias e os conceitos analíticos centrais.
Este capítulo apresenta, de modo breve, os elementos sobre o modo de produção
capitalista, como se estabelece a divisão social e técnica do trabalho e o que ela acarreta no
processo de criação humana. Neste âmbito, discutiremos a lógica de disseminação de uma
ideologia ligada a determinados interesses de classe, que dissemina uma determinada visão de
mundo, alienadora, pragmática, produtivista e imediatista. É importante a construção desta
reflexão, pois entendemos que o processo de acumulação capitalista, sobretudo as
transformações das forças produtivas, culminam em transformações nas relações de trabalho e
nas relações sociais.
Para isto, pesquisamos os autores que nos possibilitam entender a criatividade
materializada na lógica de mercado, sobretudo no âmbito do trabalho, com elementos que
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primam pela eficiência e lucro para manutenção do sistema capitalista. Cabe reiterar que
entendemos que estas expressões encontram-se permeadas por contradições e representam
diferentes perspectivas, formas e objetivos.
Como aporte teórico para nos ajudar na discussão do segundo capítulo, utilizamos textos
clássicos e contemporâneos do debate marxista, tais como Marx (1993), (1971), (2008) Marx e
Engels (1991) para discutir Divisão Social e Técnica do Trabalho, ideologia, alienação6 e
processos de construção da consciência7 a partir das relações materiais. Utilizamos também
autores contemporâneos como Iamamoto (2007) (2008), Netto (1981), Ortiz (2012) para
discussão de trabalho, fetichismo e reificação. Para reflexão de hegemonia e contra-hegemonia
nos reportamos às contribuições de Gramsci, tratada em Carnoy (1988) e Liguori (2006).
Para discussão de criatividade utilizamos Amorim e Frederico (2008), Gardner (1994)
(2003), Ostrower (1987), Becker et al (2001) e Vásquez (1971). Neste debate, circulamos
também por alguns fragmentos de revistas, jornais, filmes, propagandas e textos diversos para
refletirmos sobre como o potencial criativo humano é apropriado pelo desenvolvimento das
forças produtivas e como este modelo influencia os demais segmentos da sociedade.
Este capítulo nos possibilita entender a invasão da lógica produtivista das empresas nos
espaços públicos e nos ambientes acadêmicos. Para isto, utilizamos também as discussões
presentes nos espaços de representatividade política dos professores, como ANDES (Sindicato
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), e autores contemporâneos que
discutem esta temática, como Guerra (2010) e Iamamoto (2004).
Este entendimento sobre as particularidades do projeto de sociedade capitalista nos
possibilita refletir sobre as especificidades brasileira e seus rebatimentos no processo de
formação profissional.
No terceiro capítulo “criatividade sob o olhar do serviço social brasileiro”, se
materializa a nossa pesquisa. Este capítulo foi construído a partir das reflexões desenvolvidas
por alunos e professores. Conta, portanto, com a pesquisa teórica sobre os textos de Serviço
Social que tratam sobre o conteúdo da criatividade; parte da experiência de campo no estágio
em docência; e o resultado dos questionários aplicados aos estudantes e professores da Escola
de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Parte dos autores que contribuíram para

6

Além de Mézsaros (2006) Iasi (2011) Konder (2009), Ortiz (2012) e Netto (1981).

7Para

a construção deste debate, utilizaremos também as análises de Wood (2003) e Iasi (2011).
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nossa reflexão são: Paniago (2010), Guerra (2010), Iamamoto (2004), Conceição (2010) Eiras
(2005), entre outros.

Instrumentos e Técnicas
O método de pesquisa investigativa que traçamos se caracteriza em uma pesquisa
qualitativa - exploratória, que objetiva trazer a compreensão de um tema emergente para o
Serviço Social, no qual ainda não temos conhecimento sistematizado nem bibliográfico
consolidado (MARSIGLIA, 2007).
Como metodologia de pesquisa, uma das técnicas que utilizamos está voltada para a
produção secundária de dados a partir de uma busca documental (DESLANDES, 2008).
Pesquisamos junto à Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)
documentos sobre as oficinas que foram realizadas neste período para a elaboração da proposta
curricular de 1996. Nosso objetivo foi identificar por que neste determinado contexto histórico,
social, político e cultural aparece a necessidade de se pensar profissionais com perfil criativo,
e qual o sentido de criatividade que os Assistentes Sociais imprimiram neste conceito8.
Utilizamos como instrumento de pesquisa a técnica da observação participante,
seguida do registro sistemático9 no estágio em docência na disciplina Oficina Teórico-Prática
II10, – oferecida para os alunos do 6º período, na Universidade Federal Fluminense -, para
discutir com e a partir dos alunos como se manifesta a discussão da criatividade no processo de
formação profissional do Assistente Social.
Como método de investigação, elaboramos uma proposta didática de aula que nos
possibilitou discutir para que, por que, para quem, como, o Serviço Social deseja formar
profissionais com perfil criativo.

8

Não foi possível entrevistar a professora Marilda Vilela Iamamoto, mas grande parte das suas produções
bibliográficas foram utilizadas no trabalho, por ser a precursora em apontar nos seus textos a necessidade de
estimular o perfil criativo no processo de formação profissional.
9Ao

utilizar a técnica da observação-participante, o profissional, além de observar, interage com o outro,
participando ativamente do processo de observação. O registro, aliado a esta técnica, é um instrumento
fundamental, pois é através dos registros que podemos sistematizar a nossa prática, reconstruir a história da nossa
profissão e aperfeiçoar os modos de intervenção profissional (SOUZA, 2008).
10

EMENTA DA DISCIPLINA: Análise das questões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas
que orientam o trabalho do assistente social nas diferentes expressões da questão social brasileira, articulando o
debate à legislação e implementação das políticas sociais e/ou programas sociais setoriais públicos e privados.
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Como trabalho final, propomos aos alunos a construção de uma proposta de intervenção
criativa para ser utilizada no campo de estágio. O trabalho final deveria conter as dificuldades
de se pensar a prática do Serviço Social para além dos instrumentos já conhecidos, como foi
esta busca, quais disciplinas ajudaram a fazer esta articulação, quais áreas do conhecimento
pesquisaram e como perceberam a criatividade neste processo. Também deveria conter no
trabalho escrito, a proposta de trabalho, a população usuária, assim como seus possíveis limites,
impactos e benefícios.
A intenção foi perceber o que aparece como proposta de trabalho criativo, para além dos
instrumentos já conhecidos. O que os alunos entendem por criatividade e suas possibilidades
no fazer profissional.
Todo o processo de construção da disciplina e resultado da pesquisa será apresentado
no último capítulo deste trabalho.
Por último, utilizamos um questionário que foi aplicado junto aos alunos e professores
da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Questionamos alunos e
professores sobre como entendem a criatividade no perfil profissional do Assistente Social e
como identificam o estímulo a esta capacidade criativa no processo de formação do Serviço
Social. Foram respondidos um total de 50 questionários pelos discentes e 04 questionários pelos
docentes11. Os questionários encontram-se em anexo.

11

Foram respondidos um total de 50 questionários pelos alunos que cursaram a disciplina Oficina Teórico Prática
II nas três turmas que participei como pesquisadora e estagiária docente (2/2013 – tarde e noite e 1/2014 – noite).
É importante destacar que o formato das aulas, assim como a expectativa para o trabalho final são diferentes de
uma turma para outra, e de um semestre para o outro. Este processo é reflexo da própria avaliação dos alunos
referentes à disciplina e da transformação natural na busca por alcançar seus objetivos. A metodologia de aula, o
resultado do trabalho final e do questionário serão apresentados no capítulo 3 deste trabalho. Em relação ao
questionário aplicado aos professores, como metodologia de pesquisa encaminhamos no dia 24 de Abril de 2014
um email para o departamento de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, solicitando o
encaminhamento de uma questão referente à pesquisa para o email dos professores. Neste primeiro momento,
obtivemos apenas três respostas. Este resultado da pesquisa foi extremamente significativo, e será melhor
explorado no decorrer do trabalho. Contudo, para alcançarmos um universo maior de respostas, criamos novas
estratégias metodológicas. Desta maneira, a nosso pedido, a secretaria do Departamento de Serviço Social reenviou
email para os professores solicitando o comparecimento na secretaria para o preenchimento do questionário
(deixamos na secretaria um Kit da pesquisa contendo o termo de consentimento livre e esclarecido, o resumo da
proposta de pesquisa e a questão a ser respondida pelos professores), mas não obtivemos nenhum retorno. Por fim,
participamos da plenária dos professores no dia 25 de Novembro, entregamos pessoalmente o material da pesquisa
aos 25 docentes (aproximadamente) presentes e estipulamos uma data a ser entregue na secretaria de curso. Apenas
01 questionário foi respondido. Cabe reiterar que todo o processo referente à metodologia de pesquisa, será
apresentado detalhadamente no capítulo 3 deste trabalho.
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Por fim, é importante destacarmos que a pesquisa bibliográfica, assim como a
experiência da pesquisa de campo está presente em todo trabalho e a busca por elementos para
qualificação da pesquisa é uma constante, por isso encontra-se em processo de construção, pois
a produção de um conhecimento não se esgota e tem a sede da partilha, da construção e
desconstrução com outros pesquisadores. A não disseminação, discussão e troca de
conhecimento é um livro fechado a mofar na estante.
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CAPÍTULO 1
FORMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO - TRABALHANDO NA
ADVERSIDADE: UM PROFISSIONAL CRIATIVO E PROPOSITIVO
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Formação do serviço social brasileiro - trabalhando na adversidade: um profissional
criativo e propositivo
O processo de formação profissional se constrói na interlocução com o próprio
movimento da vida social. Movimento dinâmico, não linear, em que estão presentes diferentes
correlações de força que compõem os períodos históricos. Sendo assim, para abordarmos a
discussão de criatividade no processo de formação profissional do Assistente Social brasileiro,
a partir de 1990, se faz necessário apreendê-la associado ao conjunto histórico, político, social
e cultural em que está inserida.
Portanto, este capítulo está dividido em três eixos de análise. O primeiro eixo introduz
um breve panorama das fundamentais tendências históricas e teórico-metodológicas que
permearam a profissão desde seu surgimento no Brasil até a década de 1990. Este breve
percurso se faz necessário para subsidiar a reflexão sobre o processo de formação profissional
no contexto atual. O segundo eixo está fundamentado pela discussão da ascensão do modelo
neoliberal no contexto brasileiro pós-1990 e seus principais rebatimentos para profissão que
luta na contracorrente desta lógica. No terceiro eixo do capítulo abriremos a discussão sobre o
novo perfil profissional do Assistente Social em consonância ao atual projeto ético-político,
com recorte na temática da criatividade.
Este capítulo almeja cumprir com o objetivo de historicizar e esclarecer noções
referentes à criatividade no âmbito do processo de formação profissional do Serviço Social
brasileiro.

Formação Profissional do serviço social brasileiro – um breve panorama
histórico

Inicialmente, cabe situar a profissão como um tipo de especialização do trabalho
coletivo dentro da divisão social do trabalho peculiar à sociedade industrial. O desenvolvimento
das forças produtivas e as relações sociais engendradas nesse processo determinam novas
necessidades sociais. Diante disso, para atender os parâmetros de racionalidade e eficiência
inerentes a sociedade capitalista, se faz necessário formar profissionais com qualificações
específicas (CARVALHO E IAMAMOTO, 2005).
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De acordo com Iamamoto e Carvalho (2005),
O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na divisão
social do trabalho, tendo por pano de fundo o desenvolvimento capitalista industrial e
a expansão urbana, processos esses aqui apreendidos sob o ângulo das novas classes
sociais emergentes – a constituição e expansão do proletariado e da burguesia
industrial – e das modificações verificadas na composição dos grupos e frações de
classes que compartilham o poder de Estado em conjunturas históricas específicas. É
nesse contexto, em que se afirma a hegemonia do capital industrial e financeiro, que
emerge sob novas formas a chamada “questão social”, a qual se torna a base de
justificação desse tipo de profissional especializado (IMAMOTO e CARAVALHO,
2005, p. 77).

Netto (1992) afirma que o surgimento do Serviço Social nos países centrais está ligado
à passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, que ocasiona o agravamento da
“questão social”12. Este agravamento resultou na intensificação de lutas por parte da classe
trabalhadora e na busca de alternativas, pela ordem burguesa, para minimizá-las.
Em sua origem no Brasil, o Serviço Social tem seu projeto inicial atrelado a ideários
doutrinários do pensamento social da Igreja Católica. A intervenção do Assistente Social, na
sua origem, tinha por base uma formação motivada por princípios religiosos, com
posicionamento político e social de cunho humanista conservador, com caráter moralizante13
(YAZBEK, 2009).

12

É importante esclarecermos, que entendemos as expressões da Questão Social como produto da dinâmica social
do sistema capitalista, que envolve: as estratégias do capital para seu desenvolvimento, o modo como a sociedade
se organiza, a apropriação dos meios de produção da classe dominante e a extração da mais-valia através da
exploração da força de trabalho da classe trabalhadora, enfim o movimento histórico a partir das relações de
produção, que tem por lógica gerar uma massa de trabalhadores excedentes, supérflua, entretanto, vital para
manutenção do sistema capitalista. Cabe também destacar que as novas configurações do capitalismo
contemporâneo fazem surgir novas interpretações de alguns autores a respeito da “Questão Social”. A nosso ver,
Pierre Rosanvallon (1998) e Robert Castel (1998) apresentam uma análise fragmentada e des-historicizada quando
explicam o surgimento de uma “nova questão social”, como uma conseqüência das inovações tecnológicas do
capitalismo moderno. A partir da perspectiva marxista as configurações do capitalismo atual fazem parte de um
processo histórico de alteração das relações de produção vinculada ao processo de reprodução capitalista, portanto
atuais expressões da “questão social” ainda têm os traços essenciais da sua origem.
13

Por moral entendemos um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa
comunidade social dada. Sua função, validade e significado são diferentes e variam de acordo com as necessidades
históricas de cada sociedade, grupo, organização política e cultura. A moral é um fato histórico, é um modo de se
comportar do homem, que por natureza também é histórico por sua característica de estar constantemente se
autoproduzindo no plano de sua existência material e espiritual (VÁZQUEZ, 1969). Para Vázquez, “a moral muda
e se desenvolve com a mudança e o desenvolvimento das diversas sociedades concretas. É o que provam a
substituição de certos princípios e de certas normas por outros, de certos valores morais ou de certas virtudes por
outras, a modificação do conteúdo de uma mesma virtude através do tempo, etc” (VÁZQUEZ, 1969, p.27). Na
sociedade moderna, a moral que prevalece é a moral burguesa e suas características serão melhor explanadas no
capítulo 2 deste trabalho. Cabe destacar, que a moral burguesa normatiza modos de viver que reproduzem a relação
de exploração entre classes. Neste sentido, a formação moralista que marcou, e ainda marca a profissão, está
atrelada a concepção de ajustar os indivíduos a um modo de viver dominante. O período de formação histórica da
profissão na era Vargas marca a formação profissional atrelada a doutrinários da Igreja Católica e, como afirma
Vázquez (1969), é preciso reconhecer que a moral que se apresentava como Cristã era classista, a serviço dos
interesses e valores da classe social dominante. Portanto, apesar do cristianismo reconhecer os males e
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Precisamente na década de 1930, Estado e Igreja Católica buscam meios de estreitar os
laços visando um projeto comum, entre eles, barrar a ameaça comunista e uma adesão das
classes oprimidas ao sistema Capitalista (IAMAMOTO E CARVALHO, 1995).
A partir do Estado Novo (1937-1945), o Serviço Social apresenta seu processo de
institucionalização e legitimação em um contexto político vinculado “à criação e ao
desenvolvimento das grandes instituições assistenciais, estatais, paraestatais e autárquicas.”
(SILVA, 1995, p.24). Sendo assim, o processo de legitimação e consolidação do Serviço Social,
dentro da divisão social e técnica do trabalho, acontece na sociedade por meio da abertura do
mercado de trabalho, que por sua vez, foi propiciada pela emergência destas instituições
(IAMAMOTO e CARVALHO, 1995).
Para Yazbek (2009), a partir deste momento, o conservadorismo católico que marcou
os anos iniciais do Serviço Social brasileiro começa a ser tecnificado ao entrar em contato com
o Serviço Social norte-americano14 e suas propostas de trabalho de cunho positivista. Santos
(2006, p.34) afirma que: “identifica-se, neste período, então, a interface entre uma ideologia
dominante, fundada no positivismo, e os preceitos da doutrina cristã católica, cabendo ao
Serviço Social uma ação que materializasse essa ideologia”.
Com a criação das grandes instituições15 assistenciais brasileiras, amplia-se o mercado
de trabalho da profissão, o que permite o Serviço Social transformar-se numa atividade
institucionalizada. No entanto, é importante entendermos que esta institucionalização é fruto da
estratégia política entre o governo populista de Vargas e a Igreja Católica16, cujo objetivo
político era atingir as massas, incorporando parte das reivindicações populares, mas
controlando os movimentos reivindicatórios, tendo como plano instaurar uma política
econômica incentivadora da industrialização e favorecedora dos interesses da burguesia.
“Inequivocamente, a história mostra que a profissão se institucionaliza e se consolida, no Brasil,

desigualdades terrenas, tendo como preceitos morais, a bondade, a caridade e a igualdade, se coloca em Deus e no
céu, a única esperança para todos os oprimidos e explorados. Isso em muito contribui para manter o mundo social
que a classe dominante está empenhada em sustentar (VAZQUEZ, 1969).
14

O Serviço Social brasileiro sofre influência norte-americana em meados da década de 1940, e se fortalece nas
décadas de 1950 e 1960, tornando-se hegemônica nesta última (SANTOS, 2006). Aguiar (1985, p.31) reforça que
na primeira fase do Serviço Social no Brasil o que importa é a formação doutrinária e moral, o aspecto técnico só
passará a ter significado com a influência norte-americana.
15

“Entre outras, surgem, em 1938, o Conselho Nacional de Serviço Social; em 1940, a Legião Brasileira de
Assistência; em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; em 1946, o Serviço Social da Indústria, o
Serviço Social do comércio e o Fundação Leão XIII” (SILVA, 1995, p.25)
16

Estratégia desenvolvida pela Igreja se dirigirá para a reconquista de seus privilégios e a Legitimação jurídica de
suas áreas de influência dentro do Estado (IAMAMOTO e CARVALHO 1995)
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respondendo fundamentalmente aos interesses burgueses dessa sociedade” (SILVA, 1995,
p.25).
Contudo, é importante ressaltar que apesar do cunho religioso, do caráter moralista e
técnico que marcou a atuação das Assistentes Sociais nos anos iniciais de sua formação, cabe
perceber as contradições e os avanços que as pioneiras do Serviço Social trouxeram para nossa
profissão. Algumas delas apresentavam propostas ousadas, considerando o contexto histórico,
social, cultural e político em que viviam 17.
A década de 1950 é marcada por um contexto histórico identificado por seu projeto
Desenvolvimentista18 no governo de Juscelino Kubitschek. O objetivo do projeto é o
desenvolvimento nacional, através de uma aceleração industrial, deixando como segundo plano
os investimentos na área social, aliado ao discurso de que com o progresso econômico, logo
ocorreria um progresso social, beneficiando toda a sociedade.
Para Silva (1995), o Serviço Social se manteve alheio ao desenvolvimento Juscelinista,
ligado apenas aos projetos e aos programas que se valem dos métodos de desenvolvimento de
comunidade (DC), que tinham como uma de suas características ajustar o indivíduo e barrar o
17Uma

referência interessante que sintetiza o início da formação das primeiras escolas de Serviço Social é o texto:
“De Mulheres e de suas saídas ou de como se constrói uma profissão – O caso da escola de Serviço Social da
Universidade Federal Fluminense”, produto de pesquisa das professoras Rita Freitas, Cenira Braga e de estudantes
que participam do grupo. A pesquisa, a partir de um conjunto riquíssimo de entrevistas orais realizadas com as
pioneiras do Serviço Social, procura retratar como se deu a criação da Escola de Serviço Social da Universidade
Federal Fluminense.
18

De acordo com Sampaio Jr (2012), a estratégia desenvolvimentista é ideológica porque representa a hegemonia
de um projeto burguês de sociedade. No entanto, é uma estratégia, ainda que utópica, da burguesia “controlar” o
Capitalismo “selvagem”. “O desenvolvimentismo foi, portanto, uma arma ideológica das forças econômicas e
sociais que, no momento decisivo de cristalização das estruturas da economia e da sociedade burguesa, se batiam
pela utopia de um capitalismo domesticado, subordinado aos desígnios da sociedade nacional”. (SAMPAIO JR,
2012, p 674). Esta proposta de “domesticar” o capitalismo tem diversas origens analíticas, entre as quais a visão
de Keynes e de economistas Keynesianos contemporâneos. Para Werneck (2001), a estratégia de desenvolvimento
como superação da condição periférica surge nos países subdesenvolvidos no período pós-guerra. O objetivo é sair
da condição de periferia a partir de uma teoria e estratégia formulada por dentro da periferia, não mais ditada pelos
organismos internacionais. A estratégia nacional-desenvolvimentista presente no Brasil pensa um
desenvolvimento que implica a necessidade de mudanças estruturais que ataquem as causas da situação de
subordinação do país, capitalista periférico dependente. Os defensores desta proposta vão em defesa do
enfrentamento ao Imperialismo que submete as economias periféricas a um desenvolvimento desigual e
combinado. Objetiva estabelecer o crescimento, impulsionado através do incentivo a industrialização nacional e
do modelo de “substituição de importações”, que possivelmente beneficiaria a população. Sampaio (2012) enxerga
a estratégia desenvolvimentista como real desejo da burguesia de combater um capitalismo selvagem, ainda que
utópica. Caberia uma discussão mais aprofundada sobre este projeto, a partir das análises do pensamento cepalino,
sobretudo a partir de trabalhos de Furtado e Prebisch. No entanto, nos limites deste trabalho, restringiremos a este
breve percurso. Cabe dizer que a negação a este projeto desenvolvimentista aparece em meados da década de 1960,
no período ditatorial brasileiro. O regime do capital consolida-se como um capitalismo dependente, pois o capital
internacional passa a ser visto como primordial para o desenvolvimento. Sampaio Jr (2012) afirma que pobreza e
miséria se transformam na galinha de ouro da burguesia, dando fim a proposta de capitalismo “civilizado”.
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comunismo. Ao contrário do que afirma a autora, percebemos que o Serviço Social cumpre
papel fundamental a favor da lógica de desenvolvimento para o progresso Capitalista, e sua
dimensão sócio-educativa cumpria um papel que corroborava com a manutenção e reprodução
do contexto vigente.
No início da década de 1960 o Serviço Social se encontra cada vez mais absorvido pelo
Estado. Sua prática se apresenta ainda mais marcada pelo tecnicismo, seu arsenal teóricometodológico bebe na fonte da psicanálise, bem como da sociologia de base positivista e
funcionalista/sistêmica. Contudo, neste mesmo momento, um reduzido grupo de profissionais
do desenvolvimento de comunidade e um bloco da “esquerda cristã” apresentam um viés mais
crítico em relação às propostas das classes dominantes e seu modo de atuar. Suas práticas
profissionais partem de uma perspectiva mais reflexiva, com caráter politizador e critico em
relação ao modo de organização da sociedade. Este grupo é “truncado” com o golpe de 1964
pelo regime militar, reaparecendo décadas depois.
De acordo com Silva (1995), a análise do período ditatorial não deve ser homogênea e
deve ser pensada como um processo histórico bastante delimitado. Desta maneira, o período
ditatorial será sintetizado em três importantes momentos, entendendo a explicitação deste
período como elemento importante para a compreensão do processo de formação atual. Afinal,
como afirma Yazbek,
As ditaduras que tiveram vigência no Continente deixaram suas marcas nas ciências
sociais e na profissão, que depois de avançarem em uma produção crítica nos anos
60/70 (nos países onde isso foi permitido) são obrigadas a longo silêncio (YAZBEK
2009, p.148)

O primeiro momento, apresentado por Silva (1995), é do período de 1964 a 1968,
caracterizado por um período de institucionalização da ditadura, da inserção do regime militar
fundamentado no Plano de Segurança Nacional, focado na ideologia de integração e
desenvolvimento do país. Estes primeiros anos são de “arrumação da casa”, e tem como
proposta fazer com que os brasileiros se sintam “seguros” pelo regime. Neste período, o Serviço
Social tem freada sua vertente crítica e caracteriza-se pelo grande impulso quantitativo da
profissão, ou seja, pela ampliação do mercado de trabalho do Assistente Social. E um impulso
qualitativo, “considerando o amplo debate empreendido no meio profissional sobre questões de
teoria e método do Serviço Social, ainda que numa visão modernizadora, cientificista e
tecnicista.” (SILVA, 1995, p.29)
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Restou como espaço de atuação profissional dos Assistentes Sociais, a execução das
políticas sociais em expansão e dos programas de Desenvolvimento de Comunidade, tendo
como principal função integrar a população aos programas de desenvolvimento.
O segundo momento apresentado por Silva (1995) é o período que se destaca entre 1968
a 1974, marcado pela forte repressão aos movimentos populares organizados, pela política do
terror adotada pela Ditadura Militar e a emergência do “Milagre Econômico”, que só foi
possível mediante a estas repressões, permitindo importantes transformações nas relações de
trabalho.
Este milagre caracterizou-se pela concessão de créditos, aceleração ao consumo, - por
camadas mais altas da sociedade, pois a população trabalhadora vivia um arrocho salarial -,
incentivo ao investimento em poupança e a abertura às economias internacionais. É importante
citar também o aumento da proteção social impulsionado pelo regime (PIS/PASEP,
FUNRURAL, MOBRAL, etc.). Contudo, a implementação destes programas assistenciais
serviram para manipular a população em relação aos reais interesses da Ditadura. Neste
cenário, cabe ressaltar que a política social no regime militar é representada pelo binômio
repressão-assistência. Silva (1995) complementa que as Políticas Sociais implementadas nestes
programas, tiveram o assistente social como categoria profissional diretamente responsável
para sua operacionalização, o que coloca na prática deste profissional algumas características
marcantes da política social deste período.
Em meio a este momento de ebulição histórica, reaparecem grupos profissionais que
questionam o referencial tecnicista da profissão. De acordo com Yazbek (2009, pg.148) “a
profissão assume as inquietações e insatisfações deste momento histórico e direciona seus
questionamentos ao Serviço Social tradicional através de um amplo movimento, de um
processo de revisão global em diferentes níveis”. Este movimento, conhecido como movimento
de renovação do Serviço Social, propõe aos profissionais pensarem um novo projeto
profissional para a categoria de Serviço Social.
Segundo Yazbek (2009), o movimento de reconceituação aconteceu de diferentes
maneiras nos países latino-americanos, levando-se em consideração os contextos históricos que
se apresentavam. No Brasil emergiram neste processo do movimento de renovação, as seguintes
vertentes: modernizadora de matriz positivista, a vertente inspirada na fenomenologia e a
vertente marxista19.

19

A perspectiva modernizadora, de acordo com Netto (1991), se refere a uma linha de desenvolvimento
profissional que apresenta seu auge na segunda metade dos anos 1960, se estendendo até meados da década de
1970. Sua organização é praticamente monopolizada pelas iniciativas do Comitê Brasileiro de Conferência
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Para Santos (2006) o processo de renovação marca o pluralismo teórico-metodológico
na profissão, trazendo diferentes debates e posições na academia. Pereira, L.(2007)
complementa,
O processo de renovação profissional, possibilitado contraditoriamente pela
autocracia burguesa através da laicização [...] proporcionou, ainda, a construção de
um projeto profissional cuja pauta, nos anos 1980, foi a de ruptura com o histórico
conservadorismo do Serviço Social (L. PEREIRA, 2007, p. 223- 224).

Internacional de Serviço Social (CBCISS). Nesta direção, o profissional de Serviço Social atua numa perspectiva
modernizadora, fundamentado em um viés conservador, pois não questiona a essência dos problemas sociais, nem
as estruturas sociais. Ao contrário disto, neste período, o Serviço Social encontra-se altamente vinculado a
ideologia de integração e desenvolvimento do país, e suas preocupações voltam-se para o aperfeiçoamento das
técnicas, tendo como tema principal de discussão a modernização da teoria e do método para maior eficácia dos
serviços prestados (SANTOS, 2007). Nesta direção a profissão tem por base parâmetros e referenciais teóricoideológicos do pensamento estrutural-funcionalista. De acordo com Netto (1991), essa perspectiva atinge seu auge
nos Encontros ocorridos em Araxá e Teresópolis, alcançando repercussão além fronteiras. No entanto, a partir da
segunda metade dos anos setenta, começa a perder sua hegemonia, pois passa a não atender mais as expectativas
da categoria profissional.
A segunda direção profissional, denominada por Netto (1991, p.157) de reatualização do conservadorismo,
“trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais estratificados da herança histórica e conservadora da
profissão”. A reatualização do conservadorismo aparece em meados da década de 1970, e se expressa nos
seminários de Sumaré (1978) e do Alto da Boa Vista (1980) tendo uma base teórico-metodológica que se declara
como nova, rejeitando os padrões vinculados a tradição positivista e às referências fundamentadas no pensamento
crítico-dialético, de raiz marxiana. Nesta segunda direção há um extremo conservadorismo tanto com relação ao
referencial ideocultural - sendo este derivado de uma visão de mundo do pensamento católico tradicional - como
na fundamentação cientifica no que diz respeito à relação do Serviço Social com seus objetos. O extremo
conservantismo desta perspectiva não reside apenas no seu referencial ideocultural (cujo eixo aparece congruente
com consagrada interpretação vaticana do cristianismo); antes, ela é perceptível no embasamento ”científico” com
que constrói a relação do Serviço Social com seus “objetos” – como adiante se verá, trata-se de uma
“cientificidade” evanescente, onde, como em nome da “compreensão”, dissolvem-se quaisquer possibilidades de
uma análise rigorosa e crítica das realidades macrossocietárias e, derivadamente, de intervenções profissionais que
possam ser parâmetradas e avaliadas por critérios teóricos e sociais objetivos (NETTO, 2005, p.158). A ação dos
profissionais direcionados por esta perspectiva centra-se nos sujeitos. O que se apresenta neste viés, é um regresso
à herança conservadora da profissão, com retorno dos valores cristãos, retomando a ajuda psicossocial (SÁ, 1995).
A terceira direção é identificada no processo de renovação da profissão, como intenção de ruptura com o Serviço
Social “tradicional”. Esta direção, ao contrário das anteriores, possui uma forte crítica em relação ao desempenho
‘tradicional’ e aos seus aspectos teóricos, metodológicos e ideológicos (NETTO, 1991). O surgimento desta
vertente crítica se dá na primeira metade da década de 1970, porém, como visto anteriormente, é freada devido ao
vigente modelo de autocracia burguesa19, reaparecendo anos depois no decorrer da década de 1980, no processo
de crise da Ditadura Militar e ascensão da redemocratização. Apresenta como característica principal a pretensão
de romper com o pensamento conservador de tradição positivista, e recorre ao pensamento marxista (que será base
dos estudos nas escolas de Serviço Social até os dias atuais) desenvolvendo um novo perfil profissional, ligado
aos interesses da classe trabalhadora. Silva (1995) complementa que a partir deste período, precisamente a partir
da década de 1970, as profissões, não apenas a de Serviço Social, sofrem forte influência da concepção marxista,
baseada inicialmente pela vertente do estruturalismo, sobretudo de Althusser. Esta vertente recebeu influência do
pensamento latino-americano reconceitualizado e sua importância em boa parte deve-se ao descrédito político da
perspectiva modernizadora e a critica às ciências sociais acadêmicas. De acordo Netto (1991), é importante
destacar que no perfil desta perspectiva há uma forte intenção em romper com o passado conservador do Serviço
Social, mas com resultados pouco significativos em relação aos indicativos prático-profissionais para consumá-la.
No entanto, complementa que tal constatação não cancela o acúmulo que ela já realizou – um acervo em
desenvolvimento, cujo mérito mais evidente, sem dúvidas, tem sido a constante ampliação das referências teóricas
e ideoculturais para repensar a profissão, inclusive qualificando-a no debate acadêmico e político (NETTO, 1991,
p.161).
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Silva (1995), ao comentar o período de 1974 a 1985, destaca a abertura política,
conquistada nas gestões dos presidentes Geisel e Figueiredo. Este período é marcado por um
contexto de crise internacional do petróleo, retorno de elevados índices inflacionários, elevação
da dívida externa e rearticulação das organizações populares e sindicais, ocasionando o
esgotamento do Milagre Econômico. A crise política e econômica, a efervescência dos
movimentos sociais e o (re) aparecimento de uma vertente mais crítica dentro da profissão
provocam profundas mudanças na formação profissional.
De acordo com Silva (1995), os profissionais de Serviço Social aprofundam o caráter
político da prática profissional, confundindo em um primeiro momento ação profissional com
ação político-partidária. No entanto, a partir da influência da obra de Gramsci, os Assistentes
Sociais afinados com o movimento de renovação começam a se orientar por uma perspectiva
dialética, com base na concepção de Estado Ampliado, percebendo os espaços institucionais
como espaços de lutas de classes, permeados por contradições. Parte das ações profissionais
volta-se para os interesses da classe trabalhadora e dos movimentos sociais20 junto aos setores
populares.
Podemos dizer que a década de 1980 foi um período marcado por fortes mobilizações
políticas, com efervescência de diversos movimentos sociais, que resultaram na promulgação
da Carta Constitucional de 198821, uma das mais avançadas do mundo (apesar do seu caráter
contraditório) que nos limites deste trabalho, não cabe ser discutida (PEREIRA, L., 2007). No
Serviço Social, amplia-se o número de profissionais que questionam sobre a criação de novas
alternativas de práticas profissionais e apesar dos dilemas que a profissão enfrenta nesta

20

A partir das análises de Ammann,"Movimento Social tem caráter contestador, a nível das relações sociais,
objetivando
a
transformação
ou
a
preservação
da
ordem
estabelecida
na
sociedade." (AMMANN, 1991, p.127) Gohn, percebe os espaços de movimento social e ações coletivas como
espaços de aprendizagem e produção de saberes. A autora afirma: “há um caráter educativo nas práticas que se
desenrolam no ato de participar (...). Uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: são fontes
de inovação e matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se trata de um processo isolado, mas de caráter
político-social” (GOHN, 2011, p.333). Gohn sintetiza os movimentos sociais como ações sociais coletivas de
caráter sócio - político e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas
necessidades. “Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples denúncia,
passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída,
atos de desobediência civil, negociações etc.) até as pressões indiretas. Na atualidade, os principais movimentos
sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e utilizamse muito dos novos meios de comunicação e informação, como a internet.” (GOHN, 2011, p.336). Na realidade
histórica, os movimentos sempre existiram. Contudo, recriam-se cotidianamente, na adversidade das situações que
enfrentam (GOHN, 2011).
21

A Carta Magna de 1988 instaura um avanço nos direitos das mulheres, das crianças, dos índios, dos negros,
garantindo direitos conquistados através das lutas dos trabalhadores na área da saúde, educação, habitação, entre
outros. A Constituição Federal de 1988 engloba uma concepção ampla de direitos, com princípios de
universalidade, uniformidade e equivalência, seletividade e a distributividade, irredutibilidade, diversidade, de
caráter democrático e descentralizado (BRASIL. Constituição, 1988).
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questão, registram-se avanços no debate teórico do Serviço Social, com o reconhecimento do
Serviço Social como área de produção científica.
Para Souza (2008), o Serviço Social surge na história como uma profissão
predominantemente interventiva, sendo a sua dimensão técnica a garantia de eficácia
profissional. O Movimento de renovação, principalmente a partir do diálogo com o debate
marxista, tenta romper com esta dicotomia, e é a base para que a profissão direcione um olhar
científico para a realidade social.
O novo direcionamento profissional, construído na década de 80, chegou aos anos 1990
com amadurecimento intelectual e adensamento de produção acadêmico-profissional,
fortalecimento das entidades representativas da categoria profissional e abertura de novos
campos de trabalho do Serviço Social. (PEREIRA, L. 2007).
Este momento atual exige a criação de estratégias que corroborem com a nova dimensão
política da profissão. Desta maneira, nos anos de 1990, é pensada uma nova proposta curricular
para o curso de Serviço Social elaborada e aprovada pelo conjunto das unidades de ensino sob
a coordenação da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social ABESS (1996). A
proposta traz a preocupação em formar profissionais com perfil técnico e intelectual, “centrada
na análise da ‘questão social’ e nos fundamentos teóricos e históricos da profissão enquanto
‘processo de trabalho’”, fundamentada na teoria marxista de reprodução social (SANTOS,
2006, p.61).
Fatores históricos compelem o currículo – no interior de um projeto educacional mais
amplo – a um incessante movimento de pensar-se a si mesmo enquanto espaço de
criação e recriação científico-cultural, face à realidade social que procura apreender e
que pretende transformar, através dos instrumentos para a crítica social e para a
intervenção técnico-profissional com os quais procura capacitar o estudante (ABESS,
1998, p.148)

O processo de elaboração da proposta de currículo mínimo elaborada pela ABEPSS
1996, será melhor detalhado no tópico 3 deste capítulo. Contudo, nos pressupostos norteadores
da formação profissional posta nas Diretrizes Curriculares da ABESS/CEDEPSS (1996),
apresenta-se a necessidade de
contextualizar o significado social da profissão nos anos 1990, salientando as
mediações históricas que incidem sobre o perfil da profissão hoje: às demandas e as
respostas às quais é instigada a construir (...). Os anos 90 expressam profundas
transformações nos processos de produção e reprodução da vida social, determinados
pela reestruturação produtiva, pela reforma do Estado e pelas novas formas de
enfrentamento da Questão Social, apontando, inclusive, para a alteração das relações
entre o público e o privado, alterando as demandas profissionais. (ABESS/CEDEPSS,
1996, p.7)
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O trabalho do Assistente Social é também afetado por tais transformações, produto das
mudanças na esfera da divisão sociotécnica do trabalho, no cenário mundial. Com isso, o
documento curricular formulado pela ABESS/CEDEPSS (1996), expressa a presente revisão
curricular, levando em conta tais considerações contextuais históricas e políticas.
Diante disto, o Serviço Social redimensiona a formação profissional para fazer frente a
este novo cenário histórico. No entanto, apesar do posicionamento crítico representar a
hegemonia profissional do Serviço Social, os Assistentes Sociais enfrentam uma série de
dilemas impostos pelo contexto político iniciado a partir da década de 1990. Um período
tensionado pelo papel atuante da burguesia que em seu momento mais progressista oferece um
discurso falacioso acerca dos interesses da classe trabalhadora. No Brasil, a não ser pela
retórica apressada e oportunista de alguns pretensos condutores da nação, o que temos é uma
frágil democracia no plano político aliada a um vergonhoso apartheid no plano sócioeconômico (ABESS, 1998).

Neoliberalismo e novo -desenvolvimentismo – o contexto brasileiro pós 1990.

Pode-se afirmar que os anos finais do século XX foram marcados pelo aprofundamento
da crise [visível nos países centrais desde os anos 70] do capitalismo em sua fase monopólica,
em âmbito mundial, exigindo para este a urgente necessidade de uma auto-reorganização,
sobretudo do ponto de vista da produção e da circulação de mercadorias, bem como no âmbito
político e cultural (ORTIZ, 2007).
Pereira (2007, p.185) afirma que “a crise no regime de acumulação capitalista do pós1970 e a conseqüente reação burguesa, em âmbito mundial, desencadeou largos processos de
reestruturação produtiva, a mundialização do capital, e o alastramento da ideologia neoliberal”.
Segundo Moraes (2001, p.4),
pode-se dizer que o neoliberalismo, de modo semelhante, é a ideologia do capitalismo
na era de máxima financeirização da riqueza, a era da riqueza mais líquida, a era do
capital volátil – e um ataque às formas de regulação econômica do século XX, como
o socialismo, o Keynesianismo, o Estado de bem-estar, o terceiromundismo e o
desenvolvimentismo latino-americano.
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O projeto neoliberal apresenta um discurso de superação da crise fiscal, obtida pelos
gastos indevidos com a área social. Neste sentido, para o projeto neoliberal se faz necessário
realizar medidas de ajuste fiscal, e uma “Reforma” 22 do Estado.
No Brasil, em meados da década de 1990, o governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso (1995), inicia a reforma do Estado orientado pelo Consenso de Washington (1989). O
documento que retrata bem essa visão e recomenda a proposta de “reforma”, é o Plano Diretor
da Reforma do Estado (PDRAE/MARE, 1995), organizado pelo Ministro da Administração e
da Reforma do Estado, Luis Carlos Bresser Pereira. O argumento utilizado no PDRAE/MARE
é de que o Estado precisaria deixar de ser um executor do desenvolvimento social do país, para
ser um gerenciador, um regulador de tal desenvolvimento. Para Silva (2001), observa-se um
largo processo de privatização das empresas estatais; desvalorização da moeda nacional;
aumento gigantesco da concentração de renda; elevação do desemprego e do trabalho instável.
Acompanhando esse processo, as políticas sociais do governo federal brasileiro viramse subordinadas à mesma lógica. Ocorreu um incentivo de transferência da responsabilidade do
Estado, com a área social, para a sociedade. Exemplo disto, é o momento do crescimento do
chamado terceiro setor (Fundações, Associações, ONG’S, OS etc.). Nesse sentido, há a
necessidade de se estimular, na sociedade civil, um sentimento de solidariedade e o civismo
para com as classes menos favorecidas, vítimas da questão social.
De acordo com Viganó (2006, p.44),
Enfraquecem-se assim as demandas populares e os movimentos contra-hegemônicos,
criando-se a ilusão e a necessidade de uma sociedade civil harmônica e livre de
contradições (...). Sob o discurso da “falência do Estado”, promove o corte ou repasse
às empresas privadas de gastos considerados “supérfluos”. Inclui-se nesse conceito
tudo que não seja “útil” ou se preste à subsistência, como as atividades artísticas e
culturais e de assistência social. Esse campo de ação passa então a integrar
privilegiadamente as propostas que reúnem iniciativas do Estado, empresas privadas
e uma parcela da sociedade civil (VIGANÓ, 2006, p.44).

Para Silva (1995), a entrada do neoliberalismo é marcada por esvaziamento da
universalização dos direitos sociais e um grande desrespeito às conquistas constitucionais que
resultaram na Constituição Federal de 1988, frutos das lutas da classe trabalhadora.

22

O projeto neoliberal surge em 1940, porém só se espalha pelo mundo a partir de 1970. Tal projeto pode ser
considerado, a partir das análises de Gramsci, como contra – reforma, pois ocorre a restauração dos princípios
liberais, com poucas novidades, mas que são significativas para a história. O neoliberalismo trocou o sentido da
palavra “reforma” a seu favor, pois o que antes queria dizer ampliação de Direitos Sociais, proteção social, controle
e limitação do mercado, agora significa: cortes, restrições e supressão de direitos sociais. (SOARES, 2000)
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Com isso, o que ocorre é a retração estatal e a privatização da área social com estratégias
de combate a pobreza de caráter residual, emergencial e focalizada. A saúde, a educação, o
trabalho, o salário, a alimentação, a cultura, perdem a condição de direitos e passam a ser
mercadorias reguladas pelo mercado, pelo âmbito privado, devido à falta de investimento por
parte do Estado na área social (SOARES, 2000). Vivemos em uma sociedade cada vez mais
individualista, e todas estas questões afetam diretamente nas relações de trabalho e nas relações
sociais.
Podemos dizer que o governo de Fernando Henrique Cardoso, de certa forma, impõe
aos trabalhadores todos os malefícios do neoliberalismo. O governo posterior, de Luis Inácio
Lula da Silva, no decorrer do seu mandato, apresenta um discurso mais próximo da defesa da
classe trabalhadora, com uma máscara de “humanização” do capital.
A proposta neodesenvolvimentista que aparece em 2005, meados do mandato de Lula,
é uma estratégia política que objetiva prioritariamente diferenciar o governo de Lula do governo
de FHC. E como afirma Sampaio (2012, p 686) “reforça o mito do crescimento como solução
para os problemas do país, iludindo as massas”. O governo Lula se prende a política de
Assistência Social e com os programas de transferências de renda que beneficiam 1/3 da
população brasileira, acredita solidificar seu projeto de desenvolvimento.
Para Sampaio Jr23, esta perspectiva ideo-política está sendo desmontada de baixo para
cima. Vivemos um período sem a tão sonhada paz social burguesa, e lamentamos nos limites
do tempo não estender o debate para saber o que aparecerá após o “fim” da era “novodesenvolvimentista”. Contudo, precisa ser questionado: o que está por trás deste argumento?
Ele é um novo rumo para o desenvolvimento econômico? Qual é o seu papel e o peso ideopolítico dentro do poder dominante no Brasil, país capitalista periférico dependente? Houve
ruptura? Esta proposta traz uma nova roupagem com mudanças na essência?
Novo-desenvolvimentismo no olhar dos liberais e da perspectiva crítica
Sicsú, Paula e Michel (2005), definem novo-desenvolvimentismo24 como um projeto
alternativo

ao

neoliberalismo

e,

como

podemos

notar,

também

alternativo

ao

desenvolvimentismo. Sampaio Jr destaca:

23

Anotações da palestra sobre Desenvolvimento e (neo) desenvolvimentismo no Brasil Contemporâneo com
o Prof. Dr. PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO JÚNIOR e Prof. Dr. RODRIGO CASTELO. Escola de Serviço
Social da Universidade Federal Fluminense. (18 de Setembro de 2013).
24

Os autores utilizam um artigo elaborado por Bresser Pereira para apresentar as características do novodesenvolvimentismo: uma maior abertura da conta comercial do país, que deve ser feita de forma negociada e
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O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os aspectos
“positivos” do neoliberalismo – compromisso incondicional com a estabilidade da
moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de
qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional – com aspectos
“positivos” do velho desenvolvimentismo – comprometimento com o crescimento
econômico, industrialização, papel regulador do Estado, sensibilidade social.

(SAMPAIO Jr 2012, p.679)
Para os liberais, trata-se de uma estratégia nacional de desenvolvimento que
compatibiliza crescimento econômico com equidade social25. Para estes autores, isto é possível
porque entendem equidade social, neste novo debate trazido por Rawls (1992), como base
equitativa generalizada, através de uma ação política que leve a uma cooperação social26. A
concepção de justiça está aliada a acessos mínimos aos miseráveis e alívio de pobreza, buscase sanar a situação de “vulnerabilidade” para (re)construção do modo de sociabilidade
burguesa.
Para estes autores (2005), é novo-desenvolvimentismo porque abrange uma nova
realidade, em diversos aspectos mais complexa do que o modelo de substituição de importações
da década de 1950 (desenvolvimentista). As disputas internacionais se tornaram mais
complexas, dentro deste contexto de globalização. E o papel do Estado27 tem outras

com reciprocidades; um novo papel do Estado, com um planejamento mais estratégico; preocupação com a
estabilidade macroeconômica, incluindo não só estabilidade de preços como também equilíbrio do balanço de
pagamentos e busca do pleno emprego; uma nova política macroeconômica, que permita inverter a equação
perversa juros elevados e câmbio apreciado; não aceitar a estratégia de crescimento com poupança externa,
visando alternativamente financiar o desenvolvimento como recursos próprios de cada nação (SICSÚ DE PAULA
E MICHEL, 2005, p.2)
25

A revista Radis – comunicação e saúde, elaborada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – Ensp,
FIOCRUZ, 2013. Elaborou uma edição em fevereiro de 2013, com alguns artigos em defesa desta perspectiva
ideo-política: “Desenvolvimento e Equidade caminham juntos”. Disponível em: <www.ensp.fiocruz.br/radis>.
26

Esse sistema de cooperação é estabelecido por seus membros considerados livres e iguais, em uma espécie, de
acordo político solidário entre os cidadãos (contrato). A concepção de cidadão com pessoa livre e igual, não é um
ideal moral, mas um ideal que pertence a uma concepção política de justiça. A justiça deve beneficiar os membros
menos favorecidos da sociedade, e cada pessoa tem direito igual a um esquema plenamente adequado de direitos
e liberdades básicas iguais, sendo esse esquema compatível com um esquema similar para todos. Suas escolhas
pessoais não devem refletir na pessoa (cidadã) que segue a norma, a concepção de bem e moral, devem ser
compatíveis com a concepção política de justiça e suas reivindicações não devem ser pessoais, devem estar dentro
das normas de cooperação. O objetivo é conseguir um regime constitucional “justo” a partir de certo, ajustamento
dos indivíduos, conquistado através do consenso. Uma concepção pública de justiça como base para uma unidade
política. (RAWLS, 1992).
27

O papel do Estado, a partir do olhar de Sicsú, De Paula e Michel (2005), em diferentes linhas do pensamento:

- Pela teoria do Estado mínimo e mão invisível: Influenciada por Adam Smith, defende que o Estado seria um
corpo estranho, com capacidade de interferir e atrapalhar a realização de impulsos, necessidades e recompensas
individuais naturais. A interferência do Estado, através de concessão de subsídios, por exemplo, seria injusta,
porque tira dos mais habilidosos para recompensar indivíduos e ou empresas não-merecedoras. Isto seria alterar a
ordem natural das coisas. Para esta linha de pensamento, “para governar melhor, é preciso governar menos.” Os
autores também explicam as possíveis crises que podem ser gerada por este Estado gastador, gerador de inflação.
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características neste projeto, precisa ser Forte para estimular o florescimento de um mercado
forte, em uma estratégia nacional de desenvolvimento.
O Estado capaz de regular a economia, além de um mercado forte deve ter um sistema
financeiro funcional voltado para o financiamento da atividade produtiva e não para a atividade
especulativa. “Quando o desenvolvimento de um país se torna um subproduto das atividades de
um cassino, o trabalho normalmente é mal feito.” Então a atividade especulativa precisa primar
para o desenvolvimento do país (SICSÚ, PAULA E MICHEL 2005).
Influenciados pelas idéias de Keynes, defendem a necessidade da concorrência como
forma de aquecer a economia. Explicam a “fórmula” para o pleno emprego, a partir do momento
que pequenos e médios produtores também poderão fazer parte do mercado. O Estado deve ser
regulador desta economia, deve possuir um sistema tributário progressivo para reduzir as
desigualdades de renda e de riqueza que são exageradas. Para estes, as desigualdades
exageradas devem permanecer, até porque os indivíduos e as empresas possuem capacidades
diferenciadas.
Para estes pensadores liberais é extremante natural a desigualdade, porque as empresas
e os sujeitos têm capacidades diferenciadas. Não lhes cabe pensar que enquanto uma minoria
dominante desfruta padrões altamente luxuosos, metade da população mundial carece de
condições sanitárias adequadas e sobrevivem com menos de dois dólares por dia (Eagleton,
2005). Quem não tem condições mínimas para sobreviver, jamais entrará no mercado
competitivo. Enxergar isso é fundamental para entendermos sobre “quem” e “para quem” estes
pensadores desenvolvem suas teorias. Sob esta égide, o trabalhador continua sendo explorado,
o trabalho do pobre permanece sendo a mina do rico.
Enfim, a tática novo-desenvolvimentista, embora tenha sua origem no projeto
desenvolvimentista, busca adequar esta estratégia aos novos tempos e a realidade brasileira.
Para estes autores liberais, não faz mais sentido a existência de um Estado-empresário e de um
protecionismo do mercado interno nos moldes do passado. É preciso reconstruir o papel do

-Teoria do Estado e mercado fortes: o economista Keynes conclui que a racionalidade individual não produz o
melhor resultado para a sociedade. Defendia um mercado forte, mas com capacidade de ofertar e de abrigar
produtores grandes, médios e pequenos. Keynes afirma que é necessário o Estado atuar de forma complementar
ao mercado. Um Estado forte é capaz de estimular a concorrência, e ela quem estimula o mercado. Um mercado
sem concorrência é anêmico. O Estado também deve ser responsável pelos problemas de desemprego e distribuição
de riqueza, mas baseado também nas diferenças de habilidades. De certa forma, continua sendo natural a sociedade
de classes.
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Estado, tornando-o mais forte e capaz no plano político administrativo e financeiro. É
necessário também investir no desenvolvimento do capital humano.
As características que devem garantir o modelo novo-desenvolvimentista no olhar dos
liberais são:


Estabilidade macroeconômica versus estabilidade de preços - uma estabilidade em
um conceito mais amplo que mera estabilidade de preços, deve se levar em conta, além
da estabilidade de preços, aumento do produto e emprego, com maior coordenação de
políticas e manutenção de uma taxa de câmbio competitiva.



Estado forte, mercado forte e a redução da vulnerabilidade externa - a economia
brasileira vem enfrentando nos últimos anos diversas crises. O mercado financeiro
nacional e internacional – e não o mercado produtor e consumidor de bem e serviços –
tem sido responsável. Deve-se buscar medidas que diminuam a volatilidade excessiva
da taxa de câmbio, ao mesmo tempo, mantenha uma taxa de câmbio atraente para
fomentar exportações. De acordo com os liberais, há experiências relevantes para se
pensar, como as sugeridas pelos economistas monetaristas neoliberais, pelos programas
de apoio e empréstimo ao FMI, etc.



Estratégia nacional e o novo-desenvolvimento - defendem a necessidade de se
reforçar um projeto de desenvolvimento nacionalista, que expressem sentimento a
nação. Citam os Estados Unidos, como um dos países estrategicamente mais
nacionalista e por isso, desenvolvidos.



Não é possível atingir o objetivo da redução da desigualdade social sem
crescimento a taxas elevadas e continuadas - por último, defendem que o crescimento
econômico a taxas elevadas e continuadas podem diminuir o problema da desigualdade,
mas não é suficiente. Políticas sociais e educacionais são também elementos centrais no
enfrentamento da desigualdade social. Ambos devem aparecer associados porque
qualificação sem conhecimento formará uma gama de trabalhadores bem-educados,
subempregados ou desempregados. A lógica é a defesa de oferta de emprego aliada a
demanda da economia (Sicsú, Paula e Michel, 2005).

Essa perspectiva aparece no Brasil a partir da publicação de um artigo de Bresser
Pereira, na Folha de São Paulo, sobre a defesa de um Estado e um mercado fortes. Um ano

41

depois, em 2005, surge o livro intitulado de “Projeto Nacional de Crescimento com equidade”.
28

Esse projeto traz um discurso extremamente convincente, afirmando que através do

crescimento econômico seria possível melhorar as condições sociais de toda população.
O que está por trás deste discurso? A estratégia (neo)desenvolvimentista que aparece no
Brasil em meados dos anos 2000 é uma retórica em relação a defesa da classe trabalhadora.
Para Sampaio Jr, o novo-desenvolvimentismo nega os próprios fundamentos da noção de
desenvolvimento porque a estratégia nacional-desenvolvimentista, sobretudo nas análises de
Furtado, apontava um conjunto de idéias para superar a situação brasileira de capitalismo
dependente. Em contraponto, a proposta (neo)desenvolvimentista reforça esta relação submissa
entre o Brasil e os países centrais.
As críticas ao modelo cepalino, da década de 1940, são inúmeras, entre elas, a ausência
de análise sobre a natureza das relações de classe a partir do modo de produção capitalista, o
fato de não explicar sobre como se daria a distribuição de renda e o papel onipotente do Estado,
“acima e à frente” das classes. No entanto, podemos dizer que as principais teses da Cepal para
explicar o atraso das economias latino-americanas trouxeram outra perspectiva teórica, a partir
de um “olhar de dentro” dos países periféricos, para superar a condição de subdesenvolvimento.
Perspectiva esta, a partir da relação desigual entre centro e periferia, muito diferente do projeto
(neo)desenvolvimentista que reforça a situação de subalternidade do Brasil na esfera global
(PEREIRA, 2011).
Sampaio Jr afirma que o novo-desenvolvimentismo “não passa de um esforço
provinciano para dar roupa nova à velha teoria da modernização como solução para os graves
problemas da população que vive no elo fraco do sistema capitalista mundial” (SAMPAIO Jr,
2012, p. 672).
A análise do (neo)desenvolvimentismo como farsa denuncia o caráter ideológico da
burguesia brasileira que oculta a desnacionalização da economia, o processo de reversão
neocolonial29 e naturaliza a desigualdade social, mascarando sua causa.
Gonçalves (2012) complementa:
No Brasil durante o governo Lula (2003-10) há o que se pode denominar Nacionaldesenvolvimentismo às Avessas. Durante o Governo Lula os eixos estruturantes do

28

Anotações da palestra sobre Desenvolvimento e (neo) desenvolvimentismo no Brasil Contemporâneo com
o Prof. Dr. PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO JÚNIOR e Prof. Dr. RODRIGO CASTELO. Escola de Serviço
Social da Universidade Federal Fluminense. (18 de Setembro de 2013).
29

Oculta a relação entre o ajuste e às exigências da ordem global.
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Nacional-desenvolvimentismo foram invertidos. O que se constata claramente é:
desindustrialização, desubstituição de importações; reprimarização das exportações;
maior dependência tecnológica; maior desnacionalização; perda de competitividade
internacional, crescente vulnerabilidade externa estrutural em função do aumento do
passivo externo que expressa a subordinação da política de desenvolvimento à política
monetária focada no controle da inflação (GONÇALVES, 2012, p.5)

Para o autor, as políticas a partir do Governo Lula têm resultados que são consistentes
com o que se pode chamar de nacional-desenvolvimentismo às avessas, com sinal trocado”
visto que a conduta do governo, o desempenho da economia e as estruturas de produção,
comércio exterior e propriedade caminham no sentido contrário ao que seria o projeto nacionaldesenvolvimentista.
Sampaio Jr (2012) destaca que as vagas formulações dos economistas que disputam a
hegemonia do novo-desenvolvimentismo partem do suposto de que o crescimento é a chave
para o enfrentamento da desigualdade social, mas não se coloca em questão à dupla articulação
- dependência externa e segregação social, responsáveis pela continuidade do capitalismo
selvagem. E complementa,
toda a reflexão neodesenvolvimentista enquadra-se perfeitamente na pauta neoliberal.
Na prática, a terceira via torna-se uma espécie de versão ultra light da estratégia de
ajuste da economia brasileira aos imperativos do capital financeiro. O diferencial do
neodesenvolvimentismo se resume ao esforço de atenuar os efeitos mais deletérios da
ordem global sobre o crescimento, o parque industrial nacional e a desigualdade social
(SAMPAIO, 2012, p.680)

Por fim, Gonçalves (2012, p.663) complementa que, no que se refere a esta agenda,
pode-se levantar os seguintes argumentos: “O novo desenvolvimentismo, assim como o
Consenso de Washington, a Nova Cepal e o Pós-Consenso de Washington, são versões do
liberalismo enraizado”30.
Esta discussão está longe de ser esgotada. Nosso objetivo é contribuir com uma breve
reflexão sobre a aparência e a essência dos projetos em curso na sociedade para enxergar além
da venda imposta pela ideologia burguesa. Entender este movimento dinâmico da sociedade se
faz necessário para percebermos a razão do nosso projeto-ético-político profissional preconizar
a transformação societária.
Vale trazer aqui a reflexão de Sampaio (2012), o projeto (neo)desenvolvimentista
apresenta-se como uma grosseira apologia da ordem, sua aparência crítica é apenas um disfarce
30

Para entender melhor sobre o papel da Cepal e do Consenso de Washington nos diferentes contextos, vide textos
na referência bibliográfica deste trabalho. Sobretudo, GONÇALVES, Reinaldo. Novo desenvolvimentismo e
liberalismo enraizado. In: Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n.112, p.637-671, 2012.
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para manutenção do status quo e perceber que todas estas questões afetam diretamente na
formação e no exercício profissional dos assistentes sociais brasileiros.

A construção do projeto ético-político profissional do Serviço Social
brasileiro. Na adversidade: um profissional crítico, criativo e propositivo?

Inserido neste processo contraditório, o Serviço Social da década de 1990 se vê
confrontado com este conjunto de transformações societárias no qual é desafiado a
compreender, desvelar e intervir nas novas configurações e manifestações da “questão social”,
que expressam, entre outras coisas, a precarização do trabalho e a penalização dos trabalhadores
na sociedade capitalista contemporânea (YAZBEK, 2009)
Silva (1995) afirma que a atual conjuntura repercute no Serviço Social, estreitando o
mercado de trabalho dos assistentes sociais, desvalorizando esses profissionais, no contexto do
sucateamento dos serviços, ao mesmo tempo que demanda uma prática profissional cada vez
mais burocratizada, imediatista, tecnicista e pouco reflexiva.
Desta forma, sabendo que “as respostas profissionais são produto de determinações
históricas e da capacidade de formulação de resposta da categoria profissional às demandas
postas na sociedade, nas diferentes conjunturas” (SILVA, 1995, p.66-67), inicialmente se fez
necessário refletir e desvelar o que tem por trás do discurso e das propostas dominantes.
Perceber a quem serve, a favor de que, em detrimento do que e de quem são pensadas as
políticas sociais, o projeto educacional brasileiro, o estímulo a capacidade criativa dos
trabalhadores, entre outros. Para em seguida criar estratégia de ação, numa perspectiva
alternativa a ordem.
O contexto político brasileiro, a partir da década de 1990, traz fortes rebatimentos para
a classe trabalhadora e à medida que os malefícios desta lógica se tornam cada vez mais visíveis,
os assistentes sociais precisam estar preparados para se pensar a formação profissional neste
cotidiano adverso. Uma formação profissional que deve ser pensada e construída em
consonância com seu projeto ético-político.
Segundo Reis (2005), o projeto profissional pode ser conservador ou transformador,
pode estar em conformidade com o que preconiza o projeto burguês de sociedade ou com um
projeto que corresponda aos interesses da classe trabalhadora. Para o autor, “não há dúvidas de
que o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de
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transformação da sociedade. Esta vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão
política da intervenção profissional impõe” (REIS, 2005, p. 2-3)
Netto (1999) afirma que é muito recente, datando a segunda metade dos anos noventa,
o debate sobre o que se denomina projeto ético-político do Serviço Social. Reis (2005)
específica que ele surge no final da década de 1970, em meio aquela ebulição do movimento
de renovação, avança na década de 1980 e se consolida, mas não de maneira estática31, na
década de 1990.
Para Netto (1999), os projetos profissionais apresentam a auto-imagem32 de uma
profissão. Nele contém os valores que a legitimam, seus objetivos, funções, normas para o
comportamento dos profissionais e seus requisitos teóricos, práticos e institucionais.
Podemos afirmar que o projeto ético político do Serviço Social se concretiza na atuação
cotidiana do Assistente Social e para sua sistematização são necessários a articulação dos
“elementos constitutivos que emprestam materialidade ao projeto e se dão a partir de três
dimensões articuladas33” (REIS, 2005, p.5):
A dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social – Nesta
dimensão se enquadram os suportes teóricos, baseados na afinidade com as tendências que
correspondam ao pensamento crítico do social, não cabendo tomar como base teorias que
apresentem características conservadoras do social, com propostas de manutenção da ordem.
Nas palavras de Reis (2005) esta dimensão “é a esfera de sistematização das modalidades
práticas da profissão, onde se apresentam os processos reflexivos do fazer profissional,
especulativos e prospectivos em relação a ele” (REIS, 2005, p.5). Netto (1999) afirma que o
projeto implica um compromisso com a competência profissional, que só pode ter como base
um aperfeiçoamento intelectual obtido através de uma formação qualificada, fundada em
concepções teórico-metodológicas críticas e sólidas, capazes de permitir uma análise concreta
e macro-dinâmica da sociedade. Complementa uma “formação que deve abrir a via à
preocupação com a (auto) formação permanente e estimular uma constante preocupação
investigativa” (NETTO, 1999, p.16)

31

Faz-se necessário entender que este projeto permanece em construção, considerando que se apresenta inserido
em uma sociedade dinâmica, contraditória, permeada por interesses de classes antagônicas
32

Para uma discussão mais aprofundada vide em ORTIZ, Fátima Grave. O Serviço Social no Brasil. Os
fundamentos de sua imagem social e da autoimagem de seus agentes. Editora E-papers, 2010.
33

De acordo com Netto (1999), esta articulação é complexa e não se realiza em um curto espaço de tempo. Exige
recursos político-organizativos, processos de debate e elaboração, investigações teórico-práticas etc.

45

A dimensão político-organizativa da categoria – se apresenta nas entidades
representativas da profissão e nos fóruns deliberativos. De acordo com Netto (1999), para que
um projeto profissional se afirme, ganhe solidez, expansão e respeito na sociedade – frente a
outras profissões, às instituições privadas e públicas e frente aos usuários que se utilizam dos
serviços oferecidos pela profissão – é necessário que ele tenha uma categoria profissional
fortemente organizada. Sendo eles o conjunto:
CFESS/CRESS (Conselho Federal e Regionais de Serviço Social) a ABEPSS
(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e as demais
associações político-profissionais, além do movimento estudantil representado pelo
conjunto de CA.’s e DA.’s (Centros e Diretórios Acadêmicos das escolas de Serviço
Social) e pela ENESSO (Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social) (REIS,
2005, p.6).

A dimensão jurídico-política da profissão – Para Reis (2005) são os aparatos
jurídicos-políticos e institucionais que fundamentam e dão suporte ao projeto. O Código de
Ética Profissional (1993), a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei8662/93), as novas
Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social (ABESS/CEDEPSS,1997) aprovadas pelo
Ministério da Educação (MEC) e a própria Constituição Federal de 1988. A Constituição é
resultado das lutas da classe trabalhadora, foi fruto de lutas que envolveram os assistentes
sociais e faz parte do cotidiano profissional, de maneira a ser um viabilizador de direitos, através
das políticas sociais que os Assistentes Sociais executam e/ou planejam. (REIS, 2005).
Outro ponto importante a ser considerado é que a elaboração e a afirmação de um projeto
profissional deve ter como base o respeito ao pluralismo - um dos princípios fundamentais do
nosso Código de Ética Profissional -, pois o pluralismo é um dos fatores primordiais para a
consolidação de um projeto, por ser um rico elemento que permite a luta de idéias.
No entanto, de acordo com nota publicada pelo Conselho Diretor da ESS da UFRJ34:
Tal pluralismo deve antes ser interpretado como se explicita no referido Código: “o
respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas”.
É esta matriz que orienta todo o processo de formação profissional que defendemos e
que está em justa convergência com dois outros princípios éticos dos assistentes
sociais brasileiros: o empenho “na eliminação de todas as formas de preconceito
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente
discriminados e à discussão das diferenças" e “a construção de uma ordem societária
sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero”.
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Disponível em: <http://www.ess.ufrj.br/index.php/component/content/article/291-nota-publica-da-direcao-daess-sobre-manifestacoes-racistas-em-rede-social>. Acessado em 06 ago, 2012.
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Nas palavras de Netto (1999) “o verdadeiro debate de idéias só pode ter como terreno
adequado o pluralismo que, por sua vez, supõe também o respeito às hegemonias legitimamente
conquistadas.” (NETTO, 1999, p.6) Assim, o autor afirma que considerando o projeto
hegemônico de uma determinada categoria supõe-se, portanto, um pacto entre seus membros,
ou seja, uma espécie de acordo sobre os aspectos defendidos pelo projeto profissional.
Contudo, os projetos profissionais também são estruturas dinâmicas. Desta forma,
correspondem às alterações econômicas, históricas, culturais e sociais da qual fazem parte e do
desenvolvimento teórico e prático da profissão. Por tudo isto, cabe entendermos que igualmente
se renovam, se modificam, permanecendo em constante construção. (NETTO, 1999)
O contexto neoliberal e seu sucessivo discurso velado trazem fortes rebatimentos para
o corpo profissional e o projeto ético-político da profissão. Justamente porque o projeto rema
contra a maré do sistema capitalista, sua dimensão política é claramente enunciada,
posicionando-se a favor da equidade e da justiça social35, com perspectiva de universalização
do acesso à população aos direitos sociais. (NETTO,1999)
No entanto, para Netto (1999),
o projeto tem futuro porque aponta precisamente ao combate (ético, teórico,
ideológico, político e prático-social) ao neoliberalismo, de modo a preservar e
atualizar os valores que, enquanto projeto profissional, o informam e o tornam
solidário ao projeto de sociedade que interessa a massa da população (NETTO, 1999,
p.19).

Desta forma à medida que os malefícios da lógica neoliberal se tornam cada vez mais
visíveis - desemprego, desproteção social, concentração da riqueza, privatização do Estado etc.,
ficamos motivados por lutar dia-a-dia pela consolidação do projeto ético-político do Serviço
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A luta por justiça e equidade está diretamente vinculada ao modo de organização da sociedade Capitalista,
permeada pela opressão e exploração entre classes. Desta maneira, cabe destacar que para o Serviço Social, estes
princípios só podem ser entendidos em interação com os demais princípios do Código de ética profissional (1993).
Sendo assim, estão vinculados ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação de classe,
etnia e gênero (CRESS, 2013). Faremos uma discussão aprofundada sobre concepção de justiça e equidade em
Rawls no capítulo 2. Concepção esta, oposta ao que preconiza o projeto ético-político do Serviço Social. Para
maiores esclarecimentos acerca da representação destes princípios para categoria profissional vide em:
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (org). BARROCO, Maria Lucia Silva e TERRA, Sylvia Helena.
Código de Ética do (a) Assistente Social Comentado. São Paulo: Cortez/CFESS, 2012. 2) Livro: “Projeto éticopolítico e exercício profissional em Serviço Social – Os princípios do Código de Ética articulados à atuação crítica
de assistentes sociais”, 2013.
BOSCHETTI, Ivanete. A equidade e justiça social podem ser alcançadas no capitalismo? In:CONSELHO
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (org). projeto ético político e exercício profissional em serviço social: os
princípios do código de ética articulados à atuação crítica de assistentes sociais. Rio de Janeiro: CRESS, 2013.

47

Social – seja no debate acadêmico, nas entidades representativas ou no campo de atuação. Pois,
o projeto profissional que dia-a-dia construímos objetiva atender aos interesses de uma
determinada classe, que representa a maioria da população, a classe trabalhadora (NETTO,
1999).
Portanto, diante deste panorama geral referente aos processos históricos que permearam
a formação do Serviço Social brasileiro associado a discussão dos diversos posicionamentos
políticos profissionais frente à estes contextos, nos sentimos confortáveis em afirmar que o atual
projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro preconiza formar profissionais
que lutam pela transformação deste projeto de sociedade, repudiam qualquer tipo de
discriminação por classe, sexo, raça ou etnia e almejam o fim da exploração entre classes.
Contudo, cometeríamos equívocos se não afirmássemos que o projeto ético-político
profissional está no plano das idéias, portanto a sua materialização está presente no cotidiano
dos profissionais que se defrontam com inúmeras causalidades.
Por conta disso, incitaremos o debate deste trabalho, referente ao novo perfil profissional
criativo e propositivo que se almeja formar a partir da década de 1990, mas esta discussão não
pode vir dissociada do conjunto de problematizações apontadas neste trabalho.
De acordo com Santos (2006), o Serviço Social historicamente se depara com três
tendências na formação. A primeira tendência tem como objetivo principal preparar o
Assistente Social para o mercado de trabalho, subordinando o profissional aos interesses
exclusivamente do empregador. Desta forma, a formação tende a hipervalorização da técnica e
dos instrumentos, e a capacidade na manipulação destes, como responsável para a garantia de
uma competência profissional. A segunda, “tende ao extremo oposto” (SANTOS, 2006, p.27),
a formação estaria voltada para a preocupação com as dimensões teóricas e políticas. Desta
maneira, costuma-se formar profissionais qualificados, mas sem condições de enfrentar o
mercado de trabalho, por apresentar uma formação insipiente no que se refere aos instrumentos
técnico-operativos. E, “por fim, existe a tendência de a formação considerar as requisições
impostas pelo mercado de trabalho, buscando, contudo, transcendê-las” (SANTOS, 2006, p.27).
Desta forma, prioriza-se a preocupação com uma formação voltada a atender os interesses da
classe trabalhadora em mediação com as demandas do mercado.
Nesta última, a competência profissional é apresentada pela capacidade do profissional
em articular as três dimensões. Iamamoto (2004) reforça que estas três dimensões devem ser de
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domínio do Assistente Social, e a sua compreensão representa a base para uma competência
profissional.
De acordo com Iamamoto, as três dimensões são representadas por competência teóricometodológica, técnico-operativa e ético-política. A competência ético-política necessita que o
profissional tenha posicionamento político e ético, sustentado pelo Código de Ética Profissional
dos Assistentes Sociais (Resolução CFAS nº 273/93), que norteia a direção social da sua prática.
A competência teórico-metodológica necessita que o profissional tenha uma base teórica que
o permita enxergar além dos fenômenos aparentes, que possibilite a reflexão sobre esta
sociedade complexa, dinâmica, permeada por interesses antagônicos de classes - e base
metodológica - que fundamente o Assistente Social no sentido de permitir a criação de novas
possibilidades profissionais. E por fim, a competência técnico-operativa, na qual os
profissionais devem criar um conjunto de habilidades técnicas que os possibilitem responder,
de maneira qualificada, as demandas dos usuários.
Cabe reiterar que este conjunto de habilidades deve estar amparado em determinações
jurídicos-políticos e institucionais que dão suporte as intervenções profissionais, sendo eles, o
próprio Código de Ética Profissional (1993), a Lei de Regulamentação da Profissão
(Lei8662/93)

e
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Curso
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(ABESS/CEDEPSS,1996) aprovadas pelo Ministério da Educação (MEC). Em relação às
diretrizes, um dos principais objetos desta pesquisa, direcionaremos nossa discussão
percebendo a impossibilidade de dissociá-las dos demais.

Novas exigências profissionais a partir das diretrizes curriculares para os
cursos de serviço social (ABESS/CEDEPSS, 1996) – um debate em construção
Inicialmente, cabe situar que a proposta de currículo mínimo é formulada a partir
de diversas oficinas, realizadas entre 1994 e 1996, com Assistentes Sociais nas 67 unidades de
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ensino filiadas a ABESS36. A atual proposta reformulou o currículo anterior que fazia parte da
formação do Serviço Social desde 198237 (ABESS/CEDEPSS, 1996).
Com base na pesquisa realizada nos Cadernos ABESS38, podemos apontar o Encontro
Nacional de Ensino e Pesquisa em Serviço Social na Universidade de Pernambuco, Recife, em
dezembro de 1992, como um importante momento para se pensar a revisão do Currículo
Mínimo dos Cursos de Serviço Social (ABESS, 1998)
Esta revisão curricular supunha uma profunda avaliação do processo de formação
profissional frente às exigências da contemporaneidade, e para tanto a Associação Brasileira de
Escolas de Serviço Social (ABESS) promoveu e coordenou com o Centro de Documentação e
Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social (CEDEPSS), um intenso trabalho de
mobilização das Unidades de Ensino de Serviço Social do Brasil. Este trabalho de mobilização
contou com o apoio da Entidade Nacional representativa da profissão (CFESS), bem como, dos
estudantes, através da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO)
(ABESS/CEDEPSS,1996 – grifos deles).
Professores, pesquisadores e estudantes se reuniram com a “finalidade de refletir sobre
as demandas postas pela realidade social brasileira ao exercício profissional e as respostas
dadas, no âmbito da pesquisa e do ensino de Serviço Social a estas demandas” (ABESS, 1998,
p.120). Sendo assim, ficou acordado, “estabelecer com clareza o que se espera em termos de
36

A Associação brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS) -, foi criada em 1946. Em dezembro de 1998
ocorre a fusão entre ABESS E CEDEPSS - Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço
Social-. Assim, a partir de modificações estatutárias necessárias surge a ABEPSS – Associação brasileira de ensino
e pesquisa em Serviço Social. Disponível em: <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018072.pdf> Acesso em 24 de Setembro de 2012. Às 01:48 hs.
37

Faleiros (2000) apud Santos (2006, p. 60-61), sintetiza a formação profissional, indicando cinco momentos
distintos do processo de reforma curricular anterior a proposta de 1996.
1)
A proposta de currículo dos anos de 1930 apresenta um currículo fragmentado, centrado na preocupação
com o disciplinamento da força de trabalho através dos valores cristãos e controle paramédico e parajurídico;
2)
Já o período pós-guerra trazia um currículo centrado na adaptação do indivíduo ao meio. Currículo
estruturado nos enfoques de “caso”, “grupo” e “comunidade”;
3)
Os anos 1960, período marcado pela Ditadura militar, apresenta um currículo centrado em valores cristãos
em contraposição com setores progressistas cristãos engajados. Predomínio da visão desenvolvimentista;
4)
Nos anos de 1970, podemos observar que o currículo baseava-se em uma visão tecnocrática/integradora.
Com o contraponto do trabalho comunitário e pesquisa crítica;
5)
O período de 1980 marca o enfoque em uma “reforma curricular centrada na teoria crítica ao sistema
capitalista, nas políticas sociais e nos movimentos sociais com visão de integração social e contraponto da visão
de participação social, de cidadania e de lutas de classes”. (SANTOS, 2006, p.61)
38

ABESS/ CEDEPSS. Produção Científica e Formação Profissional. Cadernos ABESS n. 6. São Paulo: Cortez,
set. 1998.
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reconhecimento, atitudes e habilidades no perfil do profissional que se forma” (ABESS, 1998,
p.125). Além disso, foi pensado um conjunto de medidas e estratégias que possam vir a
contribuir com a formação técnica e política do Assistente Social.
Assim, em 1995, no currículo do Serviço Social foi aprovada a “proposta básica para o
projeto de formação profissional”, contendo os pressupostos, diretrizes, metas e núcleos de
fundamentação do novo desenho curricular, na XXIX Convenção Nacional da ABESS.
Em 1996, com a assessoria de consultores, elabora-se um segundo documento,
intitulado de “Proposta básica para o projeto de formação profissional: novos subsídios
para o debate”. Ao final das oficinas, foram sistematizadas as propostas das unidades de ensino
em seis documentos regionais que subsidiaram a “Proposta Nacional de Currículo Mínimo
para o Curso de Serviço Social”, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da ABESS,
na II Oficina Nacional de Formação Profissional, ocorrida em novembro de 1996, no Rio de
Janeiro. Portanto, sob a coordenação política da ABESS, o processo de revisão curricular
configurou-se como um ciclo coletivo de debates acerca da direção da formação profissional
dos assistentes sociais brasileiros. (ABEPSS39, 1996 – grifos deles)
Como já mencionamos, a construção da proposta básica de 1996 se deu de maneira
democrática, sendo considerado por muitos Assistentes Sociais um processo extremamente
rico, fruto da construção coletiva.
A proposta de currículo mínimo (ABESS/CEDEPSS,1996) aprovada pela ABEPSS, em
1996, apresenta um conjunto de fundamentações, diretrizes, princípios, atividades e
observações. Reproduzi-lo na íntegra não é o objetivo deste trabalho 40. Com isso,
apresentaremos partes que fundamentam e objetivam nossa pesquisa.
Entre as matérias básicas (grifos nossos), expressões das áreas de conhecimento
necessárias à formação profissional que se desmembram em: disciplinas, seminários temáticos,
oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros componentes curriculares. Vamos
nos ater principalmente a dois destes desmembramentos, que caracterizam a proposta da
elaboração deste trabalho. São eles:

39

Este documento da ABEPSS é baseado na proposta de Currículo Mínimo aprovado pela ABESS/CEDEPSS.
Disponível em: < http://www.abepss.org.br/briefing/graduacao/Lei_de_Diretrizes_Curriculares_1996.pdf>
Acesso em 24 de Set, 2012.
40

ABESS/CEDEPSS Currículo Mínimo para o Curso de Serviço Social (Aprovado em Assembléia Geral
Extraordinária
de
8
de
novembro
de
1996.)
Disponível
em:
<
www.uel.br/projetos/ssrede/Curr%20minimo%201996.doc >. Acesso em: 20 de Agosto de 2012.
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• seminários temáticos: momentos de especificidade e aprofundamento de temáticas
relevantes em diferentes enfoques, visando detalhamento de abordagens voltadas para
a problematização e o estímulo da criatividade
• oficinas/laboratórios: espaços de vivência que permitam o tratamento operativo
de temáticas, instrumentos e técnicas, posturas e atitudes, utilizando-se de
diferentes formas de linguagem (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 12 grifos nossos)

Uma das propostas das diretrizes expressa a possibilidade de definição de disciplinas
e/ou outros componentes curriculares - tais como oficinas, seminários temáticos, atividades
complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do currículo. A proposta de matéria
básica apresenta as oficinas, como possibilidade de espaços de vivência que permitam o
tratamento operativo de temáticas, instrumentos e técnicas, posturas e atitudes, que possa
utilizar-se de diferentes formas de linguagem. Para completar, clama pela possibilidade de
utilizar seminários temáticos como forma de estimular a criatividade. (Grifos nossos)
Como podemos ver, o estímulo a criatividade e a busca por instrumentos diferenciados
que possam contribuir com a formação e a futura atuação dos profissionais de Serviço Social é
pauta importante nas diretrizes curriculares aprovada em 1996. Iamamoto (2011) afirma:
Todos estes componentes curriculares são reconhecidos como mecanismos
formativos do assistente social. Busca-se ultrapassar assim uma visão tradicional do
currículo centrado exclusivamente em disciplinas, valorizando a participação do
estudante na dinâmica da vida universitária. São múltiplos, portanto, os recursos para
trabalhar os conteúdos temáticos das várias áreas de conhecimento (IAMAMOTO,
2011, p. 73).

No entanto, quando nos deparamos com as disciplinas básicas41 obrigatórias
apresentadas por esta referida proposta, não identificamos conteúdos que diretamente tenham a
preocupação de estimular ou discutir a criatividade na formação profissional, embora saibamos
que existem metodologias de aulas diferenciadas, elaboradas por professores, que possam
contribuir com estas questões.
Na qualidade de aluna, se não fosse pela proposta diferenciada elaborada por uma única
professora na universidade (que tem a criatividade como objeto de pesquisa) não identifiquei
devida importância a construção de métodos de ensino diferenciados que não seja a aula
expositiva.
Para Pereira, L. (2007), a direção social impressa nas Diretrizes Curriculares da
ABESS/CEDEPSS (1996) caminha na contra-corrente da lógica do sistema capitalista, trazendo

41

Para visualizar as matérias básicas na íntegra, buscar a referência em nota de rodapé número 33.
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em seu bojo uma preocupação em disseminar a teoria social crítica, partícipe da luta para a
construção de uma outra ordem societária. Complementa que as novas Diretrizes, sem dúvida,
apontam para um aprimoramento da formação profissional dos assistentes sociais brasileiros,
preocupando-se com a plenitude da competência destes profissionais em suas dimensões
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Em contrapartida, segundo Veloso
(1996), as escolas de Serviço Social, responsáveis pelas reformulações curriculares ocorridas
nessas duas últimas décadas, desempenharam papel significativo nesse quadro atual de
fragilidade teórico-prática.
Sem dúvida podemos identificar a preocupação com a competência profissional
expressa nestas diretrizes, mas também podemos constatar a real fragilidade que existe no
debate acadêmico em relação à questão técnico-operativa do Serviço Social, sobretudo referente
à criatividade na elaboração de novos instrumentos de intervenção para o Serviço Social.
Apesar destes avanços apresentados pelas Diretrizes Curriculares da atual ABEPSS, no
mesmo ano de sua aprovação foi promulgada a nova LDB que desencadeou na transformação
dos currículos mínimos dos cursos de graduação em diretrizes gerais (Pereira, L., 2007).
Segundo o parecer 776/97, do CNE, além do art. 48 da LDB42 - no qual, “Os diplomas de cursos
superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação
recebida por seu titular” (BRASIL, 1996) -, deve-se levar em consideração que:
[...] os currículos dos cursos superiores, formulados na vigência da legislação
revogada pela Lei 9.393, de dezembro de 1996, em geral caracterizam-se por
excessiva rigidez que advém, em grande parte, da fixação detalhada de mínimos
curriculares e resultam na progressiva diminuição da margem de liberdade que foi
concedida às instituições para organizarem suas atividades de ensino.

Desta forma ocorreu uma flexibilização do currículo mínimo aprovado em 1996, com
algumas importantes “desconsiderações”.

O atual currículo foi homologado, através da

Resolução n.15, de 13 de março de 2002 e traz no seu projeto pedagógico de formação
profissional o seguinte conteúdo:
O perfil dos formandos; as competências e habilidades gerais e específicas a serem
desenvolvidas; a organização do curso; os conteúdos curriculares; o formato do
estágio supervisionado e do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); e as
atividades complementares previstas.

42

Lei
de
Diretrizes
e
Bases.
Disponível
em:
<http://www.abepss.org.br/briefing/documentos/legislacao_graduacao_lei.pdf>. Acesso em: 23 Ago, 2013.
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Para identificarmos o condensamento das Diretrizes do Curso de Serviço Social
(ABEPSS/ CEDEPSS1996) para a resolução CNE43 Nº 15, DE 13 de março de 2002,
analisaremos o perfil dos formandos traçado pelo conjunto de especialistas da categoria
profissional
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando
propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas,
empresariais, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais.
Profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente
em sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no
conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho.
Profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de
Ética do Assistente Social.

A resolução do CNE Resolução CNE/CES nº 15, de 13 de Março de 2002, condensou
o perfil do Assistente Social para:
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando
propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover
exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva (grifos nossos) dos
usuários do Serviço Social no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho.
(CNE, 2002, p.1)

Entre inúmeros apontamentos que poderiam ser destacados referente ao condensamento
do perfil profissional do Assistente Social brasileiro, entre eles, a retirada do conceito de
cidadania para categoria profissional, o que podemos observar é que a preocupação com a
formação de profissionais criativos, capazes de atuar de maneira propositiva permanece. Desta
maneira nos permitimos indagar: como desenvolver esta criatividade nos estudantes? O que a
categoria profissional entende por criatividade? Sobre que matriz teórica é pensada a
criatividade no processo de formação?
Sabemos que os princípios e fundamentos do atual projeto ético-político profissional
são claros em relação as suas expectativas profissionais e societárias. Contudo, percebendo a
complexidade da noção de criatividade se faz relevante discuti-la.
No mesmo período da implementação das diretrizes curriculares (1996), a autora Leda
Pereira (1996) organiza e lança o livro intitulado “Criatividade Metodológica em Serviço
Social: a questão da qualidade”.

43Disponível

Ago, 2013.

em: <http://www.abepss.org.br/briefing/graduacao/legislacao_diretrizes_cursos.pdf> Acesso em: 20

54

O livro é elaborado por estudantes do curso de mestrado da PUCRS que a partir das
exigências da disciplina de Metodologia do Serviço Social III criam uma proposta metodológica
a ser desenvolvida no ambiente de gestão e se deparam com a questão da criatividade e da
qualidade total.
As autoras defendem o método da qualidade total a ser desenvolvido pelos Assistentes
Sociais nas empresas. Para Ghiggi “estamos caminhando a passos largos para a destruição do
capitalismo” (GHIGGI, 1996, p.14), por conta disso, cabe aos assistentes sociais criarem
estratégias no ambiente empresarial de trabalho para estimular nos funcionários a preocupação
com a qualidade e produtividade. Cabe apontar de imediato, que suas ideias vão de encontro a
nossa visão social de mundo e a noção de criatividade numa perspectiva contra-hegemônica a
ordem.
Contudo, apesar da tentativa de produzir algo inovador e em consonância com a atual
perspectiva profissional do Serviço Social da década de 90, o que notamos é a produção de um
livro em partes extremamente coerente com o pensamento dominante em relação a noção de
criatividade.
A complexidade do termo criatividade nos remete o tempo todo a cometer equívocos e
se faz necessário destacar que não estamos livres de cair nessas armadilhas.
Contudo, fica evidente no texto os abismos teóricos na tentativa de relacionar
criatividade ao atual direcionamento político profissional da década de 1990. Ghiggi aponta
“nosso aporte antropológico-filosófico básico é o dialético-marxista e a qualidade total
constitui-se no objetivo a ser alcançado na nossa proposta de gerenciamento” (GHIGGI, 1996,
p.16). A autora apesar de apontar a aproximação com a corrente crítica social, em diversos
momentos do texto naturaliza o trabalho explorado.
Há também uma forte presença em seu discurso na defesa do pluralismo das ideias,
sétimo princípio fundamental do Código de Ética Profissional (1993) do Assistente Social
brasileiro. No entanto, o que se observa é uma tendência ao ecletismo, que possibilita misturar
ideais marxistas de melhoraria das condições de vida dos trabalhadores através da
transformação da realidade, com falácias do discurso de capitalismo humanizado.
Contudo, cabe salientar que as autoras também são pioneiras neste debate e trazem uma
importante obra para refletirmos sobre a complexidade da noção de criatividade e sobretudo,
como ela se configura no modo de sociabilidade burguesa. O livro (1996) é bastante desafiador,
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pois a partir da aproximação com a corrente teórico marxista procura discutir o papel do
Assistente Social no ambiente empresarial.
Prates (1996, p.50) por exemplo, traz considerações importantes para pensarmos o
papel do Serviço Social que atua no ambiente de gestão e tem como instrumento de trabalho a
criatividade:
Uma gestão estratégica, que tem como base a descentralização e democratização do
poder, deve ter por objetivo a ampliação dos canais de participação para que o usuário
possa, num processo crescente, ir aproximando-se da gestão do serviço público,
definindo necessidades, carências, prioridades e serviços, exercitando o processo
social de participação, não como concessão mas como direito, capacitando-se a partir
da consciência e ação a interferir em outras esferas sociais, desenvolvendo a sua
autonomia e fortalecendo-se enquanto classe (PRATES, 1996, p.51)

Complementa apontando os limites de uma intervenção profissional comprometida e
qualitativa em um mercado que exige respostas imediatas.
Temos, por um lado, a necessidade de desvendar as relações e contradições, conhecer
seu cotidiano, as pessoas, os serviços e os processos; as relações de poder, internas e
externas; suas finalidades legais/formais e efetivas; sua estrutura para consolidação
dos fins; sua dinamicidade, seus potenciais; seus limites motivacionais, técnicos,
políticos, econômicos e conjunturais; conhecer sua burocracia, sua imagem, sua
identidade e sua legitimidade. Por outro lado, temos a “pressão” do tempo, a
necessidade de tomar decisões, de dar continuidade às ações. E por fim, temos as
“nossas ansiedades”, as expectativas, a insegurança de quem não conhece, a vontade
de realizar e aproveitar o tempo (que não para), para consolidar “nossos fins”
(PRATES, 1996, p.50)

No entanto, por diversas vezes faz uma análise da realidade social de maneira
microdinâmica e remete de maneira imediata que a qualificação da formação profissional
garantirá a qualidade dos serviços prestados e possibilitará a execução de estratégias criativas.
(...)para que o Serviço Social seja de Qualidade no seu cotidiano, é necessário ser
criativo, ter uma visão do futuro, investir na sua formação, educar para o futuro, pois
só assim poderá concretizar a transformação que acredita, exige ainda que o Assistente
Social esteja consciente de seu papel, avalie sempre suas ações, tenha coragem de
decisão e persistência (PRATES, 1996, p.110)

Por fim, esta obra contribui para refletirmos sobre o que viemos apontando: se é
necessário pensar cotidianamente maneiras de fazer criativas para o Serviço Social, isto deve
vir associado a vários elementos, de ordem micro e macro social, que vão além da reprodução
deste jargão na sala de aula e nos espaços de trabalho.
Este é um debate que deve percorrer a academia e os espaços de luta social, pois como
vimos é pauta nas diretrizes curriculares do nosso curso, se faz importante no processo de
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formação, mas é totalmente passível de inúmeras interpretações e contradições. Coelho
complementa:
Na prática profissional por vezes nos deparamos em nosso trabalho com organizações
que funcionam como espaços de controle e de constrangimentos, mas estes espaços
são também lugar de possibilidades de ação que podem ser construídos coletivamente
através de parcerias, conhecimento do real e criatividade (COELHO, p.2)44

Com uma análise crítica sobre a realidade que irá atuar e com objetivo claro do que
deseja alcançar, o profissional irá buscar meios adequados de intervenção. Mas para isso,
precisa ser estimulado e ter este debate fortificado na academia. Santos e Noronha (2010, p.60)
afirmam: “pensar os fins é condição para a busca de meios adequados para o alcance das
finalidades reais”. Souza complementa,

mais do que copiar e seguir manuais de instruções o que se coloca para o Assistente
Social hoje é a sua capacidade criativa, o que inclui o potencial de utilizar
instrumentos consagrados da profissão, mas também de criar outros tantos que
possam produzir mudanças na realidade social, tanto em curto quanto em médio e
longo prazos (SOUZA, 2008, p.124).

Contudo, sabemos que nossos conceitos são interiorizados a partir de condições externas
pré-estabelecidas na sociedade. Por conta disso, exigir um perfil profissional criativo e
propositivo nos demanda discutir, o que a categoria entende por criatividade? A quem deve
servir este potencial humano?
Ghiggi utilizando a concepção marxista de análise da realidade social, aponta que “no
trabalho capitalista, o homem é impedido de usar as suas faculdades criadoras” (GHIGGI, 1996,
p.39). Posteriormente, a mesma autora afirma “com a nossa criatividade, aprendemos a lidar
com as nossas emoções e com os nossos dons” (1996, p.45). Seria então, a criatividade uma
capacidade estimulada\impedida ou uma espécie de dom inato presente em alguns sujeitos?
A partir destes questionamentos entraremos em um terreno obscuro, no qual, apenas o
nosso diálogo com autores, professores e estudantes nos permitirá dar luz ao debate.
Retomamos a discussão explicitando que o termo criatividade pode ter as mais diferentes
significações, representar diversas linhas de pensamento e interesses contraditórios. Contudo,
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Este texto foi utilizado em um curso para supervisores de campo. COELHO, Virginia Paes. O uso dos
instrumentais na intervenção do Assistente Social.
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diante das diversas manifestações do capitalismo e dos processos históricos, a criatividade
torna-se mais um poderoso instrumento de reprodução material.
O próximo capítulo trará a reflexão sobre as principais características da noção de
criatividade no modo de sociabilidade burguesa. Para, além disso, nos possibilitará
questionarmos, a partir do entendimento dos princípios fundamentais da nossa profissão, que
formas e práticas criativas estão na contracorrente da construção de uma nova organização
societária. Isto, se faz necessário para não cairmos na construção de abismos teóricos e não
cometermos equívocos históricos e políticos, incoerentes com a realidade social.
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CAPÍTULO 2
CRIAção ATIVIdade liberDADE:
Um breve percurso histórico de sua gênese como necessidade vital à
reprodução material
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Criatividade: Um breve percurso histórico de sua gênese como necessidade vital à
reprodução material45

Este capítulo trata, de maneira breve, dos elementos presentes no modo de produção
capitalista, como se estabelece a divisão social e técnica do trabalho e o que ela acarreta no
processo de criação humana. Neste âmbito, discutiremos a lógica de disseminação de uma
ideologia ligada aos interesses da classe dominante, que difunde uma determinada visão de
mundo, alienadora, produtivista e imediatista. É importante a construção desta reflexão, pois
entendemos que o processo de acumulação capitalista, sobretudo, as transformações das forças
produtivas culminam em transformações nas relações de trabalho e nas relações sociais46.
Partimos de um método de pesquisa e análise materialista-histórico-dialético. Desta
forma, a partir das análises de Marx47, compreendemos que são as condições materiais, a
existência dos homens, e a vida que determinam a consciência e não o seu contrário. O que os
indivíduos são, coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o
modo como produzem (MARX E ENGELS, 1991).
Podemos dizer também que o processo de construção da consciência está ligado ao
amplo processo de sociabilidade. É dialético, pois a história é construída cotidianamente e logo,
o modo de pensar sobre ela. É também processo de ruptura e continuidade, pois a história atual
traz heranças e características da história antiga (MARX E ENGELS, 1991).
Nosso método de investigação é alicerçado nesta perspectiva histórica, portanto
reiteramos que partimos de um determinado lugar, uma determinada visão de mundo e também
desejamos alcançar objetivos que sejam coerentes com a nossa posição política.
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Reprodução material, no seu sentido amplo, engloba produção, consumo, distribuição e troca de mercadorias.
Dentro da referência analítica adotada, entendemos que a reprodução material influencia a reprodução das relações
sociais, envolvendo a reprodução das formas de consciência social: jurídicas, religiosas, artísticas ou filosóficas.
(IAMAMOTO e CARVALHO, 1995).
46

A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista na teoria social crítica é entendida como reprodução
desta sociedade em seu movimento e em suas contradições: a reprodução de um modo de vida e de trabalho que
envolve o cotidiano da vida social. O processo de reprodução das relações sociais não se reduz, pois, à reprodução
da força viva de trabalho e dos meios materiais de produção, ainda que os abarque. Ele refere-se à reprodução das
forças produtivas sociais do trabalho e das relações de produção na sua globalidade, envolvendo sujeitos e suas
lutas sociais, as relações de poder e os antagonismos de classes. Envolve a reprodução da vida material e da vida
espiritual, isto é, das formas de consciência social – jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas e científicas – por
meio das quais os homens tomam consciência das mudanças ocorridas nas condições materiais de produção de
vida material, pensam e se posicionam na sociedade (IAMAMOTO, 2009, p.10)
47

Karl Marx (1818-1883) é um importante teórico da economia política que serve de base para os fundamentos
de diversos campos, inclusive da formação política do Serviço Social brasileiro a partir de um dado momento
histórico.
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Nosso compromisso é não cair no dualismo das ideias, pois “o maniqueísmo, além de
deformar a realidade na sua complexidade, impedindo-lhe a efetiva compreensão, estimula os
procedimentos de intolerância” (KONDER, 2009, p.26).
Dito isto, nos colocamos dispostos a incitar neste capítulo, a discussão sobre o trato da
criatividade na sociedade contemporânea. Como vimos, esta curiosidade surgiu a partir do
processo de formação profissional no curso de graduação em Serviço Social pela Universidade
Federal Fluminense, quando identificamos que a categoria utiliza a palavra criatividade quase
que como um “jargão”, e desde a reformulação da proposta de currículo mínimo (1996)48, vem
ocupando os espaços de atuação, os ambientes acadêmicos, as pesquisas de campo, os trabalhos
finais e redirecionando as ações profissionais.
No entanto, como afirma Becker et al (2001), percebe-se que a palavra criatividade
permite expressar uma amplitude de significados e vem sendo utilizada em uma variedade de
situações, sem muita preocupação com o sentido da palavra. De acordo com a autora, estudiosos
no assunto já encontraram mais de cem definições distintas para o termo. É esta amplitude
semântica que nos preocupa enquanto pesquisadoras, principalmente por assumirmos uma
direção política profissional.
O Projeto Ético-Político Profissional constitui-se em uma projeção coletiva que envolve
sujeitos individuais e coletivos em torno de uma determinada valoração ética que está
intimamente vinculada a determinados projetos societários presentes na sociedade que se
relacionam com os diversos projetos coletivos (profissionais ou não) em disputa na mesma
sociedade (REIS, 2005, p.1- 2).
Ortiz (2012) complementa que no caso do Serviço Social, desde 1990, a categoria mais
crítica tem apontado a necessidade de defender os princípios presentes no conjunto de
documentos que embasam a formação e o exercício profissional49. Estes documentos partilham
de uma mesma concepção de homem e de mundo, com o horizonte na construção de uma nova
ordem societária, livre de exploração entre classes, ou de qualquer natureza. Entretanto, esta
não é uma tarefa simples, pois “tais sujeitos não estão imunes aos efeitos alienadores do
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Como vimos, o perfil profissional dos formandos traçado pela equipe técnica de Assistentes Sociais imprime,
entre outros elementos, a necessidade em formar profissionais com capacidade de inserção criativa e propositiva
no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho.
49

Código de ética profissional 1993, Diretrizes curriculares da ABEPSS 1996 e a lei de regulamentação da
profissão 1993.
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fetichismo e da reificação presentes na sociedade burguesa” como veremos no decorrer do
trabalho50 (ORTIZ, 2012, p. 18).
Por conta disso, nos propomos discutir neste capítulo sobre o modo como a criatividade
aparece na racionalidade do desenvolvimento capitalista. Nossa intenção é apresentar como a
criatividade vem sendo moldada e expressa em exploração e opressão, para no próximo capítulo
discutirmos a necessidade de disputar seu sentido em consonância com o que preconiza o nosso
atual projeto Ético-Político Profissional.

Sobre trabalho, processos de construção
criatividade - subsídios para o deba te

da

consciência, alienação

e

Ao abordarmos o conceito criatividade na atualidade não poderíamos nos furtar de
discutir quais processos históricos levaram o potencial humano criativo a se tornar um atributo
individual valorado, um instrumento de consumo, de venda e de apropriação. Por que razão, no
projeto de sociedade capitalista, o resultado final é mais importante que os processos criativos?
Por que as ideias, fruto da criação dos trabalhadores – entre eles professores, Assistentes
Sociais, operários, vendedores, “colaboradores” das empresas, artistas, pintores, músicos –
estão condicionadas a ser produto do capital, e não produto da própria necessidade humana e
coletiva? Para Marx, no Capitalismo, aquilo que é criação do homem se afasta dele, lhe é
estranho, volta-se contra ele (KONDER, 2009).
Criatividade é entendida por nós como um processo de criação, invenção que nos
possibilita pensar, construir ou transformar a matéria, em algo novo. Contudo, o ser humano é
dotado de uma característica singular, mais do que ser “fazedor” é um ser formador
(OSTROWER, 1987). E por isso, a criatividade também pode ser potencial instrumento para
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Entender este processo é impossível sem a compreensão de que a existência dos homens é que determinam a
consciência, que está ligada ao amplo processo de sociabilidade. Este processo, não é igual para todo mundo, por
isso a dificuldade da construção de projetos coletivos. “Esse processo é ao mesmo tempo múltiplo e uno” (IASI,
2011, p. 13), ou seja, o fato do projeto profissional do Serviço Social ser crítico, não garante a categoria uma
consciência de classe, pois também se encontra atravessado, pela forma com que cada um se apropria das coisas.
Em resumo o projeto ético-político profissional do Serviço Social faz parte de um processo histórico – um legado
de todo movimento de reconceituação e do Congresso da Virada -, de lutas de parte da categoria e está em
permanente construção. Faz parte do plano das ideias e por isso para sua implementação são necessárias
mediações, mas que se defrontarão com causalidades. Para saber mais sobre este movimento entre o plano das
ideias, mediação, real, causalidades e causalidades postas, ver LESSA (2002).
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transformação histórica, social, política e cultural. Contraditoriamente, este potencial humano,
tem sido objeto de reprodução da ordem vigente.
Vázquez (1977, p.248) afirma que “O homem não vive num constante estado criador.
Ele só cria por necessidade; cria para adaptar-se a novas situações ou para satisfazer novas
necessidades”. O que nos leva a discutir sobre: a quem serve hegemonicamente 51 o potencial
criativo humano neste projeto de sociedade? Que necessidades são supridas?
De acordo com Ostrower52 (1987, p.9):
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que
seja o campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas coerências que se
estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e
compreendido em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de
compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar
(OSTROWER, 1987, p.9).

A autora complementa que o potencial criador do homem surge na história como um
fator de realização e constante transformação, pois “o homem cria, não apenas porque quer, ou
porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente,
ordenando, dando forma, criando” (1987, p.10). Vázquez (1977) destaca que para o homem
criar é a primeira e a mais vital necessidade humana, porque criando e transformando o mundo,
faz-se um mundo humano, se faz a si mesmo.
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Cabe destacar as concepções de Gramsci sobre hegemonia e contra-hegemonia que serão diversas vezes
apontadas no decorrer do trabalho. Gramsci é um teórico marxista que constrói seu legado escrevendo uma teoria
política para complementar Marx. Para Gramsci, o Estado não é somente coerção, como compreende Marx, mas
também consenso. De acordo com Carnoy (1988), Grasmci sistematiza uma ciência marxista de ação política. O
Estado para Gramsci tem um papel ampliado, além de ser um aparelho repressivo da burguesia é também a
hegemonia da burguesia na superestrutura. Em outras palavras, Marx entendia o Estado (superestrutura) como um
aparelho subordinado à sociedade (estrutura). Em Gramsci, o Estado ampliado, é composto pela sociedade civil
(com os aparelhos privados de hegemonia- mídia, igreja, escola, universidade) mais a sociedade política
(mecanismo coercitivo - exército, polícia). De acordo com Carnoy (1988), para Gramsci a hegemonia compreende
a liderança política, moral e intelectual da classe dominante em impor sua visão de mundo como abrangente e
universal e moldar os interesses e necessidades dos grupos subordinados. Contudo, Gramsci confere às massas a
capacidade de desenvolver a consciência de classe, portanto o homem (é importante destacar que Gramsci adotou
a visão de homem, como um inovador na história, de Benedetto Croce, e a situou no quadro dialético marxista)
como protagonista da história poderá através do seu pensamento estimular a ação e criar uma nova história
(CARNOY, 1988). O pensador acredita na guerra de posição, uma guerra silenciosa que vai galgando espaços na
criticidade da consciência da classe trabalhadora. A revolução de Gramsci é no gerúndio, “transformando” dia a
dia, a partir da criação e da conquista dos aparelhos privados de hegemonia, formando alicerces de uma nova
cultura, novos valores e normas, ou seja, uma contra-hegemonia.
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Artista, professora e teórica da arte, Ostrower (1920-2001) escreveu diversos livros sobre questões de arte e
criação artística. Entre eles, o livro “Criatividade e processos de criação” que muito tem nos ajudado a adentrar
neste universo da criatividade. Para saber mais sobre a pesquisadora: <http://www.faygaostrower.org.br/fayga/oinstituto/o-instituto-fayga-ostrower>. Acesso em 26 de fevereiro de 2014.
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A partir destas afirmações, nos questionamos: o que levou então, o homem, com um
forte potencial criador a criar um mundo de coisas? A tornar as suas necessidades materiais a
primazia da vida humana?
Para Konder (2009) o conceito de alienação, bem compreendido, pode servir de base
para responder alguns dos questionamentos e problemas centrais do século XX. Para nossa
discussão, a compreensão sobre alienação vem associada ao entendimento da categoria
trabalho sob dois aspectos: work e labor.
Heller (1991) aponta que o trabalho é compreendido sob dois momentos distintos, mas
que pertencem ao mesmo processo. Isto implica compreender que o trabalho é atividade
inerente ao desenvolvimento da condição humana (work). Mas também é sinônimo de trabalho
alienado, fetichizado (labor). Portanto, o trabalho é marcado por um processo dialético, que não
pode ser reduzido a um ou outro aspecto. Isso implica entendê-lo a partir das suas contradições.
Salazar destaca que na lógica das relações sociais capitalistas, trabalho concreto e
trabalho abstrato se desenvolvem de maneira associada. “Pois de que vale pensar, na sociedade
capitalista, o trabalho que produz valores-de-uso (trabalho concreto), se ele não estiver
associado à produção de valores-de-troca (trabalho abstrato)?” (SALAZAR, 2009, p.16)53.
Antes de tudo, se faz importante entender que a produção material, é fruto de um
determinado grau de desenvolvimento social, em uma dada época histórica. Desta maneira, o
homem, criatura natural, com infinitas capacidades e possibilidades, para prover suas
necessidades interage com objetos da natureza (IAMAMOTO, 2008).
Sendo o trabalho a atividade vital específica do homem, ele mediatiza a satisfação de
suas necessidades pela transformação prévia da realidade material, modificando a sua
forma natural, produzindo valores de uso [...]. O trabalho concreto, formador de
valores de uso, é condição da vida humana, independente de todas as formas de
sociedade. É atividade existencial do homem, sua atividade livre e consciente
(IAMAMOTO, 2008, p. 40).

Com o trabalho, o homem se afirma não só como ser criador, mas como indivíduo54
pensante, que age consciente e racionalmente. “A consciência, a que se atribui um papel ativo
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SALAZAR, Silvia Neves. A centralidade da categoria trabalho na contemporaneidade. In: revista em debate:
PUC RIO, 2009.
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Como já mencionamos, partilhamos da concepção de indivíduo social como um produto histórico, fruto de
condições e relações sociais particulares, criador da sociedade. O indivíduo é compreendido com um ser social,
no qual sua manifestação vital é expressão e confirmação da vida social. (IAMAMOTO, 2008, p.38).
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no ato de trabalho, delimita o ser de natureza orgânica e o ser social, tornando o homem um
“ser que dá respostas” aos seus carecimentos” (IAMAMOTO, 2008, p.41).
IAMAMOTO (2008, p. 42) destaca:
A criação de novas necessidades, por meio do trabalho, se traduz na criação do homem
com ricas e múltiplas faculdades, com sentimentos profundos, dotado de curiosidade
científica, aspirações religiosas, estéticas, do conhecimento prático cotidiano. O
trabalho (e a linguagem, enquanto exterioriza os resultados da produção intelectual),
objetivação de forças essenciais humanas (faculdades e necessidades), cria, pois, a
possibilidade permanente de evolução humana: a própria história.

Este processo faz com que a atividade ideal-consciente deixe de ser inteiramente
subordinada a atividade prático-material e as diferenciam. O desenvolvimento social traz lugar
para divisão do trabalho e a emergência da propriedade privada, gerando a repartição desigual
do trabalho e de seus produtos (IAMAMOTO, 2008). Sendo assim, a relação entre trabalho e
indivíduo social em seus elementos mais simples e primitivos, enquanto condição da produção
da vida humana, perdem espaço para determinações particulares na sociedade burguesa.
As condições sociais em que a riqueza social é produzida, sobretudo, através da
exploração do trabalho assalariado, sem ferir a lei de troca entre “livres” proprietários privados,
inseparável de um excedente de trabalhadores, imprimem particularidades às relações sociais.
Iamamoto (2008) afirma que a forma de produtividade humana na sociedade burguesa expressa
uma forma histórica particular tanto do desenvolvimento humano universal quanto da alienação
dos indivíduos sociais. Complementa: “uma forma específica de produção da vida humana, de
sociabilidade, forjada na temporalidade do capital” (IAMAMOTO, 2008, p.47).
É este processo, que iremos investigar no decorrer do capítulo. Contudo, esta discussão,
aliada ao tema da criatividade, é complexa e incipiente no Serviço Social. Desta forma, o
diálogo proposto no trabalho não tem por objetivo trazer respostas definitivas e muito menos
esgotar o assunto. Nossos questionamentos apontam para refletirmos sobre uma época em que
o homem contemporâneo sofre um processo de desintegração, é pressionado por um modo de
organização da sociedade acelerado e produtor de múltiplas exigências, produzindo um
esmagamento do real potencial criador humano (OSTROWER, 1987).
Ostrower (1987) afirma que:
Há muito, o ser humano vive alienado de si mesmo. As riquezas materiais, os
conhecimentos sobre o mundo e os meios técnicos de que hoje se dispõe, em pouco
alteraram essa condição humana. Ao contrário, o homem contemporâneo, colocado
diante das múltiplas funções que deve exercer, pressionado por múltiplas exigências,
bombardeado por um fluxo ininterrupto de informações contraditórias, em aceleração
crescente em que quase ultrapassa o ritmo orgânico de sua vida, em vez de se integrar
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como ser individual e ser social, sofre um processo de desintegração. Aliena-se de si,
de seu trabalho, de suas possibilidades de criar e de realizar em sua vida conteúdos
mais humanos. (OSTROWER, 1987, p.6)

A contribuição desta autora sobre criatividade e alienação, agregada às análises de
Mészáros (2006), Iasi (2011), Konder (2009), Ortiz (2012) e Netto (1981), tem muito a
colaborar com esta reflexão que, até então, é bem pouco explorada no ambiente acadêmico.
Ostrower (1987, p.11) apresenta que “precisamente na integração do consciente, do
sensível e do cultural se baseiam os comportamentos criativos do homem”. Iasi (2011)
complementa que para discutir alienação também precisamos entender o processo de
construção da consciência. Ainda para Ostrower (1987),
Consciência nunca é algo acabado ou definitivo. Ela vai se formando no exercício de
si mesma, num desenvolvimento dinâmico em que o homem, procurando sobreviver
e agindo, ao transformar a natureza se transforma também. E o homem não somente
percebe as transformações como, sobretudo, nelas se percebe (OSTROWER, 1987,
p.6).

Ostrower (1987), assim como Iasi (2011), tratam o “fenômeno da consciência como um
movimento e não como algo dado” (IASI, 2011, p.12). Desta forma, a consciência é entendida
por nós como um processo. Assim não ter consciência de classes, não ter criticidade, não nos
exime de ter consciência.
A primeira forma de consciência é a alienação55, os sujeitos já nascem prenhamente
alienados, pela família, pela mídia, pelas relações sociais historicamente situadas. Neste
sentido, não há para o ser humano um desenvolvimento biológico que possa ocorrer dissociado
de padrões históricos, sociais, culturais e políticos (OSTROWER, 1987).
Para Mészáros (2006), o homem na primeira fase56 da consciência é alienado da
natureza, de si mesmo, da classe e de sua própria espécie. O homem não se reconhece como
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A alienação será tratada neste trabalho a partir das análises marxistas, sobretudo a partir da discussão de Konder
(2009), Mészáros (2006) e Iasi (2011). Para um debate aprofundado sobre alienação, precisaríamos buscar as
fontes em Schelling, Fichte, Hegel, Lukács, Feuerbach, Marx, entre outros. A apropriação sobre este debate não
será possível nos limites deste trabalho. Contudo cabe dizer que o conceito marxista de alienação, em posição
central nos estudos atuais, nasce a partir dos estudos hegelianos de alienação (KONDER, 2009).
56

A segunda forma de consciência para superar a alienação é a consciência de classe em si. Neste processo apesar
da criticidade, as demandas desta consciência ainda estão limitadas a ordem. Este momento é denominado de
econômico-corporativo, no qual os trabalhadores agem por interesses comuns, compartilham lutas, mas se mantém
na perspectiva de garantia dos direitos, de melhores condições de trabalho e salário, dentro da ordem (IASI, 2011).
O momento ético-político, de superação desta consciência, é o terceiro momento da consciência denominado de
classe para si. Consciência de classe para si é o momento de emancipação, de um projeto autônomo, com a
perspectiva de transformação do status quo (WOOD, 2003).
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partícipe das coisas da natureza, não se identifica com o seu trabalho e nem com seu produto57,
muito menos com a classe, pois é obrigado a vender sua força de trabalho, e nesse processo de
reificação (coisificação) da força de trabalho, não se vê como ser humano. Ostrower (1987),
afirma que o homem ao alienar-se de si e de seu trabalho, aliena-se de suas possibilidades de
criar e de realizar na sua vida conteúdos mais humanos.
Na primeira fase da consciência, o que se pensa e a forma como se pensa é criado na e
a partir da vida real. Em uma sociedade de classes, os valores dominantes serão da classe
dominante. No entanto, a alienação acaba por atingir todos os indivíduos que a compõem, tanto
explorados quanto exploradores. Marx conclui que tudo que aparece para classe trabalhadora
como atividade de alienação aparece a classe dominante como condição de alienação (MARX,
1844)58.
A alienação é um fenômeno que deve ser entendido a partir da atividade criadora do
homem, nas condições em que ela se processa (KONDER, 2009, p.40). A alienação é anterior
ao Capitalismo, como por exemplo, a alienação religiosa que há milênios obscurece a
consciência humana. No entanto, neste projeto de sociedade, a alienação se adensa e
particulariza, toma forma reificada59 e fetichizada, além de ter um papel extremamente
utilitário. Nas palavras de Netto (1981):
o que especifica historicamente a sociedade burguesa constituída e que ela, sem cortar
com as formas alienadas que vêm das sociedades que a precederam (bem como o
essencial do seu fundamento econômico-social real), instaura processos alienantes
particulares, aqueles postos pelo fetichismo, e que redundam em formas alienadas
específicas e reificadas (NETTO, 1981, p.75).

É possível, através de um breve resgate histórico, perceber que a sociedade primitiva
se desenvolveu de maneira muito heterogênea, de acordo com as necessidades concretas de
cada grupo humano. Com o desenvolvimento das forças produtivas, certos grupos
desenvolveram facilidades para acumular excedentes. E foi com a produção do excedente e com
a propriedade privada deste excedente, por meio da violência, que grupos submeteram outros
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Marx conclui que o produto do trabalho se aliena do trabalhador, porque tal produto, antes mesmo da realização
do trabalho, pertence a outrem que não o trabalhador. (KONDER, 2009, p.42).
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MARX, Karl. Trabalho Alienado (primeiro manuscrito) In: Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Disponível
em: < http://www.marxists.org/portugues/marx/1844/manuscritos/cap01.htm>. Acesso em 08 dez de 2015.
59

É importante destacar que de acordo com Netto (1981), toda forma reificada é uma forma alienada, mas nem
toda forma alienada é uma forma reificada.
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grupos. Com o desenvolvimento das forças produtivas, com a propriedade privada e o
excedente, surgiu a sociedade de classes distintas e antagônicas.
No curso da história, há uma divisão do trabalho60 entre aqueles que realizavam o
trabalho braçal (manual) e aqueles que se preocupavam em desenvolver as artes, a ciência, a
política e a filosofia (intelectual)61 (KONDER, 2009).
Pode-se dizer, portanto, que foi a divisão do trabalho – com a escravização de alguns
homens pelos outros – que proporcionou, nas condições de sumo atraso em que se
realizou, uma intensificação no ritmo de progresso da humanidade, exercendo efeito
estimulante sobre o desenvolvimento econômico das sociedades primitivas
(KONDER, 2009, p. 63).

Neste sentido, o pensar, a apropriação da capacidade criativa esteve prioritariamente
aliado àqueles que podiam dominar grupos. De certa forma, a divisão social do trabalho, o
aparecimento da propriedade privada e a formação das classes sociais62, possibilitaram a
produção de todo o pensamento e o desenvolvimento da sociedade, mas trouxeram também
alienação e exploração, dilaceramento do homem, fracionamento da humanidade,
exterminando possibilidades de emancipação e liberdade em uma sociedade onde autonomia é
sempre relativa.63 (KONDER, 2009).
Esta alienação reflete em todas as camadas da sociedade e, como dito anteriormente, se
particulariza no modo de produção capitalista. Como afirma Ortiz (2012, p.26), “a ordem
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Cabe destacar que o século XV representa protagonismo em relação as transformações no desenvolvimento do
capitalismo, sobretudo no mundo do trabalho. As relações de produção do campo são invadidas por mudanças
comerciais, tornando o sistema de trocas cada vez mais complexo. Essas transformações afetam diretamente na
trajetória de vida dos trabalhadores e no processo de urbanização. Antunes (1995) afirma que as transformações
do mundo trabalho acirram-se a partir das inovações da tecnologia. As profundas mudanças ocorridas neste
universo têm como destaque o processo de industrialização, que intensifica a divisão do trabalho e o diferencia
entre manual e intelectual. Além disso acirra a precarização, flexibilização e fragmentação das relações de
produção.
61

A separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual cava um abismo entre a teoria e a prática,
provocando o exílio da teoria para fora da prática e instaurando formas de atividade das quais a teoria tinha
necessariamente de estar banida. A consciência divorciada da prática marca, no homem, a alienação (KONDER,
2009, p.65). Iamamoto e Carvalho (1995) complementam que é inegável que a crescente divisão de trabalho
intelectual e manual se aprofunda no capitalismo, fragmentando o próprio homem no ato mesmo de produzir,
tornando-o um trabalhador parcial, uma peça do trabalho coletivo.
62

A perspectiva de classe é entendida por nós como relação social e não como lócus estrutural. Para Wood (2003)
existem duas formas de pensar em classe, a mais comum entre elas é tratada como lócus estrutural, ou seja, a classe
é entendida de maneira “estratificada”, hierarquizada por critérios econômicos como renda, oportunidade de
mercado ou ocupação. A maneira como entendemos classe aqui, está relacionada com uma concepção sóciohistórica de classe com conflitos e lutas inerente as relações de produção. Relação esta, entre apropriadores e
produtores, determinada pela forma específica em que se extrai “mais-valia” dos produtores diretos.
63

A criatividade neste processo também é relativa, as pessoas criam de acordo com as necessidades de outrem.
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burguesa não apenas reproduz os processos milenares pautados na divisão da sociedade em
classes, na propriedade privada e na divisão social do trabalho, mas sobretudo os aprofunda” –
através da reificação e também do fetichismo. Ortiz (2012) complementa que no Capitalismo,
funda-se uma sociedade, cuja finalidade é a produção de mercadorias, gerando a
“mercadorização” da vida e a coisificação do homem.
A reificação é um processo necessário para manutenção da ordem burguesa e todos estão
submetidos direta ou indiretamente ao mercado. Na reificação, a relação entre os homens passa
a ser a relação entre coisas.
O fetichismo está ligado à mercadoria. A mercadoria no modo de produção capitalista
se autonomiza e esconde toda a relação de exploração que a precede. Este processo amplia a
alienação que encobre as características sociais do próprio trabalho dos homens.
Iamamoto (2007) traz novas considerações acerca do fetichismo na sociedade
contemporânea, a partir das determinações que incidem no capital financeiro no atual contexto
de mundialização da economia, pós-guerra fria no século XXI. Para Iamamoto (2007), há uma
subordinação da sociabilidade humana às coisas, ao capital dinheiro e mercadoria, o que
representa e traduz uma barbárie social.
O predomínio do capital fetiche conduz à banalização do humano, à descartabilidade
e indiferença perante o outro, o que se encontra na raiz das novas configurações da
questão social na era das finanças. Nessa perspectiva, a questão social é mais do que
as expressões de pobreza, miséria e “exclusão”. Condensa a banalização do humano,
que atesta a radicalidade da alienação e a invisibilidade do trabalho social – e dos
sujeitos que o realizam – na era do capital fetiche. A subordinação da sociabilidade
humana às coisas – ao capital-dinheiro e ao capital mercadoria -, retrata, na
contemporaneidade, um desenvolvimento econômico que se traduz como barbárie
social (IAMAMOTO, 2007, p. 125)

Iamamoto (2007) complementa que este processo obscurece as relações de trabalho, as
lutas da classe trabalhadora e a própria sociedade de classes. O fetichismo das finanças na era
contemporânea se apresenta como autônomo, mas na verdade interfere em todo o processo
industrial. A autora (2007, p.107) denomina de “o reino do capital fetiche na plenitude de seu
desenvolvimento e alienação”.
Esta nova configuração do capital, não exclui a anterior e por isso a produção de
mercadorias com valor de troca é fundamental na ordem burguesa. “Assim, mais que produzir
mercadorias com determinada utilidade, o trabalho na ordem burguesa produz mercadorias para
serem trocadas” (ORTIZ 2012, p.28). No entanto, esta relação estranhada do homem com o
processo produtivo gera uma profunda alienação.
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Neste sentido, as relações sociais aparecem fetichizadas em coisas sociais, forjando um
amplo processo de reificação. “A contrapartida é a submersão do sujeito criativo vivo, gerando
uma relação de estranhamento do indivíduo produtor frente às suas próprias objetivações:
capacidades, atividades, ideias, produtos.” (IAMAMOTO, 2008, p. 47).
A reificação, que traz valor de “coisa” a tudo, ocupa os espaços de trabalho, os espaços
privados e também as relações humanas. O dinheiro que cumpre um papel importante neste
processo, é onipotente, assume várias funções, é equivalente, universal, medida de valor, meio
de acumulação ou entesouro, meio de pagamento, de “favores”, é o direito, a justiça (MARX,
1993).
(1) Ele é a divindade visível, a transformação de todas as qualidades humanas e
naturais em seus antônimos, a confusão e inversão universal das coisas; ele converte
a incompatibilidade em fraternidade; (2) ele é a meretriz universal, o alcoviteiro
universal entre homens e nações (Shakespeare apud Marx, 1993, p.2)

Os sujeitos passam a ser aquilo que têm, aquilo que podem comprar. A criatividade
neste projeto de sociedade também é medida, é mensurada e tem valor, tem seu preço. Seu
valor, como praticamente tudo na sociedade capitalista, é muitas vezes medido em dinheiro –
através das gratificações aos trabalhadores por “grandes” ideias desenvolvidas nos espaços de
trabalho, através dos altíssimos preços de obras artísticas, através de maior concessão de bolsas
para professores e alunos empreendedores. Enfim, uma gama infinita de potencialidades
criadoras mensuradas cada uma, por seu preço.

O dinheiro, como conceito existente e ativo do valor, confunde e troca tudo, ele é a
confusão e transposição universais de todas as coisas, o mundo invertido, a confusão
e transposição de todos os atributos naturais e humanos [...] Sob o ponto de vista de
seu possuidor, ele troca toda qualidade e objeto por qualquer outro, ainda que sejam
contraditórios [...] O dinheiro é o meio e poder, externo e universal para mudar a
representação em realidade e a realidade em mera representação. O dinheiro é uma
força genuinamente criadora. (MARX,1993, p.2)

O que se pode fazer com o dinheiro é meramente “incrível”, inclusive transformar as
propriedades do dinheiro as do possuidor. Tornar mais talentoso aquele que pode comprar a
criação, transformar incapacidades em capacidades, e o seu contrário (MARX, 1993). Kosik
(1976) exemplifica também que os homens utilizam o dinheiro e com ele fazem as transações
mais complicadas, sem ao menos saber o que é o dinheiro. Esta práxis utilitária imediata e o
senso comum colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com
as coisas e manejá-las, mas não proporciona sua compreensão.
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Por fim, a criatividade é imaterial, materializada a partir das ações dos criadores.
Historicamente, também sofre com o processo de alienação e no projeto burguês de sociedade,
torna-se mercadoria, é “engessada”, mecanizada, explorada, moldada a partir das necessidades
do capital, por isso também “coisificada”.
Para reverberar com o que viemos discutindo, destacamos uma imagem extraída da
revista “Pequenas Empresas Grandes Negócios”, marca líder em empreendedorismo da Editora
Globo. A revista, em um dos seus exemplares, traz a matéria “Criatividade dá dinheiro” como
um chamariz para envolver os leitores na temática da criatividade.
A matéria versa sobre a economia criativa que traz uma
nova proposta para dar valor aos produtos e serviços. O preço
passa a ser determinado pelas ideias. De acordo com a matéria,
os setores criativos levam uma vantagem importante sobre os
modelos antigos:

Imagem 1 - Imagem extraída da revista
“Pequenas Empresas Grandes Negócios

“Não precisam de máquinas, construções ou veículos para crescer. Seu combustível são as boas
ideias, o talento e a inovação, recursos que são inesgotáveis e podem ser encontrados em
qualquer lugar do planeta”64.
A criatividade no modo de sociabilidade capitalista é transformada em dinheiro, capital
e lucro. O livro “Economia Criativa” - escrito por John Howkins, em 2012, presidente executivo
da Tornado Productions Ltd, especialista em economia criativa e consultor de diversos
governos -, também trata da “importante” relação entre a criatividade e a economia. “A
criatividade não é algo novo, tampouco a economia, mas a novidade está na natureza e na
extensão da relação entre elas e como elas se combinam para criar valor e riqueza
extraordinários” 65.

64Disponível

em:
<http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI320552-17152,00CRIATIVIDADE+DA+DINHEIRO.html > Acesso em 24 de Abril de 2014.
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Disponível em: <http://blog.alexandremagno.net/2013/02/recomendacao-de-livro-economia-criativa/ > Acesso
em 10 de Março de 2014.
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Imagem 2 - Economia Criativa

Cabe destacar aqui, que nossa intenção não é explicar com riqueza de detalhes cada
material encontrado sobre a noção de criatividade. Nosso objetivo é apontar a multiplicidade
de sentidos para o conceito de criatividade e fazer um panorama geral sobre como este conceito
hegemonicamente tem sido tratado66.
Neste modo de organização da sociedade, a criatividade é mensurada, hieraquizada e
seu papel no topo é reservado para aqueles que a utilizam de maneira que garantam apropriação,
lucro e/ou status ainda que para outrem.
De toda forma, “os modelos antigos de exploração” desconsiderados na matéria da
revista, são de enorme valia para o capital e importante espaço de extração de criatividade,
como veremos no próximo tópico deste capítulo.
Este brevíssimo panorama sobre as particularidades, sobretudo, do sistema capitalista,
nos serve como pontapé inicial para discutirmos sobre o papel que a criatividade exerce no
modo de sociabilidade burguesa e dentro disto pensarmos sobre os modelos e espaços que
influenciam a categoria profissional de Assistentes Sociais a pensar sobre criatividade.
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Uma busca no site da Google sobre criatividade permitirá encontrar artigos e livros cujo objetivo é estimular a
capacidade criativa humana como estratégia para geração de renda e acumulação do capital. Há também diversas
pesquisas científicas na área da neurociência sobre criatividade. No entanto, observem, que grande parte dessas
produções objetivam decifrar caminhos neurológicos e apontar métodos e dicas que estimulem a criatividade para
o mercado de trabalho. “Empresas no mundo inteiro se apoderam dessas pesquisas como estratégia para deixar
seus funcionários mais criativos”, afirma a matéria do fantástico do dia 09/02/2014. Mais uma vez a Rede Globo
de televisão brasileira difunde a discussão sobre criatividade para o trabalho.
Disponível em: < http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/02/pensamento-divergente-improviso-e-insightdefinem-criatividade.html> Acesso em: 09 de Jul de 2014.
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Ademais, afirmamos que este trabalho se destina aos leitores que se fazem perguntas e
não temos a presunção de respondê-las. O espaço que objetivamos construir é de diálogo,
descobertas, reflexão, desmascaramentos, construções e desconstruções.

Alguns elementos da criatividade no modo de sociabilidade burguesa: das
“fábricas” às universidades

Imagem 3 - Imagem adaptada do site agência criação 67

Para construir esta reflexão é importante entendermos que as transformações das forças
produtivas culminam em transformações nas relações de trabalho e nas relações sociais. Heller
afirma que “o desenvolvimento das forças produtivas é uma instância primária com reação ao
desenvolvimento da estrutura total da sociedade” (HELLER, 1972).
Marx (1971) analisa a influência que o aumento do capital exerce em todos os segmentos
e aspectos da sociedade. Para tal, observa a composição do capital, a lógica desse sistema e as
modificações no processo de acumulação.
No capitalismo, não existe mais “a bola e a corrente no pé”, ou seja, legalmente o
capitalismo rompe com relações de exploração feudais e escravistas, trazendo com o trabalho
assalariado o mito do trabalho livre. A grande inovação da burguesia é comprar uma mercadoria
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Disponível em: < http://www.agenciacriacao.com.br/news/afagar-o-ego-e-bom/> Acesso em: 10 de Jul de 2014.
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(Força de Trabalho) por um valor muito inferior ao que ela produz, com o discurso da liberdade
e dos direitos trabalhistas para “mistificar” e “ocultar” as relações de exploração. Tais nexos
sociais, representados pelas ideias de igualdade, liberdade, reciprocidade e interesses privados,
encontram no mercado o seu fundamento, que pode ser desvendado no processo imediato de
produção e acumulação (IAMAMOTO, 2008).
Ao partirmos da premissa de que o processo de acumulação capitalista estimula,
sobretudo, a alienação do trabalho, a intensificação da concorrência, a reificação, o fetichismo
e o individualismo, podemos dizer que tais elementos trazem fortes barreiras ao processo de
construção da consciência crítica (de classe em si e, sobretudo, de classe para si) e da
criatividade aliada a este aspecto68.
Um indivíduo social submetido a relações de trabalho alienadoras perde a sua
capacidade de livre criação e também reflexão, pois um homem que não reconhece a si mesmo
como ser humano, e não vê sentido no seu trabalho, é incapaz de se reconhecer enquanto classe,
muito menos pensar em formas criativas que não sejam a manutenção da sua condição.
Para o capital não interessa qualquer criatividade, apenas aquela considerada, no
contexto socioeconômico, capaz de resolver problemas ou criar novos meios de restaurar o
lucro (GARDNER, 2003). Cabe reiterar que a partir das análises marxianas, a magnitude da
taxa de lucro é mensurada em valor e preço de produção. O valor está determinado previamente
e o preço é a transformação, que pode ser entendida a partir da análise da composição orgânica
do capital através da compreensão da exploração de mais-valia enquanto a natureza do lucro.
Desta maneira, entre valor e preço existem muitas mediações, mas não se pode chegar ao preço
sem passar pelo valor (CARCANHOLO, 1996).
A criatividade neste aspecto, tem sentido liberal, tem seu valor e preço, e é transformada,
como diversas coisas nesta ordem, em um negócio. O processo de produção ao invés de ser
universal, livre, consciente, é especializado, mecanizado, escravizado ao salário. (HELLER,
1972).
As abordagens de Gardner (1994) são muito utilizadas nas organizações, principalmente
por ter direcionado seus estudos para a aplicação das múltiplas inteligências nos parâmetros do
capitalismo. A criatividade é associada à capacidade do trabalhador criar produtos, solucionar
problemas e reduzir custos e despesas.
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Vide nota de rodapé número 5.
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Amorim e Frederico (2008) sintetizam a literatura produzida sobre criatividade aplicada
no processo de acumulação capitalista em três dimensões: foco na discussão sobre as
características das pessoas altamente criativas e inovadoras; ambiente favorável à expressão de
criação e inovação; as habilidades cognitivas do pensamento criativo e inovador.
Nas imagens abaixo, vejam como a empresa Google se preocupa em construir um
ambiente de criação favorável para seus “colaboradores”. Cabe destacar que os ambientes de
criação dentro das empresas variam de acordo com os objetivos de cada empresa. Empresas
com características de produção em série, criam ambientes que objetivam direcionar a atenção
do trabalhador para repetição, são menos atrativos. No entanto, é importante entendermos que,
apesar de suas particularidades, ambas têm o mesmo papel, garantir o lucro do capitalista.

Imagem 4 - Fonte Google

O filme Os estagiários - (The internship), com direção de Shaw Levy, EUA, (2013) -,
retrata a saga de dois homens que tentam uma vaga de estagiário na empresa Google. Apesar
de não ter o objetivo de propor uma análise reflexiva crítica acerca da lógica produtivista e
utilitarista da empresa, podemos observar o ambiente “descontraído” de trabalho e o estímulo
à competição entre as equipes na tentativa por conquistar uma vaga. Mais um filme interessante
que retrata a dinâmica de trabalho das empresas que sobrevivem da exploração direta da
capacidade criativa dos trabalhadores é “A Rede Social” (2010), dirigido por David Fincher. O
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filme retrata a história do processo de criação do maior site de relacionamento do mundo, o
Facebook.
A reportagem “Empresas investem no bem-estar dos empregados para aumentar
produção”, parte da terceira série especial sobre produtividade no trabalho 69, exibida no dia 2
de Maio de 2014 pelo Jornal Nacional, na Rede Globo, traz alguns elementos importantes para
legitimar o que viemos discutindo. Destacamos trechos da matéria para desvelar o que a mídia
se propõe expressamente:
“Para aumentar a produtividade é necessário dar ao trabalhador condições de produzir
mais”, por conta disso, “é necessário construir ambientes propícios para possibilitar que os
trabalhadores tragam suas ideias”, lembrando que “descontração é sinônimo de criatividade” e
uma estratégia importante a ser utilizada é “premiar os trabalhadores que se destacam”. Por fim,
é importante atentar para os “possíveis riscos e adoecimentos provocados aos funcionários na
busca incessante por produtividade”, pois “o stress afeta a produtividade”. Como afirma Felinto
Sernache, diretor da consultoria de RH, “Cuidar da saúde é uma forma de trazer engajamento e
este engajamento é devolvido a empresa na forma de produtividade”
Seria cômica se não fosse trágica, a frase que denota pouca preocupação com o
adoecimento do trabalhador, a não ser, porque o estresse afeta diretamente na produtividade.
Neste momento, a breve discussão inicial do capítulo nos ajuda a perceber o processo
de reificação inerente ao projeto de sociedade capitalista que aparece de maneira escancarada e
natural no canal de televisão de ampla difusão brasileira. O papel do trabalhador e a sua
potencialidade criativa têm valor mercadológico para os empregadores. Podemos constatar que
as relações sociais no modo de sociabilidade burguesa tornam-se relações entre coisas.

69

É importante esclarecer que temos destacado as produções sobre a temática da criatividade pelo grupo Marinho
e da Rede Globo de televisão, por considerá-lo um importante difusor de padrões, pensamentos e atitudes na
sociedade brasileira. Além disso, o referencial bibliográfico referente a temática da criatividade é extremamente
reduzido e suas discussões estão melhor exploradas na área da neurociência, publicidade e propaganda, design,
artes plásticas, entre outros. Neste sentido, ainda são poucos os materiais que podemos nos apropriar para dialogar
com o Serviço Social. Por conta disso, a busca por reportagens de jornais e revistas, imagens e filmes, referentes
a temática da criatividade, se faz de suma importância para enriquecer o conteúdo do trabalho.
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/empresas-investem-no-bem-estar-dosempregados-para-aumentar-producao1.html>. Acesso em 03 de Jun de 2014.
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/04/mais-investimento-em-tecnologiaaumentaria- produtividade-no-brasil.html>. Acesso em: 03 de Jun de 2014.
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No trecho da mesma matéria, podemos notar o real significado da necessidade de
premiação aos trabalhadores que se destacam. A mídia cumpre o papel de enaltecer um único
trabalhador que teve mais de uma centena de ideias criativas, estimulando um dos maiores
trunfos do projeto de sociedade capitalista, a competição.
Os homens alienados, individualizados e sem a dimensão do coletivo, propositalmente
desfeita e diluída neste processo, são conduzidos por um caminho diário de competição e
induzidos a trabalhar cada vez mais para que possam alcançar maiores resultados. A pressão
também vem de fora, por aqueles que a qualquer custo estão dispostos a vender sua força de
trabalho para entrar no mercado70
A pressão por maior produtividade para o constante aumento de acumulação de capital
alimenta a competição acirrada nas organizações, nas quais o “colaborador”
(expressão para definir empregados, fornecedores, prestadores de serviços, dentre
outros) é desafiado a ultrapassar diariamente seu recorde, sob o pretexto de perder o
emprego (ou o cliente, no caso dos fornecedores e terceiros) ou sofrer outras sanções
(AMORIM E FREDERICO, 2008, p. 83)

Neste debate predomina a competitividade, não somente como mera competição
pontual, mas como um processo eterno que adoece, limita, o trabalhador e destrói a essência da
capacidade criativa, por resultados que objetivam prioritariamente favorecer interesses da
classe dominante e a manutenção do projeto burguês de sociedade.
Neste caminho, há necessidade de criação de padrões e modelos para legitimar as
necessidades da classe dominante. Amorim e Frederico (2008) afirmam que diversos autores
que tratam sobre a temática da criatividade, incluem modelos de processos criativos. Nesse
aspecto, cabe um questionamento sobre duas dimensões – já arriscando possíveis respostas:


Modelos de processos criativos como se todos os trabalhadores fossem iguais? Sim,
para ampliar a inovação (lucro) é necessário que os objetivos e métricas sejam
definidos71.

70
71

Vide a explicação sobre o processo de formação do exército industrial de reservas nota de rodapé número 12

Disponível em <http://www.folhavitoria.com.br/economia/blogs/gestaoeresultados/>. Acesso em 09 jan. de
2015. “Invenção é transformar dinheiro em ideias, inovação é transformar ideias em dinheiro” (HIST,
Larry. Um dos antigos Chairman da IBM).
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Como avaliar se um indivíduo é mais inovador, criativo que o outro? A partir de
respostas quantitativas, cumprimento de metas, redução de custos das empresas, enfim
respostas preferencialmente financeiras. (AMORIM E FREDERICO, 2008).

Imagem 5 - Criatividade e Inovação – Conceito e
Reflexões. Folha Vitória, 2012

A inovação e produtividade, resultado da criatividade, é ferramenta para acumulação do capital,
estrutura-se nos conceitos marxistas, de trabalho concreto e abstrato, de valor e de mais-valia.72
Aliando-se inovação e produtividade, busca-se aumento de mais-valia relativa, para
produzir, com menos gasto e tempo, o mesmo tipo de produto ou serviço. Tem-se,
então, a inovação como atividade de suma importância para o aumento da mais-valia
(AMORIM E FREDERICO, 2008, p.83)

Para entender como isto procede, Marx (1971) analisa a Lei Geral de Acumulação
Capitalista através da explicação do ciclo do capital, que se estabelece sobre três esferas: a
circulação, a produção e a circulação (MARX, 1971). Na esfera da circulação o capital em
forma de dinheiro, compra capital constante (Kc = meios de produção, matérias-prima e
máquinas) e capital variável (Kv = força de trabalho.), ambos para produzirem mercadorias. Na
72

Vide a explicação sobre mais-valia absoluta e mais-valia relativa em nota de rodapé número 12
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segunda etapa, ou seja, passando para a esfera da produção, o capitalista comanda a produção
e, juntando capital constante mais capital variável – a partir da exploração da força de trabalho
e operacionalização dos meios de produção por parte dos trabalhadores-, produz mercadorias e
valores excedentes.
Esse valor excedente é gerado pelo trabalho não pago, no qual o trabalhador produz
muito mais do que recebe para gerar lucro. É importante ressaltarmos que existem duas formas
de se extrair mais-valia, de maneira absoluta ou relativa. A mais valia-absoluta é extraída das
horas não pagas ao trabalhador e a mais-valia relativa é produto da produtividade do trabalho,
ou seja, é resultado do avanço tecnológico e a sua forma de exploração é através da
intensificação do trabalho, através da tecnologização (MARX, 1971). A inovação é igualmente
fundamental para o chamado desenvolvimento econômico, como forma de aumentar a extração
de mais-valia relativa. Dada a competição crescente entre capitais, ampliar o lucro é condição
de sobrevivência. Novamente, na esfera da circulação, essas mercadorias vendidas ganham
sentido para o capitalista e a mais-valia também se realiza nesta esfera, ambas em forma de
lucro (MARX, 1971). Entendendo este processo, podemos dizer que o objetivo principal do
capitalista no processo de produção é sempre a contínua acumulação.
Para conseguir acelerar na frente da concorrência, investe-se no acréscimo da massa
dos meios de produção (Kc) à custa da redução da força de trabalho (Kv). O aumento do capital
constante significa mais produção de mercadorias em menor tempo. Com a diminuição de
capital variável, o exército industrial de reserva tende a aumentar e consequentemente o
pauperismo relativo 73 também se potencializa (MARX, 1971).
Marx (1971) compreende que a acumulação capitalista produz constantemente uma
população trabalhadora supérflua relativa, que acaba se tornando excedente em relação às
necessidades de expansão do capital. Dessa forma compreende-se que o exército industrial de
reserva disponível se constitui através da evolução do modo de produção capitalista, e é de
suma importância para o mesmo. A força de trabalho deve estar sempre disponível para o
processo de produção, em quantidade excedente, pois estes trabalhadores precisam permanecer
em constante concorrência no mercado – aceitando baixos salários, sujeitando-se às exigências
e determinações do capital (MARX, 1971).
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A superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da procura, como também assegura o propósito de exploração
e dominação. Marx explica que “o mais profundo sedimento da superpopulação relativa vegeta no inferno da
indigência, do pauperismo.” Essa camada da população está determinada em três categorias: os aptos para o
trabalho, os órfãos e filhos de indigentes e os degradados, desmoralizados, incapazes de trabalhar (Marx, 1971).
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Verifica-se que o processo de produção capitalista não contribui somente para a
concorrência entre o capital, mas a concorrência entre os próprios trabalhadores, já que a
demanda de trabalho se torna escassa pela diminuição do capital variável, “... a produção de
uma população excedente em relação às necessidades médias de expansão do capital é condição
vital para indústria moderna.” (MARX, 1971, p. 735). Entender este processo é primordial para
percebemos que as alterações nas forças produtivas alteram diretamente as relações sociais.
A captura da capacidade criativa do trabalhador para gerar riqueza, é uma necessidade
do capital, e as conseqüências desse processo de alienação fogem às mãos. A partir do diálogo
com Marx percebemos que a criação no capitalismo aparece, primeiramente, como um processo
no qual o trabalhador ocupado com tarefas repetitivas é impedido de compreender o resultado
completo do seu esforço. Há também uma clara relação de exploração do tempo de trabalho do
trabalhador. Neste século, estamos diante de um processo no qual, somos forçados a acreditar
na produção de inovação como exercício de liberdade e exercício da capacidade criativa. É
importante destacar que, na atual conjuntura, o segundo não descarta o primeiro.
Outro elemento que já apontamos anteriormente, mas merece destaque é a hegemonia
do capital financeiro na atualidade. Como afirma Guerra (2010)
a hegemonia do capital financeiro, sua volatilidade, rapidez inédita, o curto prazo da
especulação financeira contamina toda a sociedade do aqui e agora (...) Podemos
afirmar que um novo perfil do trabalhador se gesta na sociedade sob o domínio do
capital financeiro, da sociedade dos imediatismos, do salve-se quem puder, do aqui e
agora, da razão instrumental, dos fins que justificam os meios, do presente contínuo e
exige capacidade de se adaptar às constantes mudanças e às situações cada vez mais
precarizadas (GUERRA, 2010, p.718).

Cabe destacar que o estímulo a respostas imediatistas e quantitativas, leva a uma queda
na qualidade dos serviços prestados em diversos segmentos – sobretudo, naqueles em que existe
uma finalidade social (na área da educação, assistência, saúde e cultura) -, acirra a competição,
o individualismo entre profissionais e aumenta o desgaste físico e emocional dos trabalhadores
(GUERRA, 2010).
Observa-se que está em curso uma nova cultura do trabalho, uma cultura de adaptação
às normas e sociedade flexível. A criatividade neste processo vem sendo moldada, adaptada,
normatizada e pouco se aproxima de suas características primitivas
Envolvidos neste processo, o ambiente acadêmico, como um espaço de trabalho e
formação, tem se tornado um ambiente de disputa crescente entre professores e entre estudantes.
Os mesmos são pressionados a criar uma quantidade determinada de artigos por ano, além da
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busca incessante por eventos que possam “alimentar” o currículo lattes74. Neste cenário,
podemos afirmar que a lógica produtivista, pragmática75 e utilitarista afeta diversos segmentos
da sociedade, entre eles, o espaço de formação acadêmica, que atualmente vive a linha tênue
entre possibilitar aos alunos um espaço de discussão e disseminação do pensamento crítico
reflexivo e pressionar a intensificação da criação/produção mecanizada, repetitiva e pragmática.
Como aponta a matéria “Brasil tem maior produtividade no Campo”, da série sobre
produtividade, do Jornal Nacional da Rede Globo de televisão brasileira (03/05/2014)76, “com
educação fica mais fácil criar produtos inovadores”. “É importante que indústria e academia
estejam interligadas para a sociedade avançar”, se faz necessário “transformar ideia em
produto”.
O incentivo a produção é reflexo de um projeto de sociedade que objetiva favorecer
prioritariamente determinados interesses de classe, que mercantiliza a educação, a saúde, o
lazer, o esporte, a arte, a criatividade, a vida. Pensamos que não há criação se há imposição,
repetição e supervalorização, pois o oposto do trabalho criativo é o trabalho mercadorizado.
Enfim, diante deste cenário observaremos que o tempo do mercado equivale-se ao
tempo de reprodução da vida e do processo de formação profissional. Neste sentido, a
competitividade, a mercadorização da ciência, a pressão por produtividade acadêmica, entre
outros, é proveniente da mesma lógica de mercado.

74

“A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração de bases de dados de Currículos, de
Grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de Informações. (…) O Currículo Lattes se tornou um
padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje adotado pela
maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País.” Disponível em:
<http://lattes.cnpq.br/ > Acesso em 16 de jul de 2014.
75

Pragmatismo surge e se difunde nos Estados Unidos, entre os séculos XIX e XX, é um modo de pensamento
que eleva a prática-utilitária, favorecendo o êxito individual. Um pensamento pragmático vê o significado de uma
concepção em conseqüência das experiências exitosas vividas por meio de sua aplicação. Demonstra excessiva
valorização dos resultados voltados para o êxito individual, em detrimentos dos resultados coletivos, de caráter
transformador. Esta linha de pensamento e prática é produto típico do desenvolvimento capitalista que prima pela
disseminação de uma lógica individualista (FORTI E GUERRA, 2010). Para o marxismo, o conhecimento também
tem que ser útil, mas uma utilidade coletiva. Sua capacidade teleológica tem que ser capaz de mediar os melhores
meios para alcançar determinadas finalidades, a utilidade é conseqüência da verdade. A diferença é que para o
pragmatismo, o critério de verdade está aliado ao grau de eficiência, êxito (é verdadeiro porque é útil). Para o
marxismo, o conhecimento é útil porque é verdadeiro, desmascarado e tem o poder de transformar a realidade
social.
76

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/brasil-tem-maior-produtividade-nocampo.html> Acesso em: 07 de Jul de 2014.
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O mundo do trabalho na Contemporaneidade e o processo de formação
profissional - Um espaço de tensão entre o pensamento crítico reflexivo e a
intensificação da criação mecanizada.

Longe de esgotar o debate sobre o tema, nosso objetivo é apontar as características mais
significativas relacionadas ao conceito de criatividade no atual modelo de organização da
sociedade, como base para discutir nosso objeto de pesquisa que é a criatividade na formação
profissional do Assistente Social brasileiro.
Dito isto, iniciamos o tópico deste capítulo, sinalizando os apontamos de Guerra (2010),
de que a crise atual do capital, com novas e antigas determinações no mundo do trabalho, exige
um perfil de profissional funcional ao capitalismo. Para a autora, as atuais configurações do
ensino são orientadas pelas demandas de mercado, como acima já viemos sinalizando, que
objetivam responder as exigências da atual fase do capitalismo. Neste sentido, a formação
profissional tem o desafio de desvelar e enfrentar a crise do capital e nela as diversas formas de
precarização do trabalho, flexibilização dos direitos, focalização e supressão das políticas
sociais que, como parte da racionalidade burguesa, expressam e condicionam formação e
exercício profissional.
Para entender o contexto histórico atual e as possíveis explicações para crise atual do
capital, antes se faz necessário uma retrospectiva histórica a partir do período que compreende
os anos de 1945 a 1970. Este período, foi caracterizado por um período de onda longa expansiva
nos países centrais, que foi possibilitada pela implementação do modelo fordista-Keynesiano,
em um período denominado de Welfare State ou Estado de Bem Estar Social. É importante
destacar que o Estado de Bem-Estar Social ocorreu somente nos países da Europa central e
nórdica (Europa Ocidental). Esse modelo pode ser caracterizado pela ampla intervenção do
Estado (Estado regulador da economia e, portanto das leis de mercado) no sentido de
implementar reformas no padrão produtivo, seguindo o modelo fordista-keynesiano ligado a
ideia de produção e consumo em massa, associados a políticas de pleno emprego (GUERRA,
2010).
O Welfare State se caracteriza por políticas sólidas de cunho universal, que resultaram
na ampliação de direitos e proteção social, constituindo uma cidadania ampliada. Estas políticas
foram efetivadas com o objetivo de superar a crise de 1929 e de incorporar demandas da classe
trabalhadora por conta da ameaça do socialismo na URSS.
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Como afirma Paniago (2010),
Ainda que o Welfare State não tenha contribuído para a redução da desigualdade
social mundial, para redução do diferencial de exploração do trabalho entre países
centrais e periféricos, para o crescimento e a radicalização progressiva da democracia
do mundo, para o avanço do trabalho em direção a sua emancipação, gerou uma ilusão
democrática de que através das conquistas políticas, sem alteração de base material
de reprodução do sistema do capital, se poderia colocar limites à exploração do
trabalho, e se alcançar uma sociedade mais justa e igualitária (PANIAGO, 2010,
p.115)

A partir das análises de Gramsci sobre o papel do Estado, podemos dizer que o caráter
que assumem as políticas sociais no Welfare State pode ser considerado uma revolução passiva,
ou seja, foi o acolhimento de muitas demandas da classe trabalhadora pelas classes dominantes,
no sentido de conseguir um consenso passivo para continuar dominando. De fato, aconteceram
conquistas importantes no âmbito dos direitos sociais, mas sem alterar a estrutura, sem alterar
o padrão de produção de riquezas (CARNOY, 1988).
Sinteticamente, podemos afirmar que nos países periféricos77 não houve Estado de Bem
Estar Social, mas políticas não sólidas, com frágeis direitos de cidadania. No Brasil, por
exemplo, Vargas instituiu a chamada “cidadania regulada”, onde só tinham acesso aos direitos
sociais aqueles cidadãos que possuíam profissão reconhecida pelo Estado, sindicato
reconhecido pelo Estado e carteira de trabalho. Outras políticas foram um pouco mais
estruturadas, mas foram rompidas com a entrada do neoliberalismo, como veremos no decorrer
do trabalho.
A partir da década de 1970, o capitalismo inicia um período de onda longa depressiva,
que de acordo com a análise liberal foi causado por uma crise de superprodução, devido a
fatores externos. Para estes, seria uma crise fiscal que deveria ser solucionada com um processo
de ajustes fiscais e privatizações. Offe (1989) afirma que:
Esse discurso, em que prevalecem as perspectivas filosóficas e políticas da direita
neoconservadora e liberal, postula que o Estado do bem-estar se tornou um peso muito
grande para a economia, cujo crescimento potencial e a competitividade estariam,
consequentemente, sofrendo os custos e a rigidez excessivos impostos sobre o

77

Em relação a condição de periferia e subdesenvolvimento dos países capitalistas dependentes, compactuamos
com a discussão de Florestan (1968) sobre a situação de colonização permanente sofrida por parte dos países
subdesenvolvidos. Para Fernandes (1968, p.58), o subdesenvolvimento é historicamente um estado gerado,
controlado, produzido “por fora”, por fatores estruturais e de conjuntura do mercado mundial. No entanto, levando
para as particularidades do Brasil, a burguesia brasileira não é vítima neste processo de construção de relação
dependente, e por isso, sua condição é gerada “por fora”, mas conduzida “por dentro”.
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mercado pelas condições organizadas pelo Estado do bem-estar e pela organização da
previdência social (OFFE, 1989, p. 272)

Neste debate, Offe (1989) aponta que há também teóricos que defendem que os danos
que o Estado de bem-estar inflige à ordem política não são somente de natureza econômica,
mas também de natureza moral, pois este modelo de política social desresponsabiliza, aliena,
desmoraliza os sujeitos, entre outras coisas. Contudo, de maneira geral, estas concepções
contrapõe a perspectiva marxista que entende a crise como cíclica do capital, inerente ao modo
de produção capitalista.
Guerra (2010) destaca que a “crise marca o esgotamento do que alguns autores
consideram um longo e bem-sucedido período de acumulação capitalista, caracterizado pelo
pacto fordista-keynesiano” (GUERRA, 2010, p.87) Paniago (2010) complementa que quando
o sistema entra em crise, um afluxo ainda maior de recursos se destina a sustentar a continuidade
da acumulação do capital, e não as necessidades sociais do trabalho.
Offe (1989) entende que a crise econômica do Estado do bem-estar gera decomposição
ou desestruturação da coletividade, sendo processo de fragmentação, pluralização e
individualização das condições e disposições de interesses sócio-econômicos. Este processo
será reflexo para orientações políticas e relações sociais cada vez mais individualistas.
Para responder a crise, Harvey (2008) afirma que a teoria do Estado neoliberal defende:
Favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada, o regime de direito e as
instituições de mercados de livre funcionamento e do livre comércio. Trata-se de
arranjos institucionais considerados essenciais à garantia das liberdades individuais
[...] A santidade dos contratos e o direito individual à liberdade de ação, de expressão
e de escolha têm de ser protegidos. O Estado tem portanto de usar seu monopólio dos
meios de violência para preservar a todo o custo essa liberdade (HARVEY, 2008,
p.75).

O autor (2008) destaca que o caráter geral do Estado na era da neoliberalização é de
difícil descrição, por conta das suas especificidades. De maneira geral, o novo modelo que se
insere tem como propostas: reestruturação produtiva (substituição do fordismo pelo
toyotismo), oferta de trabalhos temporários, instáveis e desassociados a direitos;
privatização estatal – “setores antes geridos ou regulados pelo Estado têm de ser passado à
iniciativa privadas e desregulados (libertos de todo tipo de interferência)” (HARVEY, 2008,
p.76); ajustes fiscais (que se caracteriza pela redução nos gastos sociais e em infra-estrutura);
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maior recolhimento de impostos regressivos do que progressivos, financeirização da
economia (D-D’)78, priorização do livre mercado sem interferência do Estado (Estado mínimo
na economia); disseminação cada vez maior da ideologia individualista, sendo este um dos
princípios fundamentais do neoliberalismo, reforçando a concorrência e a competitividade. “A
competição – entre indivíduos, entre empresas, entre entidades territoriais (cidades, regiões,
países, grupo regionais) – é considerada a virtude primordial”. (HARVEY, 2008, p. 76).
Nos países periféricos, precisamente América Latina - no qual se iniciava o processo de
transição entre as ditaduras e a democracia - a globalização do capital, com o modelo neoliberal,
refletiu-se em recessão de capital para o exterior, colapso das finanças públicas e na
desarticulação das instituições de promoção social e cultural, ocasionando uma crescente
globalização da pobreza. Em países como o Brasil, a maioria da população não preenche o
quadro de trabalhadores assalariados, grande parte dos seus direitos são alijados e os serviços
prestados são extremamente sucateados. Netto (1999, p.19) afirma que:
Na sociedade brasileira, as incidências dessa crise social rebatem com força nos anos
90. Muito especialmente a partir de 1995, quando os representantes do grande capital
passaram a ocupar mais diretamente as instâncias de decisão política, as práticas
inspiradas no neoliberalismo e sua cultura viram-se amplamente disseminas no
conjunto da sociedade.

Os rebatimentos do modelo neoliberal para o processo de formação profissional do
Serviço Social brasileiro são desastrosos. Pois A política educacional brasileira está vinculada
a receituários dos organismos multilaterais (FMI, Bird, Banco Mundial, entre outros), de cunho
quantitativo, competitivo e padronizador de metas e produtividade. A atual configuração do
ensino é “orientada pela lógica de mercado, valoriza o quanto se produz, em quanto tempo e
qual o custo do que é produzido” (GUERRA, 2010, p. 726).
Há neste contexto, uma ampliação do ensino à distância e empobrecimento do processo
de formação profissional. Para Guerra (2010) com a precarização do ensino, o perfil do
profissional a ser formado encontra-se perfeitamente adequado às exigências do precário
mercado de trabalho profissional.
O mercado demanda profissionais que não questionem a estrutura que gera o processo
de exploração entre classes, mas, sobretudo, profissionais que gerenciem a pobreza. O Estado,
como uma expressão política da burguesia, precisa de profissionais acríticos executores das

85

políticas sociais na ponta dos serviços. A criatividade, neste processo, deve servir para atender
também as mesmas demandas.
O profissional minimamente crítico vem perdendo espaço no mercado de trabalho e
também está a mercê de relações de trabalho cada vez mais flexibilizadas, precarizadas e
temporárias.
O mundo do trabalho está marcado por múltiplas dimensões, entre elas:
Desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação trabalhista, subcontratação,
diferentes formas de contrato e vínculos que se tornam cada vez mais precários e
instáveis, terceirização, emprego temporário, informalidade, jornada de trabalho e
salários flexíveis, multifuncionalidade ou polivalência, desespecialização,
precariedade dos espaços laborais e dos salários, frágil organização profissional,
organização em cooperativas de trabalho e outras formas de assalariamento
disfarçado, entre outras (GUERRA, 2010, p. 719)

No que se refere ao ambiente de trabalho acadêmico observa-se o incremento da lógica
produtivista no meio acadêmico, com exigências cada vez maiores de desempenho nas
pesquisas e publicações de artigos, aumento de doenças ligadas a estresse e transtornos mentais,
carga de trabalho acrescida pelos meios virtuais. Esse modelo de ensino está formando alunos
que valorizam o individualismo, ocultam a coletividade e naturalizam a velocidade e a
produtividade (ANDES-SN n3)79.
A produção de conhecimento tem sido re-significada e ao estudarmos este processo, fica
a seguinte reflexão: no atual processo de produção de conhecimento dentro da lógica do
capitalismo dependente brasileiro, o conhecimento é útil porque é verdadeiro ou é verdadeiro
porque é útil? E a mesma reflexão precisa ser trazida para pensarmos a criatividade na formação
profissional do Assistente Social, qual a relação entre utilidade e verdade para o conceito de
criatividade no Serviço Social? A quem interessa a maneira como vemos o mundo? O que nos
motiva a criar? 80
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Texto: No Brasil, lecionar faz mal à saúde. Disponível em: < http://lutaservidor.wordpress.com/2013/12/27/nobrasil-lecionar-faz-mal-a-saude/> Acesso em 14 de Jul de 2014.
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Reflexão construída a partir do vídeo “Processo Criativo” de Raul Taborda. Disponível em:
<http://vimeo.com/33397820> Acesso em: 10 de Jul de 2014.
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De acordo com Ciavatta (2011), “o viés positivista e mercantilista é que está pautando
a produção do conhecimento. O direito à educação está sendo substituído pelo avanço do
mercado sobre a educação, que está sendo vista como um serviço” (ANDES – SN)81.
Diante deste quadro social, político e histórico brasileiro, permeado por valores
burgueses, quais estratégias possibilitariam o Serviço Social pensar a criatividade numa
perspectiva contra-hegemônica? Afinal, qual o sentido de criatividade para parte da categoria
de Assistentes Sociais? Porque esta capacidade profissional é tão importante diante deste
quadro político social brasileiro a partir da década de 1990?
Como estudiosa na área, este trabalho não teria sentido algum, se não pudesse contribuir
para construção de um debate dentro do Serviço Social. Nossa pesquisa, objetiva trazer a
compreensão de um tema emergente para o Serviço Social, ainda sem um conhecimento
sistematizado, qual seja, a dimensão criativa que o Assistente Social precisa desenvolver no
processo de formação82.
A criatividade é geração de idéias, por meio de conceitos, teorias e processos que se
apresentam ao longo da história (Amorim e Frederico, 2008). A criatividade varia de acordo
com o contexto social, o grupo que se insere, o lugar, a história. O processo de criação é fruto
da sua negociação com o mundo.
Por conta disso, a capacidade criativa, além de estar relacionada a condições subjetivas,
está relacionada a questões objetivas de vida. Condições estas, individuais e coletivas,
relacionadas ao acesso a educação, aos diversos tipos de cultura, a alimentação de qualidade, à
saúde, a informação, entre outros. Tomamos as palavras de Iamamoto (1995) para reafirmar
que, “não se nega a singularidade dos indivíduos, numa visão determinista da história, mas essa
individualidade é tida como expressão e manifestação do seu ser social, de sua vida em
sociedade” (IMAMOTO e CARVALHO, 1995, p.76).
Deste modo, nossa discussão não está dissociada do aspecto econômico e da perspectiva
de classes. Sendo assim, se faz necessário perceber a noção de criatividade no processo de
formação do Serviço Social brasileiro, mergulhada no projeto de sociedade capitalista que como
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Texto: Produtivismo acadêmico está acabando com a saúde dos docentes. Site: ANDES – SN (22/11/2011)

Neste debate, cabe refletir com e a partir dos alunos e professores, como se manifesta a discussão da criatividade
no processo de formação profissional do Assistente Social. Desta maneira, nos propomos discutir no capítulo 3
por que é importante para o Serviço Social formar profissionais com perfil criativo, e de que forma pode ser
estimulada a criatividade no processo de formação profissional – de maneira que este perfil atenda prioritariamente
aos interesses da classe trabalhadora.
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afirma Guerra (2010, p. 722), “é propício aos apelos ao subjetivismo, adaptação de
comportamentos, amenização de conflitos, como se os resultados fossem decorrência da mera
vontade dos sujeitos”.
Para nós, Assistentes Sociais e/ou professores, formadores de sujeitos políticos83, cabe,
a priori, não cair nas amarras da imediaticidade do cotidiano, dadas as suas características
estruturadoras que nos induz a responsabilizar e culpabilizar os indivíduos pelos seus supostos
sucessos ou fracassos (muito ou pouco criativos), subvertendo princípio e diretrizes da
formação profissional (GUERRA, 2010). Em conjunto, a dimensão investigativa e a pesquisa,
devem ser assumidas como competência profissional indispensáveis para se criar estratégias de
resistência e superação da ordem.
Buscamos caminhos que nos levem a pensar a criatividade como potencial instrumento
para garantir autonomia, emancipação e liberdade aos sujeitos. A liberdade é tratada aqui como
parte de um processo histórico e sua importância é dada porque existem privações. Desta forma,
precisamos desmistificar as visões incorporadas por meio da ideologia dominante que
individualiza e traz a falsa ideia que a liberdade é plena. Partilhamos das palavras de Barroco
(2012)
Entendendo que a realidade é contraditória e que as nossas escolhas sempre se darão
em relação aos demais, ou seja, poderão trazer conflitos, contradições e sempre
implicam responsabilidades. Só podemos ser livres com os demais e se a maior parte
da humanidade não é livre, como podemos desejar que a liberdade seja só “nossa”?
(BARROCO et. al, 2012, p.62).

Sendo assim, desejar relações mais livres, que permitam a autonomia e a emancipação
dos sujeitos, é negar a opressão e a imposição de um modo de viver dominante que impede a
livre manifestação das capacidades e potencialidades humanas, como criar. “O assistente social
comprometido com a construção e a difusão da liberdade não sucumbe, porém, a este “vão
combate”, mas faz da necessidade o campo da criação e do sonho da liberdade como realidade.”
(PAIVA et. al., 2012, p.220)
Promover o diálogo sobre a noção de criatividade para a categoria profissional se faz de
suma importância, sobretudo por ser uma profissão mergulhada em um projeto de sociedade
que estimula comportamentos cada vez mais produtivistas, pragmáticos e impessoais.
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Cabe reiterar que não nos cabe superestimar a eficácia política da atividade profissional. Este equívoco
subestima o lugar das organizações políticas das classes sociais no processo de transformação da sociedade,
enquanto sujeitos da história e parece desconhecer a realidade do mercado de trabalho (IAMAMOTO e
CARVALHO, 1995).

88

Precisamos pensar a criatividade em outra perspectiva, como potencial instrumento para redirecionar as ações dos sujeitos e coletivos. Nosso horizonte supera o estado atual das coisas e
almeja alcançar a criatividade para além do capital.
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CAPÍTULO 3
CRIATIVIDADE SOB O OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL
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Criatividade sob o olhar do Serviço Social

Este capítulo propõe uma reflexão com base na articulação entre três momentos do
processo da pesquisa: a produção teórica do Serviço Social que trata do perfil profissional
criativo do Assistente Social na cena contemporânea brasileira, a experiência na condição de
estagiária docente na disciplina Oficina Teórico-Prática II do curso de graduação em Serviço
Social do SSN/UFF e o resultado do questionário aplicado aos alunos que cursaram a disciplina
de OTP II e aos professores da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense.
De imediato, cabe destacar que foram respondidos um total de 50 questionários pelos
alunos que cursaram a disciplina Oficina Teórico Prática II nas três turmas que participei como
pesquisadora e estagiária docente (2/2013 – tarde e noite e 1/2014 – noite). É importante reiterar
que o formato das aulas, assim como a expectativa para o trabalho final são diferentes de uma
turma para outra, e de um semestre para o outro. Este processo é reflexo da própria avaliação
dos alunos referente à disciplina e da transformação do processo didático na busca por alcançar
seus objetivos. A metodologia de aula, o resultado do trabalho final e do questionário serão
apresentados no decorrer deste capítulo.
Em relação ao questionário aplicado aos professores, como primeiro passo da pesquisa
encaminhamos, no dia 24 de abril de 2014, um e-mail para o departamento de Serviço Social
da Universidade Federal Fluminense, solicitando o encaminhamento de uma questão84 referente
à pesquisa para os professores. Neste primeiro momento, obtivemos apenas três respostas.
Para alcançarmos um universo maior de respostas, criamos novas estratégias
metodológicas. Desta maneira, a nosso pedido, a secretaria do Departamento de Serviço Social
reenviou e-mail para os professores solicitando o comparecimento na secretaria para o
preenchimento do questionário (deixamos na secretaria um conjunto de documentos contendo
o termo de consentimento livre e esclarecido, o resumo da proposta de pesquisa e a questão a
ser respondida pelos professores), mas não obtivemos nenhum retorno.
Por fim, participamos da plenária departamental no dia 25 de novembro, entregamos
pessoalmente o material da pesquisa aos 25 docentes (aproximadamente) presentes e

84

Em anexo.
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combinamos uma data a ser entregue na secretaria de curso. Apenas um questionário respondido
retornou.
Desta maneira, obtivemos um total de quatro questionários respondidos pelos
professores, correspondendo a 10% dos professores em exercício, o que não representa um
quantitativo significativo para pesquisa. Contudo, utilizaremos fragmentos dessas respostas
como estratégia meramente ilustrativa e em consideração aqueles que gentilmente
disponibilizaram seu tempo para respondê-lo.
Cabe reiterar que o baixo número de questionários respondidos pelos professores tem
um caráter extremamente significativo para pesquisa. Contudo, diante do curto prazo de entrega
da dissertação não será possível investigarmos se este quantitativo reforça o que viemos
discutindo no capítulo anterior sobre a lógica produtivista e tarefeira que vem invadindo os
espaços acadêmicos, ou se este quantitativo representa um desinteresse por parte dos
professores na temática.
No atual estágio da pesquisa, preferimos acreditar que a primeira hipótese seja mais
assertiva, sem descartar a possibilidade da segunda ter sua relevância. Pois como afirma um
dos docentes que participou da pesquisa:
Infelizmente, a Universidade, e digo isto com profunda tristeza, principalmente a
partir dos anos 90 do século passado, nas suas diversas reformas, se tornou uma
unidade de produção, o saber é e será produzido para ser vendido. Ele (o
conhecimento) deixa de ser um fim em si mesmo, perdendo o seu valor de uso. O que
conta é o seu valor de troca. Esta característica do saber e do conhecimento na ‟pósmodernidade” se aplica à universidade. [...] O produtivismo acadêmico é apenas um
sinal dos novos tempos. Produzir mercadorias e ideias é a mesma coisa. A atual forma
que adquiriu a universidade não comporta mais um conteúdo crítico, reflexivo e,
respondendo a sua pergunta, criativo (docente B)85

Ademais, é importante destacar que previamente tínhamos como estratégia
metodológica entrevistar a professora Marilda Vilela Iamamoto. Percebemos a autora como
uma das precursoras em apontar na sua produção teórica a necessidade de estimular o perfil
profissional criativo no processo de formação do Serviço Social brasileiro. Contudo, apesar de
termos encaminhado diversos e-mails, não obtivemos retorno. Esperamos suprir esta ausência,
em parte, com sua vasta produção bibliográfica que muito tem a contribuir com nossa pesquisa.
Por fim, abrimos este capítulo afirmando que será a experiência no estágio em docência
aliada a produção dos alunos e, alguns poucos teóricos do Serviço Social, a essência da nossa
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Para garantir o sigilo dos participantes iremos identificá-los por letras do alfabeto brasileiro.
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pesquisa. Adiantamos que este estudo é pretencioso e solitário, mas ciente que a construção do
conhecimento só é possível com partilhas. Nossa pretensão não ultrapassa a linha de iniciar o
diálogo e dividir com o leitor nossas descobertas mínimas.

Criatividade e Projeto Ético-Político do Serviço Social – uma breve
interlocução

Criatividade, entre inúmeros significados, indica para nós a capacidade de criar, produzir
ou inventar coisas novas. Ser criativo é pensar de forma diferente. É ser original, não seguindo as

normas pré-estabelecidas.
Iamamoto (2011) destaca que o Assistente Social da atualidade necessita de um perfil
profissional de novo tipo, pesquisador, comprometido com sua atualização permanente, capaz
de perceber e questionar o ritmo das mudanças que presidem o cenário social, capaz de
formular, avaliar propostas ao nível das políticas sociais e recriar com sua inventividade social,
além de alternativas profissionais, sonhos e projetos socialmente partilhados.
O novo perfil que busca construir é de um profissional afinado com a análise dos
processos sociais, tanto em dimensões macroscópicas quanto em suas manifestações
quotidianas; um profissional criativo e inventivo, capaz de entender o “tempo
presente, os homens presentes, a vida presente” e nela atuar, contribuindo, também,
para moldar os rumos de sua história. (IAMAMOTO, 2011, p.49)

Iamamoto (2011) aponta para a necessidade de um perfil profissional do Assistente
Social que leve em conta as novas exigências da contemporaneidade brasileira nos anos 1990.
A preocupação é [...] construir no âmbito do Serviço Social, uma proposta de
formação profissional conciliada com os novos tempos, radicalmente comprometida
com os valores democráticos e com a prática de construção de uma nova cidadania na
vida social, isto é, de um novo ordenamento das relações sociais (IAMAMOTO, 2011,
p.168).

Contudo, o novo perfil profissional deve ser “capaz de responder crítica e criativamente
os desafios postos pelas profundas transformações incidentes nas esferas da produção e do
Estado, com profundas repercussões na conformação das classes sociais”. (2011, p. 172). Logo,
a formação profissional deve viabilizar condições para que os novos assistentes sociais sejam
sensíveis a criação de novas formas de sociabilidade, que contraponham-se “ao individualismo,
a linguagem de mercado, ao “ethos” da pós-modernidade (2011, p.199). Desta maneira a noção
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de criatividade está aliada a possibilidade de reinventar o exercício profissional. Nas palavras
de um dos docentes da pesquisa, “é importante quando a Marilda fala deste profissional
propositivo, mesmo porque este profissional (nesta concepção) tem que ir contra o ‟status quo””
(docente B).
Iamamoto (2011) destaca que o cenário atual brasileiro tem exigido novas características
profissionais do assistente social como trabalhador assalariado. Espera-se um profissional
envolvido com o mundo da informática e em intimidade com as novas técnicas e discursos
gerenciais, o que tem sido lido como “desprofissionalização” ou “perda de espaço”. Contudo,
corroboramos com a autora quando afirma que esta negação representa uma leitura enviesada.
Pois, estes espaços precisam ser ocupados pelo Serviço Social. É papel das instituições de
formação antecipadamente utilizá-los como requisito para qualificar os profissionais,
reforçando o já afirmado anteriormente.
A mesma autora salienta que “a sintonia da formação profissional com o mercado de
trabalho é condição para se preservar a sobrevivência do Serviço Social” (IMAMOTO, 2011,
p.172). E complementa, que a atual conjuntura requer uma nova natureza do trabalho
profissional que não recusa as tarefas socialmente atribuídas, mas lhe atribui um tratamento
teórico-metodológico e ético-político diferenciado (IAMAMOTO, 2011).
Paniago ressalta que “não são os limites impostos pela ordem dominante que devem
moldar as formas de luta, ou inibir, a capacidade criativa e desafiadora da classe trabalhadora”
(PANIAGO, 2010, p.124). E destaca:
A pujança e criatividade da produção teórico-crítica acompanhou, nos anos 90, o
processo de crescimento da luta democrática pelo fim da ditadura militar no Brasil,
levando-o a definir como finalidade estratégica de seu projeto ético-político a
construção de uma sociedade igualitária e sem exploração (PANIAGO, 2010, p.122).

A possibilidade de construção da história, depende da iniciativa dos sujeitos sociais e
de sua decisão de recriá-la. Para nós, “o horizonte é, portanto, a afirmação do homem na sua
genericidade, na sua humanidade: a livre constituição de indivíduos sociais, isto é, livremente
associados na produção e apropriação da riqueza social como patrimônio comum (IMAMOTO,
2011, p.189).
Somos inspiradas pelas ideias de Iamamoto, quando entendemos que o profissional
criativo precisa estar preparado para criar e recriar o mundo.
O Serviço Social na contemporaneidade tem o desafio de decifrar os novos tempos,
que exige um profissional qualificado, não sendo apenas crítico e reflexivo, mas com
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suporte teórico e metodológico para embasar-se em suas criticas e diante da realidade,
construir propostas de trabalhos criativas [...]. Pensar o Serviço Social na
contemporaneidade requer os olhos abertos para o mundo contemporâneo para
decifrá-lo e participar da sua recriação (IAMAMOTO, 2011, p.19).

A partir deste entendimento, que pensamos e construímos o programa da disciplina
Oficina Teórico Prática II nas três turmas que participei como pesquisadora e estagiária docente
(2/2013 – tarde e noite e 1/2014 – noite). O estágio em docência faz parte do currículo do curso
de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional/UFF e ocorreu no segundo
semestre de 2013 e no primeiro semestre de 2014. Este momento é extremamente importante
no processo de formação profissional, sobretudo para os alunos que almejam seguir carreira
docente. No meu caso, especificamente, a experiência cumpriu um duplo papel, pois também
fez parte da metodologia de pesquisa para dissertação e enriqueceu o debate proposto como
objeto da dissertação.
No decorrer da disciplina, nos propomos discutir com os alunos sobre como percebiam
o estímulo a criatividade no processo de formação profissional do Serviço Social e de que forma
esta criatividade pode ser estimulada neste processo. Partimos, junto com a turma, da premissa
que este perfil precisa atender prioritariamente aos interesses da classe trabalhadora e deve ir
ao encontro do que preconiza o projeto ético-político da nossa profissão.
A disciplina Oficina Teórico Prática II, por ser uma disciplina que objetiva direcionar a
reflexão sobre a dimensão técnico-operativa do Serviço Social, aliada as demais (teóricometodológica e ético-política), nos possibilitou construir com e a partir dos alunos, como se
caracteriza o debate sobre intervenções de trabalho criativas no processo de formação
acadêmica e nos campos de estágio, a partir dos seus relatos e experiências.
O estágio em docência na disciplina Oficina Teórico Prática II nos possibilitou vivenciar
diferentes aspectos do processo de formação profissional. Participamos ativamente do processo
de elaboração da disciplina, desde a construção da sua metodologia de aula, escolhas de textos
de discussão e análise; objetivos e metas a serem alcançados; avaliação das aulas; levantamento
de novas questões para a turma e para o professor, além da possibilidade de ministrar uma aula;
participar do processo de correção dos trabalhos finais; e da avaliação global da disciplina.
Enfim, o que quero dizer é que foi possível experimentar, junto com a professora, todo o
processo.
Nosso objetivo principal na disciplina era possibilitar um espaço de reflexão e vivência
sobre o exercício profissional do Assistente Social. Para tanto, era necessário: fomentar no
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processo de formação profissional a discussão sobre intervenções profissionais criativas;
possibilitar no espaço de formação acadêmica a vivência de trabalho com grupos, a partir da
utilização de oficinas, como preconizam as Diretrizes curriculares formuladas pelas ABEPSS
(1996); investigar como os estudantes percebem o trato da criatividade no processo de formação
profissional e quais os rebatimentos para o fazer profissional do Assistente Social.

O processo de formação profissional no ambiente acadêmico - um movimento
entre o plano das ideias e a ação redimensionada na sala de aula.

Como foi dito anteriormente, este capítulo além da experiência com a disciplina, dialoga
com teóricos que trazem a discussão da temática da criatividade no Serviço Social. Parte dos
teóricos possibilitou pensarmos a construção da proposta da disciplina e o objeto da dissertação.
Sendo assim, como atividade referente a disciplina de estágio, formulamos o programa86 da
disciplina que foi apresentado e discutido com a turma no primeiro dia de aula, com a
apresentação da bibliografia obrigatória.
Todo o conteúdo do programa foi pensado a partir da temática “práticas interventivas
criativas para o Serviço Social – trabalho com grupos”. Desta forma, os textos escolhidos e o
formato das aulas foram pensados com o objetivo de fomentar a reflexão sobre a realidade
social, estimulando os alunos a pensarem, pesquisarem, investigarem e reforçarem a sua
competência crítica criativa. Como afirma Iamamoto (1995), as indicações para novas rotas no
direcionamento do ensino da prática implicam recuperar três dimensões imbricadas nesse
processo: a pesquisa, o treinamento para a prática e o ensino teórico. É a partir destes elementos
articulados que se constroem propostas de ação, estratégias e táticas para o seu
redirecionamento.
Inicialmente, foi proposto aos alunos uma breve apresentação individual, com
apontamentos sobre os seus períodos em curso, respectivos campos de estágio, entre outros.
Assim como em qualquer espaço de atuação, este momento é de crucial importância no
ambiente acadêmico, de maneira que possibilita entendermos um pouco sobre a realidade da
turma e, a partir dos campos de estágio, podemos direcionar as aulas para discussões que
articulem os conhecimentos.
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O programa da disciplina está em anexo.

96

Nas três turmas que participei como estagiária docente, contávamos com uma média de
30 alunos por turma. Contudo, somente 50 alunos responderam o questionário aplicado no final
da disciplina. A partir do questionário pudemos traçar o perfil dos alunos.
Identificamos que as turmas se caracterizavam por alunos com uma faixa etária entre 20
e 30 anos, cursando o sexto, sétimo e oitavo período. Como mostram os gráficos abaixo:

Gráfico 1 - Distribuição de alunos por idade

n

10%

4%

20 a 30 anos
30 a 40 anos

10%

40 a 50

12%

Acima de 50

64%

Em branco2

Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

Gráfico 2 - Distribuição dos alunos por períodos em curso

n

8%

Sexto

10%
36%

Sétimo
Oitavo

24%

Nono

22%

Não sabe/ Em branco
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

Os alunos relataram os mais variados campos de estágio. Entre eles, podemos destacar:
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), varas de família, unidades prisionais semi-abertas, Ongs,
Hospitais e policlínicas, empresas, abrigos, prefeituras, programas vinculados ao Cadastro
Único como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, entre outros. Os alunos, a partir de uma
determinação pedagógica do próprio curso com a disciplina e os campos de estágio, estavam
cursando o segundo período de estágio.
Após os relatos, foi discutido o programa da disciplina, seus objetivos e o método de
aula que se caracterizava em formato de vivências com a turma.
As aulas funcionaram da seguinte maneira: no início era feito um debate acerca do texto
indicado para aquela aula, em seguida os alunos se organizavam em coordenador, observador
e relator do grupo para discutir os temas originados naquele debate. Sendo assim, as aulas eram
construídas em círculos, em formato de oficinas.
Na primeira semana de aula já acordamos os cronogramas87, os conteúdos
programáticos e os objetivos com o trabalho final.
É importante entendermos que o trabalho com oficinas é um campo amplo que vem
sendo utilizado por diversas profissões nos mais variados grupos sociais. A elaboração e a
utilização de oficinas é componente curricular das diretrizes da ABEPSS (1996). Nesse sentido,
a proposta com esta metodologia de aula é qualificar a formação e instrumentalizar os futuros
Assistentes Sociais para refletir sobre o seu fazer profissional e a sua dimensão políticopedagógica. Importante ressaltar que esta abordagem na profissão não garante um fazer
democrático e critico. Como qualquer outra ferramenta, não pode ser pensada ou utilizada de
maneira isolada.
O perfil pedagógico dessa prática advém da intervenção direta desse profissional na
maneira de agir e pensar, ou seja, sua ação incide diretamente na formação da cultura.
É um elemento constitutivo das relações de hegemonia na sociedade, pois, juntamente
com outros profissionais, contribui para a criação de consensos na sociedade em torno
de interesses das classes fundamentais, reforçando a hegemonia vigente ou criando
uma contra-hegemonia no cenário da vida social (CONCEIÇÃO, 2010, p. 55).
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Cronograma de aula está em anexo.
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Pensamos que a possibilidade de vivenciar o processo de construção de oficinas no
espaço acadêmico, poderia contribuir para a formação crítica criativa dos alunos. Além disso,
esta experiência no ambiente acadêmico poderia trazer mais segurança para os futuros
profissionais pensarem seus espaços de intervenções. Sem a culpa do erro, diante da
possibilidade de construir coletivamente estratégias de intervenção.
Acho que os/as docentes que trabalham com formação profissional em todos os níveis
devem também se reconhecer como sujeitos profissionais, assistentes sociais e
educadores, capazes de construir saídas e enfrentamentos cotidianos à racionalidade
positivista, bancária e elitista da formação – alimentando dinâmicas cotidianas de
formação de sujeitos que pensem – e não que se preocupem apenas com o que é o
‘certo’ e o ‘errado’. Talvez esse seja o maior desafio, porque pensar sobre os limites
da relação pedagógica no contexto das contradições em que vivemos e das nossas
próprias, nos coloca o desafio de saber lidar com as hierarquias, com as diferenças e
como os limites nossos e dos ‘formandos’ (Docente A)

Imagem 6 - Fonte: Google imagens 88

A utilização das oficinas no ambiente acadêmico propõe discutir coletivamente as
inúmeras expressões da questão social e debater com os alunos sobre como organizar e
coordenar uma oficina respondendo as necessidades sociais dos usuários. Para Conceição, “a
complexificação das expressões da questão social requer dos profissionais o uso de diferentes
e criativas estratégias que possam contribuir para o alcance dos objetivos profissionais”
(CONCEIÇÃO, 2010, p.65).
Coordenar oficinas exige uma enorme preparação. Estimular o processo de construção
coletiva do conhecimento, primar pela organização, tanto antes como durante a oficina; ter
88As

imagens encontram - se disponíveis para visualização em:

1)
http://ecoredesocial.com.br/blog/2013/11/criatividade-e-engajamento-sao-antidotos-do-consumismo/
2)
http://blog.tanlup.com/dicas-de-sucesso-6-dicas-para-ativar-a-sua-criatividade/. Acesso em 25 de jan, de 2015.
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clareza do tema e dos objetivos, mesmos sofram alteração no decorrer do processo; conhecer a
realidade social dos participantes do grupo e do território no qual está fincado; Os temas
precisam ser relevantes para estas pessoas; o profissional precisa estar preparado para ser
questionado, para traçar ou mudar a rota prevista anteriormente, para lidar com a diversidade e
liberdade do outro – isto inclui, não expor, respeitar o silêncio e as divergências de opiniões.
Coordenar oficinas requer criatividade e percepção crítica-reflexiva para que ela se
caracterize trabalho do Serviço Social. Sua realização depende de conhecimentos que vão além
de questões como: conhecer os espaços de atuação, os profissionais que ocupam estes espaços
e/ou as demandas da população usuária. O profissional precisa perceber a estrutura deste projeto
de sociedade, permeado pela relação de exploração entre classes, aliado a questionamentos
sobre para que, quando e como utilizá-las.
Iamamoto afirma “(...) um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente
é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas
e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano"
(IAMAMOTO, 2011, p.20)
Conceição destaca:
A capacidade criativa do Assistente Social está em saber adaptar um determinado
instrumento às necessidades que lhe são apresentadas em seu cotidiano de trabalho,
ou mesmo criar outros capazes de produzir mudanças na realidade social,
compreendendo a fundo esta realidade para que o instrumental seja utilizado da
maneira mais eficaz possível (CONCEIÇÃO, 2010, p. 63)

Por ser tratar de um ambiente acadêmico, as temáticas em cada aula eram tratadas a
partir dos textos presentes no programa da disciplina. Como dito anteriormente, as oficinas
contavam com um coordenador, dois observadores e dois sistematizadores. Ao coordenador,
cabia o papel de introduzir o texto que seria o tema norteador da aula e direcionaria o debate.
Ao observador, cabia observar e avaliar todo o processo da oficina, o interesse dos alunos, a
maneira como a oficina foi conduzida, os destaques de discussão, a relação da reflexão da
temática da aula com os objetivos da disciplina e outros elementos que considerasse pertinentes.
Ao aluno que registrava cabia o papel de sistematizar, de maneira mais fidedigna possível, toda
a oficina. Os registros são de fundamental importância, pois é através dos registros que podemos
sistematizar a nossa prática, reconstruir a história da nossa profissão e aperfeiçoar os modos de
intervenção profissional (SOUZA, 2008).
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O objetivo desta metodologia de aula era preparar o aluno para o trabalho com grupos e
fomentar a discussão sobre possibilidades de trabalhos criativos nos mais variados espaços de
atuação. Para Conceição (2010),
Perante tantos desafios postos à profissão, em meio às manifestações da questão social
hoje, exige-se dos profissionais cada vez mais competência e criatividade na
construção de estratégias para intervenção profissional. (CONCEIÇÃO, 2010, p.51).

Cabe destacar que as escolha dos textos tem como um dos papéis resgatar os marcos
históricos do processo de formação do Serviço Social enquanto profissão e trazer elementos
que subsidiem os alunos a pensarem a criatividade no processo de formação profissional do
Assistente Social. Guerra (2010) afirma:
Considerando a relativa fragilidade teórica e analítica da profissão, decorrente da
apropriação das teorias sociais via fontes secundárias ou através de manuais e pela
insuficiência de pesquisa e de conhecimentos sobre a realidade, sobre o próprio
Serviço Social, sobre as demandas e usuários e sobre as novas funções e significados
da profissão no atual contexto, restaura-se a queixa da ausência de “criatividade” e
de instrumentos técnicos para intervir (GUERRA, 2010, p. 99).

A partir deste regaste dos fundamentos da profissão, alguns autores tratados na
disciplina também destacaram que uma questão pouco explorada no ambiente acadêmico, no
que se refere ao exercício profissional, é a discussão do “para que”, “por que”, “quando” fazer,
atrelada ao “como fazer”.
O “como fazer” foi tratado na disciplina aliado a impossibilidade de dissociação entre
teoria e prática. Os textos que traziam propostas de trabalhos, não foram discutidos como
manual, mas como experiências profissionais, que traziam elementos para contribuir com os
alunos a (re)pensarem os seus campos de estágio e os seus futuros espaços de atuação.
Para SANTOS (2012), a desconstrução de mitos referentes à relação entre teoria e
prática, prática social e profissional possibilitará o profissional a desenvolver melhor seu
trabalho: de maneira mais reflexiva – com uma ação fundamentada -, e criativa.
Na prática a teoria é outra. Essa frase, frequentemente repetida na academia e no
mercado de trabalho, é o primeiro mito a ser derrubado, de acordo com a professora
[...] “A passagem da teoria à prática não é direta. É um processo que necessita
conhecimento do real, de um plano ético e político, da definição dos fins, da escolha
dos meios e de encaminhamento técnico-operativo.” Durante o minicurso, Cláudia
destacou, ainda, a confusão feita frequentemente pelos assistentes sociais de que
prática social e profissional são sinônimos. “Prática social e prática profissional são
diferentes. Esta é uma expressão daquela. A prática social é algo muito mais ampla,
envolve toda a existência humana, toda a ação material, mas também ideal, afetiva
etc." Segundo a professora, existe uma relação dialética entre essas duas categorias,
sendo as práticas profissionais oriundas de determinadas práticas profissionais e vice-
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versa. Além da aula expositiva, o minicurso contou com momentos de interação entre
os participantes, onde eles puderam expressar o que entendem sobre prática, teoria,
instrumentos e técnicas. Para Cláudia, desfazer esses mitos é necessário para que o
assistente social desenvolva melhor seu trabalho. “Tendo clareza disso, o profissional
passa a ter uma ação mais fundamentada, refletida, criativa, e deixa de usar os
instrumentos de forma isolada e fragmentada.” 89

A discussão dos textos, através da metodologia de oficinas aplicada em aula, tinha como
proposta fomentar na turma a importância de discutir, no processo de formação do Serviço
Social, as inúmeras possibilidades de intervenções profissionais. A intenção era perceber que
esta “negação” traz fortes rebatimentos para o fazer profissional do Assistente Social. Nosso
objetivo, era propiciar aos alunos conhecimentos e experiências que solidifiquem sua
capacitação profissional para o enfrentamento imediato e futuro das problemáticas presentes no
exercício profissional (IAMAMOTO, 1995).
Para Eiras (2006),
[...] perspectiva técnico-operativa relaciona-se também com a invenção/criação de
novos procedimentos na realidade social em consonância com as apropriações
teórico-metodológicas abertas pela apropriação da teoria social marxista e com a
perspectiva crítico-dialética e histórico-materialista nela fundamentada (EIRAS,
2006, 56)

Esta proposta de aula almejava proporcionar na turma, a possibilidade de construção do
conhecimento através do diálogo. Desta forma, a partir do temário trazido nos textos, os alunos
articulavam suas experiências de estágio as reflexões construídas coletivamente.
No entanto, cabe destacar que no início das oficinas os alunos encontravam dificuldades
para entendê-la como um processo coletivo de construção do conhecimento. Os alunos que
coordenavam a oficina, diante de um processo natural de exposição, iniciavam tímidos e
cautelosos. A turma demorava a embarcar no debate, sendo necessário em vários momentos a
intervenção da professora e/ou as minhas contribuições.
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Atividade ministrada por Cláudia Monica dos Santos na sede do CRESS MG em Belo Horizonte no dia 24 de
novembro de 2012. Claudia ministrou o curso para Assistente Sociais: "Mitos e dilemas na relação entre teoria,
prática, instrumentos e técnicas no Serviço Social". Disponível em: <http://www.cressmg.org.br/Conteudo/807a9569-318f-4b3d-9343-3eac301a5172/Minicurso-sobre-rela%C3%A7%C3%A3o-entrepr%C3%A1tica-e-teoria-fecha-m%C3%AAs-de-novembro-no-CRESS-MG > Acesso em 23 de Abril de 2014.
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Por vezes, os alunos fugiam da discussão do texto, demoravam a apresentar questões
que despertassem seus interesses. Por outras, apresentavam o texto sem parecer ter dúvidas ou
questionamentos.
Refletíamos com os coordenadores e com a turma também o quão é importante que a
comunicação seja atraente e relevante para atrair a atenção do grupo. E que tão importante
quanto socializar informações e discutir questões, é perceber que estão sendo compreendidas.
Discutimos nas duas turmas, o mesmo assunto de formas diferente e também o
interpretamos. É impressionante como a dinâmica de aula construída através dos alunos tenha
me possibilitado pensar e repensar os mesmos assuntos. Sentiria muito, se descobrisse que esta
experiência valiosa possa ter servido mais para minha formação profissional do que para o
restante da turma. Talvez percebam o quão primoroso tenha sido este processo nos seus futuros
espaços de trabalho e que redescubram que, apesar dos limites institucionais da profissão, é
possível reinventar o seu papel.
Algumas vezes, o papel do professor foi questionado, devido ao próprio modelo de aula
expositiva preponderante em todo processo da graduação. Apoiado nestes questionamentos
estava presente a preocupação com o resultado da prova, e esta preocupação pragmática está
aliada ao próprio modelo de educação que estamos acostumados. Não dá para negar que estes
fatores interferiram nos objetivos da disciplina.
A partir da experiência com a primeira turma decidimos dividir as aulas do período
seguinte em dois momentos – uma parte de exposição dos textos indicados90 e uma parte no
formato de oficina. Cabe dizer, que a avaliação da primeira turma não fez com que mudássemos
os objetivos da disciplina, mas que reconstruíssemos, a partir das considerações dos alunos,
novas possibilidades para alcançá-los. O retorno dos alunos possibilitou que (re)pensássemos
nossas estratégias. Estas são as consequências de uma metodologia de aula aberta ao diálogo,
comprometida com o processo de construção do conhecimento.
Contudo, como vimos, o projeto de educação, dentro de um projeto de sociedade
capitalista, torna o conhecimento utilitarista, pragmático e fragmentado. Desta forma, é de se
esperar que qualquer perspectiva que busque romper com o formato de educação tradicional
encontre dificuldades de ser implementado. Cientes deste processo, não nos cabe julgar o
90

Mesmo que isso já acontecesse no período passado. Durante as aulas, diversas vezes, a professora, durante o
debate sobre o texto da aula, esmiuçou os conteúdos, relacionou com outros textos e com disciplinas já cursadas.
Mas para os alunos que estão acostumados durante a vida com o modelo de educação formal, se a aula expositiva
não aparecer como momento principal, demonstram resistência.
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possível desinteresse de alguns alunos, refletidos muitas vezes na não participação nas aulas e
na dificuldade de leitura, sem antes entender em qual projeto de educação estamos sendo
formados. Pensar estratégias é mais um desafio que devemos assumir para a profissão.
Concordamos com o que aponta o docente B:
A formação profissional precisa rever seus conteúdos – uma via de mão dupla, pois,
acredito que os alunos tem muita responsabilidade neste processo – o professor
também, por isto uma via de mão dupla. Hoje, os alunos leem pouco, discordam pouco
de nós professores e isto é muito ruim. Sempre falo que os alunos têm que discordar
sempre (com respeito), pois somente assim fugimos dos dogmas – e todo dogma, laico
ou religioso, é uma forma de nos engessarmos.

No entanto, cabe destacarmos que não devemos depositar somente na formação a
esperança da construção de novos valores societários, esta construção deve permear os espaços
de mobilização, a mídia, as instituições, a sociedade como um todo.
Nosso interesse em discutir a criatividade no processo de formação acadêmica se escora
no entendimento de que a sala de aula é somente um espaço privilegiado para a releitura crítica
das ações profissionais, um ambiente em que ainda é possível discutir e construir caminhos
necessários para preservar a qualidade dos serviços prestados, que melhor atendam a população
(IAMAMOTO, 1995).
Nosso desejo era possibilitar um espaço em que os alunos pudessem criar e recriar
respostas as demandas identificadas nos campos de estágio. Isto para redimensionar as
demandas em propostas de trabalho, e mesmo ultrapassar tais demandas.
Indo além da simples reprodução da normatização institucional, optando-se pela
abertura de novas frentes de trabalho, alargando as funções profissionais diante das
problemáticas sociais específicas, descortinando novas possibilidades para fazer
frente às demandas emergentes inscritas na dinâmica das contradições de expansão
monopolista (IAMAMOTO,1995, P.198)

Desta maneira, o processo de construção da disciplina foi todo conduzido de maneira
que possibilitasse os alunos a construírem o trabalho final. Com as primeiras turmas, a ideia era
que os alunos criassem uma proposta de intervenção profissional de Serviço Social para
trabalho com grupos, a partir de pesquisa em outras áreas do conhecimento. Gostaríamos de
possibilitar um espaço em que os alunos pudessem “sair da caixinha” do curso de Serviço Social
e pudessem passear por outras áreas do conhecimento sem o medo de armadilhas, construindo
coletivamente o que poderia ser apropriado pelo Serviço Social.
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Imagem 7 - Fonte: Google imagens 91

Como aponta a docente D
Criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida no processo de ensino.
Infelizmente considero que nosso currículo, embora apropriado no que toca aos
princípios e diretrizes profissionais, não estimula a criatividade. Os alunos não são
estimulados a discordar e transgredir, elementos fundamentais à criatividade.
Criatividade no processo profissional do Serviço Social implica transpor e recriar
regras institucionais, articular redes entre profissionais e atualizar mecanismos e
instâncias de diálogo com outras profissões e com a sociedade civil. Essas
características são muito restritas hoje no Serviço Social. (docente D)

A partir dessas considerações pensamos ter possibilitado subsídios para que os alunos
pensassem a construção do trabalho final que deveria ultrapassar os muros da universidade. De
imediato, podemos afirmar que alguns grupos trouxeram propostas bastante interessantes para
repensarmos o exercício profissional do assistente social. Contudo, em sua maioria, tanto nos
trabalhos escritos, como no formato de vivência com a turma, os alunos apresentarem limites
de se pensar a prática do Serviço Social para além dos instrumentos já conhecidos.

O processo de construção do trabalho final: limites e possibilidades.
Nas três turmas que participei enquanto pesquisadora (2/2013 tarde e noite, 1/2014
noite) acompanhei diversas apresentações atravessadas por gargalhadas, curiosidades e trocas
de conhecimentos. Não seria possível apresentá-las na íntegra e também não seria este o nosso
objetivo, mas apontaremos alguns trabalhos como ilustração do que construímos e/ou
desconstruímos com as turmas.
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Disponível em: <http://www.moda4you.com.br/blog/dia-da-criatividade/> Acesso em 29 jan. 2015;

105

De maneira geral, nas primeiras turmas (2/2013 manhã e noite) os alunos apresentaram
temas de suma relevância para serem discutidos no curso, com recorte de gênero, violência,
formação profissional, envelhecimento, infância e juventude, entre outros.
Alguns dos temas e títulos apresentados foram: Marcas em Flor; Dinâmica de grupo
para pré-adolescentes dos estabelecimentos públicos da região Norte de Niterói; O processo de
construção de vínculos em grupos de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento e
unidade para cumprimento de medidas socioeducativas; O processo da escuta na relação de ser
escutado; Construindo a identidade de gênero e a sexualidade na educação infantil – creche
UFF; Proposta de intervenção com gestantes e puérperas no Hospital Universitário Antônio
Pedro; Afetividade Sexualidade; A Prática da Capoeira; Arranjos familiares; Casa de Passagem
de Idosos; entre outros.
Antes de tudo, discutimos com a turma que mais importante que apresentar propostas
de trabalho criativas era construir caminhos e possibilidades para seus campos de estágio.
Criatividade, crítica e possibilidade devem andar em consonância no Serviço Social. No
entanto, a experiência com parte dos trabalhos finais e na avaliação da disciplina com as
primeiras turmas nos apontaram alguns limites.
“A maior dificuldade nossa, daqueles que ministram a disciplina e dos que participam,
é experimentar o espaço vazio, não formatado, um modo de criar e construir o
conhecimento teórico-interventivo partindo de uma outra lógica. Claro que assusta,
porque não está pronto. Olhar para a proposta que se quer construir não de modo
pragmático e ligeiro, não em partes, mas com o “corpo” inteiro. Fazer isto exige
acessar todo o conhecimento vivenciado até então, nas disciplinas cursadas, nas
infinitas leituras e análises possíveis, nos filmes assistidos, na relação com os outros,
no conhecimento da realidade, do território, na pesquisa das legislações e na própria
história de vida. Sei que é difícil. Para mim também é! Mas se acreditamos que o
conhecimento e o fazer profissional não podem ser fragmentados, temos que invadir
este espaço vazio, do novo, do ainda não inventado, com inteireza. Penso que isto nos
aproxima do que poderíamos chamar de criar, em qualquer área de conhecimento, em
qualquer profissão ou espaço de trabalho. Porque criar/criação/criatividade não está
relacionado apenas, como divulga o senso comum, ao inusitado, ao exótico ou ao que
poderíamos chamar de “artístico”92. (informação verbal)

Esta reflexão nos ajudou a pensar nos trabalhos finais, nos avanços e nos impasses. A
breve análise que faço a seguir nos aproximará deste universo.
Um dos grupos apresentou um trabalho sobre “a identidade de gênero e a sexualidade
na educação infantil - creche UFF”. A proposta era discutir com a equipe da creche sobre esta
temática. O material apresentado pelos alunos para ser trabalhado com a equipe é simples e de
92

VENANCIO, Beatriz. Oficina Teórico-Prática II. 11 de jun de 2014. Notas de aula.
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fácil acesso: canetinhas, papel e duas cartolinas, uma de cor azul e outra rosa (Vide imagem
abaixo).

Imagem 8 - Turma OTP II 2/2013 tarde

Na apresentação em sala, os alunos expuseram que a experiência como estagiários de
Serviço Social na creche UFF possibilitou pensar estratégias de ação para discutir a temática de
gênero com os profissionais envolvidos neste espaço. Através da pesquisa, descobriram que o
curso de pedagogia da UFF não possui no seu quadro de disciplinas obrigatórias o debate de
gênero e isto se refletia na atuação destes profissionais com as crianças das creches. A partir
deste dado pensaram sobre o papel do Assistente Social no espaço de qualificação da equipe na
creche UFF. Assim, elaboraram uma proposta de intervenção para ser desenvolvida no
momento da reunião de equipe. Solicitaram que cada um escrevesse no papel as brincadeiras
que costumavam participar na infância, depois colocar no cartaz azul as brincadeiras que
considerarem especificamente para meninos e o contrário na cartolina rosa. O objetivo é, a
partir da atividade, refletir e desconstruir com a equipe os papéis sexuais historicamente
construídos.
Na sala de aula discutimos como, através de uma dinâmica tão simples e bem humorada,
podemos discutir questões tão sérias e despertar o interesse do grupo. A oficina gerou um debate
caloroso e envolveu a turma. Complementamos ressaltando a importância do profissional que
estiver participando da coordenação da oficina estar preparado para discutir a temática e
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conhecer diversas abordagens sobre o debate de gênero, pois a dinâmica não pode encerrar nela
mesma. O coordenador está ali também para socializar o conhecimento sobre o tema e
possibilitar o surgimento de opiniões para além do senso comum.
Outra proposta de trabalho interessante a ser relatada que envolveu um processo de
preparação enorme da turma foi sobre o desrespeito aos “novos arranjos familiares”. A
técnica elaborada objetivava atingir as crianças e os adolescentes. No início da oficina, o grupo
passou um documentário em que crianças relatavam as suas composições familiares, as mais
diversas.

Imagem 9 - Documentário reproduzido para a turma sobre os arranjos familiares da atualidade

Depois, disponibilizaram revistas e folhas em branco para que cada um da turma pudesse
montar a sua família e relatar um pouco a sua história. Esta é uma estratégia interessantíssima
para trabalharmos com crianças e adolescentes nos CRAS e CREAS, por exemplo. É possível,
através da linguagem não verbal conhecer a realidade das famílias que são atendidas e os
participantes perceberem a diversidade presente em todos os espaços, colaborando no
enfrentamento de estereótipos e preconceitos.
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Imagem 10 - Material de colagem de integrantes da turma

Discutimos a importância de utilizar esta estratégia acompanhado de outros
profissionais, como pedagogos e psicólogos, pois existe a possibilidade de aparecer questões
que não estejam ao nosso alcance responder. Aproveitamos para discutir sobre o trabalho em
equipe interdisciplinar.
Os coordenadores se prepararam muito para a oficina, pesquisaram e estudaram o tema,
além de terem demonstrado muito cuidado e organização com cada detalhe da apresentação.
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Imagem 11 - Preparação para o documentário
A partir da entrada da sala iniciaram a preparação para o documentário. O objetivo dos alunos era criar
um ambiente atrativo para as crianças e/ou adolescentes. Sabemos que os espaços institucionais,
principalmente aqueles que ofertam serviços à população, tem prestado cada vez mais um desserviço, com
má qualidade.

.
Imagem 12 - Doces educativos
Os coordenadores da oficina distribuíram pirulitos com imagens de diferentes arranjos familiares. Os
alunos se fundamentaram no Código de Ética profissional (1993) e em literatura específica para desenvolver
este trabalho.
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Outros trabalhos merecem destaque e lamentamos não poder detalhar aqui. Contudo, o
debate de gênero aliado a debates sobre a infância e juventude permearam os campos de estágio
das primeiras turmas. Mas outras propostas apareceram também.
Discutimos, por exemplo, a diferença entre afetividade e sexualidade sem corroborar
com a dicotomização das relações da vida, refletimos sobre as possibilidades de trabalhar com
a velhice através da sua valorização enquanto ser humano e ator social, aprendemos e refletimos
sobre as legislações e informações referente a licença maternidade, BPC e Bolsa Família
utilizando a técnica do Fala Sério ou Com Certeza, apresentada por um dos grupos.
Nesta última, os alunos propuseram levar para as reuniões quinzenais com as gestantes
do HUAP informações que pudessem ser de interesse das mulheres. As alunas distribuíram
placas com as frases “FALA SÉRIO” e “COM CERTEZA” e após discutirem e apresentarem
informações referente aos benefícios, faziam as questões para as mulheres respondê-las através
das placas. Dependendo das placas levantadas, o tema seria mais ou menos aprofundado.

FALA SÉRIO!!

COM
CERTEZA

Ainda com recorte de gênero, outro grupo apresentou uma proposta de trabalho “Marcas
em Flor - sair da posição de vítima e tornar-se um sujeito de direitos” a partir da utilização da
técnica do psicodrama. Este grupo, foi um dos poucos que buscou e estudou outras áreas do
conhecimento, para pensar as possibilidades do trabalho com grupos e articulou com elementos
trabalhados na disciplina.
Os alunos se apropriaram do tema e pensaram em construir um documentário com
grupos de mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta vinha associada a participação
nos fóruns e conselhos de luta, utilização da pesquisa através de registros, fotos e filmagens. O
trabalho contava com uma equipe de profissionais, entre eles, um psicólogo, e tinha como
principal objetivo a partilha. Consideramos muito pertinente a possibilidade das usuárias
participarem de todo o processo de construção das oficinas, inclusive dos registros com fotos e
filmagens e a seleção do que seria mostrado. Esta perspectiva é contrária a um processo que
fragmenta, aliena, individualiza e impossibilita as pessoas de criarem, sobretudo,
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coletivamente. A proposta de trabalho era extremamente interessante e estimulamos os alunos
a seguirem com ela.
No entanto, seria preciso cuidado com o jargão: “sair da posição de vítima e tornar-se
um sujeito de direitos.” Pensamos que isto dicotomiza as ações, e os próprios sujeitos
envolvidos, como se tivessem em dois universos paralelos e para se chegar a um pólo
precisariam sair de outro. Talvez o mais importante seria a mulher conhecer seus direitos e se
perceber como produto da história, capaz de transformá-la, a sua própria e a coletiva.
Um dos grupos, com o objetivo de discutir o respeito a diversidade e as várias
manifestações culturais, levou para sala de aula um enorme grupo de capoeiristas93 para uma
apresentação, que, generosamente, apresentou um pouco da história da capoeira, assim como
os instrumentos e a dança. No entanto, o espaço era a sala de aula, final de período e dia de
prova em algumas turmas.

Imagem 13 - Apresentação dos instrumentos, da dança e da cultura da capoeira

Outras apresentações trouxeram atividades com balões para serem trabalhadas com
grupos, trabalho com imagens e sons que se aproximavam da técnica de terapia de grupo,
desenhos sobre a infância, que descortinaram dores interiores e por alguns momentos ficamos
impactadas nas aulas.

93

Registramos a apresentação do grupo de capoeira. No entanto, não temos autorização para divulgar as imagens
do grupo.
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Imagem 14 - Dinâmica dos balões

Mas, para além disso, estas construções dos alunos nos possibilitaram repensar o
trabalho final, seus objetivos e as nossas próprias expectativas. Ou seja, pensar uma proposta
criativa não permite que desconsideremos o campo de atuação e as barreiras institucionais.
Várias foram as indagações levantadas pela professora e por mim no momento de avaliação.
Que espaço é aquele? O que é possível ser feito? Qual a relação do que trazemos para aquele
espaço/proposta de trabalho e o conteúdo da disciplina. Qual o impacto da atividade na vida
dos usuários e no espaço institucional? Qual o limite de atuação do assistente social? Durante
a avaliação, a professora Beatriz Venancio falou também sobre a comunicação e a recepção. O
que estávamos dizendo ali, na sala, estava sendo compreendido de que maneira?
A análise das propostas apresentadas refletiu na avaliação da turma que considerou
pouco clara a orientação sobre o trabalho final. Além disso, questionaram o limite da liberdade
criativa, e eu confesso que só um entendimento histórico aprofundado sobre liberdade e também
criatividade poderá tentar respondê-los. Os alunos apontaram que apesar da abertura ao diálogo
e de perceberem a construção coletiva do conhecimento, a dinâmica da aula não os possibilitou
apreender o que desejávamos com a proposta da disciplina. Destacaram que uma de suas
maiores inquietações era não perceber o que a professora Beatriz “gostaria de ouvir nos
trabalhos e de ler nas respostas da prova”. Ao nosso ver, este processo é decorrente de uma
relação de educação que hierarquiza o saber e o reproduz, não o constrói. Complementaram
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afirmando que um semestre era pouco para adaptar-se a este formato de aula, e principalmente
para compreender a horizontalidade na relação entre alunos, estagiário e professor.
Contudo, entendemos que a horizontalidade criada entre professor e aluno durante o
processo de formação é de fundamental importância, pois possibilita ao aluno a liberdade de
questionar e contribuir com a disciplina. Através da abertura para o diálogo, o aluno está
contribuindo com o seu processo de formação e com o processo de formação do professor, pois
possibilita que o professor (re) construa sua prática.
E foi assim que reconstruímos a disciplina do semestre seguinte (1/2014), tratando com
maior cautela a forma de comunicar a temática da criatividade. Ainda tínhamos os mesmos
objetivos, discutir e construir com os alunos a noção de criatividade para o Serviço Social, mas
considerando os nossos próprios limites na aproximação com este universo.
A disciplina no 1/ 2014 iniciou como de costume, com a apresentação individual de cada
aluno para que conhecêssemos a realidade social da turma. Contudo, já nas primeiras aulas
apresentamos conteúdos sobre a especificidade do trabalho com oficinas, trabalho com grupos,
grupo focal, dinâmicas e reuniões. Alteramos o formato das aulas e do trabalho final. Sendo
assim, em todas as aulas a professora Beatriz iniciava com a apresentação do texto indicado
para leitura e debate, atendendo, em parte, a necessidade de aula expositiva.
As oficinas funcionaram como de costume, mas o trabalho final propunha que os alunos
pensassem alternativas de trabalhos criativas para os seus campos de estágio que seriam
apresentadas em mesas temáticas (não mais em formato de vivência com a turma). Deixamos
as vivências para acontecerem no processo das oficinas, quando os alunos apontavam propostas
de intervenção para os seus campos de estágio que eram debatidas e construídas com a turma,
a partir do texto indicado para aquela aula.
O processo foi muito enriquecedor. A turma mostrava-se interessada e trazia inúmeras
questões para os debates e a oficina. No entanto, no trabalho final tivemos uma surpresa. A
maioria dos trabalhos apresentados apontou como proposta de intervenção a elaboração de um
catálogo com as redes socioassistenciais, após identificarem que não existia esse documento
em seus campos de estágio.
O modo acelerado que invade os espaços de trabalho e a vida não está nos permitindo
criar, elaborar, pensar e construir o básico. Hoje a nossa subsistência é garantida através da
venda da nossa F.T e também do potencial criador para outrem. Diante das novas configurações
da vida, o que então é ser criativo?
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Resultado do Questionário aplicado aos alunos da Escola de Serviço Social da
Universidade Federal Fluminense
Metodologia

Como já mencionamos, além da observação participante94 na disciplina Oficina
Teórico-Prática II que culminou na possibilidade de registrar anotações em diário de campo e
imagens, também foi utilizado como instrumento de coleta de dados para este estudo, um
questionário semiaberto. O questionário foi aplicado aos alunos que cursaram a disciplina OTP
II no segundo semestre de 2013 tarde e noite e no primeiro semestre de 2014 noite.
O questionário tinha como parte da metodologia ser aplicado aos alunos no último dia
de aula. Gostaríamos que os alunos respondessem após a avaliação final e sem a preocupação
com o desempenho na disciplina. Contudo, é importante destacar que o último dia de aula do
semestre é composto por um número reduzido de alunos. Desta maneira, como já afirmamos
anteriormente, contamos com a participação de 50 alunos no total da pesquisa com a disciplina.
Cabe reiterar que a aplicação do questionário foi devidamente autorizada pelos alunos,
através do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo as
normas da resolução 196/96 que versa acerca de pesquisas com seres humanos. As respostas
qualitativas do questionário são identificadas por idade e período, preservando assim o
anonimato dos participantes e o sigilo no processo da pesquisa.
O objetivo do questionário aplicado é perceber através de dados quali- quantitativos, o
que os alunos entendem por criatividade, como a percebem no processo de formação, sua
relevância e dificuldades. Importante ressaltar que as respostas não representam um retrato da
noção de criatividade para o Serviço Social. Contudo, nos possibilita refletir sobre como tem
sido percebida pelos alunos no processo de formação profissional e de que maneira tem sido
tratada pela categoria profissional.

94

Instrumento de coleta de dados no qual o pesquisador se insere na realidade pesquisada, ainda que não seja
comum a ela (MINAYO, 1994).
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Análise dos questionários

A partir destas considerações destacamos que a maioria da turma considera que a
criatividade é um potencial ligado tanto a subjetividade humana quanto um potencial que pode
ser estimulado.

Gráfico 3 - Questão 1 do questionário em anexo

A criatividade é um potencial da
subjetividade humana ou pode ser
estimulada?
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

Contudo, os alunos não ponderam que as condições materiais determinam o potencial
criativo dos sujeitos. Apesar de em sua maioria apontarem que a criatividade é um potencial
ligado tanto a subjetividade humana quanto a um potencial que pode ser estimulado,
identificamos nas respostas qualitativas que os alunos tendem a pensar que a criatividade está
intimamente ligada a dimensão subjetiva dos indivíduos. A subjetividade, por vezes, não é
percebida com uma relação com o meio exterior, mas como um dom inato, individual e divino.
Além disso, a falta de condições materiais é percebida pelos alunos como um ponto positivo
para a criatividade ser estimulada.
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Gráfico 4 - Questão 2 do questionário em anexo

Pessoas com melhores condições materiais
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

As pessoas com melhores condições, detém mais instrumentos. Porém quem tem
criatividade cria instrumentos (52 anos, 7º período).
Acredito que a criatividade não está relacionada as condições materiais. Uma pessoa
com maiores condições materiais pode ter mais oportunidade e facilidade para por a
criatividade em prática, como material para desenvolver projetos, mas isto não quer
dizer que ela seja mais criativa (24 anos, 7º período).
Não. As condições materiais acabam por limitar o processo de criação (36 anos, 10º
período).
Pessoas que não possuem condições materiais tendem a pensar na possibilidade de
reinventar, recriar. Por exemplo, crianças muito pobres criam seus próprios
brinquedos (49 anos, 8º período).
Mas acaba que quem não tem condições [...] tem de ser mais criativo para suprir a
ausência de recursos (22 anos, 8º período).
Criatividade é pessoal, não é o fato de ter ou não condições materiais que determina
a criatividade do indivíduo (61 anos, 8º período).
Porque acredito que a pessoa que tende a ser criativa já nasce com essa qualidade,
independente de suas condições materiais (35 anos, 8º período).
A criatividade não está relacionada aos bens. A necessidade muitas vezes estimula a
criatividade. (32 anos, 7º período).
A criatividade é algo racional, que pode ser estimulado nos indivíduos desde a
infância, independente da condição material do indivíduo (43 anos, 8º período).
Porque acredito que a pessoa que tende a ser criativa já nasce com essa qualidade,
independente de suas condições materiais, físicas. A condição material pode ser um
fator de peso acredito que no momento de por em prática as ideias, pois ter ou não, os
recursos na minha opinião “faz” diferença, mas não é um impedimento (35 anos, 8º
período)
A criatividade é inerente ao homem. Esteja ele numa aldeia afastada da África Central,
ou nas grandes escolas de arte da Europa, criatividade é desenvolvida no dia a dia do
ser humano, produzida por fatores externos e internos – condições e subjevidade. As
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expressões da criatividade é que são características materiais ou não. A expressão da
criatividade como um celular ultramoderno, é uma expressão de arte com capital, e a
criatividade que desenvolve novas formas de abrir um poço no deserto por exemplo,
são exemplos de expressões criativas em locais com e sem condições materiais (22
anos, 9º período).
As condições materiais geralmente proporcionam um maior estímulo à criatividade A
não ser aquelas que já nascem com determinados dons (41 anos, não sinalizou o
período).

Em contraponto, os docentes que participaram da pesquisa destacam:
A criatividade não é um talento inato. É fruto do cotidiano, das condições reais e
objetivas em que vive a classe trabalhadora. (Docente C)
Nesse sentido, o primeiro aspecto a ser contemplado, é o quanto essa ‘característica’
ou ‘capacidade’ requisitada ao profissional deve ser situada nos marcos de uma
formação crítica em relação à realidade, à vida. Devemos considerar quais são os
limites institucionais do que é uma profissão e como a transformamos a partir do que
é o sujeito profissional. Por isso, considero que a criatividade não deve ser
compreendida a partir de premissas individuais de competitividade, de voluntarismo
ou de empreendedorismo. Penso essa dimensão como necessariamente vinculada à
formação política, à capacidade desse profissional se reconhecer como sujeito
político, cuja pratica possui clara dimensão formativa / educativa, a qual não deve se
sujeitar à reprodução das relações de opressão e de discriminação. Essa dimensão de
criatividade tem por requisito essa leitura e sua formulação necessariamente ocorrer
no contexto das relações sociais que o profissional vivencia – não é algo individual,
de um “brilhantismo” ou de alguma potencialidade única, pois não acredito que isso
exista. É singular, sim, a forma como cada sujeito, no contexto dessas relações, realiza
as leituras e negocia as construções ‘criativas’ de enfrentamento cotidiano do que
aparece como intransponível e natural. (Docente A)

Ao trazermos estas considerações para realidade do Assistente Social, pensamos que
ainda precisa ser discutido no processo de formação profissional que a falta de estrutura e de
condições materiais pode vir a limitar as potencialidades criativas. E isto não significa
desconsiderar que apesar dos limites, devemos pensar propostas de trabalho criativas com
qualidade para os usuários dos nossos serviços. No entanto, percebemos que a lógica Capitalista
do “jeitinho” impregna as concepções sobre a noção de criatividade na sala de aula, mas não
identificamos esta mesma referência nos textos de Serviço Social que tratam a temática. Desta
forma, discutir a necessidade de desenvolvermos propostas de trabalho criativas não anula as
limitações impostas pela sociabilidade burguesa e nem as capacidades humanas desenvolvidas
historicamente.
Entendemos que criatividade está articulada a possibilidade de experimentação, da troca
de conhecimento através do debate, do diálogo. Articulada a possibilidade de visitar lugares,
assistir filmes, ler livros, compreender outras culturas. Na sociedade capitalista as
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potencialidades criativas estão intimamente ligadas ao recorte de classe. Alguns alunos
destacam:
A criatividade ocorre de acordo com as condições existentes, sobretudo o acesso aos
recursos, sejam eles materiais, financeiros ou humanos, facilita a objetivação do
trabalho (20 anos, 6º período).
Objetivamente a restrição imposta pelos limites materiais inibe a criatividade (37
anos, 6º período).
(...) acesso a educação, eventos culturais são essenciais para estimular a criatividade.
Porém são restritos, não alcançando a toda população (31 anos, 6º período).
Os seres humanos são essencialmente seres criativos, mas com melhores condições
materiais eles podem desenvolver ainda mais sua criatividade, fazendo ela ficar mais
aguçada. Com melhores condições materiais você pode fazer teatro, música, desenho,
dança, cursos de literatura e outras atividades que incentive a parte neurológica
responsável pela criação de idéias. Sem condições materiais (dinheiro principalmente)
fica mais difícil a criatividade ser desenvolvida, ainda mais no Brasil que não possui,
via rede pública, muitas atividades que incentive a criatividade, o próprio modelo de
educação brasileiro limita a criatividade das pessoas, criando um sistema rígido e
tradicional de educação. Enfim, acredito que as condições materiais não determinam
uma pessoa ser ou não criativa, mas influencia o desenvolvimento da criatividade (22
anos, 6º período).
As condições materiais geralmente proporcionam um maior estímulo à criatividade.
Assim, pessoas de menor poder aquisitivo tendem à serem menos criativas, não,
porque são menos inteligentes, mas sim, porque não podem possuir todos os
mecanismos que à capacitem [...] (41 anos, não sinalizou o período).

Na pesquisa, a maioria da turma reconhece seu potencial criativo:
Gráfico 5 - Questão 3 do questionário em anexo
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários
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E complementam que antes de cursar a disciplina OTP II, já sabiam que uma das
características do perfil profissional do assistente social é ser criativo.

Gráfico 6 - Questão 4 do questionário em anexo
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

A turma é bastante dividida ao afirmar se no processo de formação profissional do
Serviço Social, cursou alguma disciplina que discutiu ou trabalho a criatividade.
Gráfico 7 - Questão 5 do questionário em anexo

Cursou alguma disciplina que discutiu
criatividade?
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários
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Os alunos apontaram as disciplinas de Supervisão acadêmica de estágio, Oficina do
Conhecimento, Oficina Teórico-Práticas, Processos de Trabalho, Movimentos Sociais, Questão
Social e Fundamentos do Serviço Social, como algumas das disciplinas que trataram a dimensão
criativa do Assistente Social nos seus processos de formação profissional. Entretanto, nas
respostas de caráter qualitativo, as disciplinas Oficina do Conhecimento e Oficina Teórico
Prática receberam maior destaque. Além disso, podemos identificar que os alunos articulam a
temática da criatividade no Serviço Social às disciplinas que possibilitaram uma aproximação
com linguagens artísticas.

Oficina do conhecimento. A disciplina também me possibilitou extrapolar os limites
da criatividade, por meio de textos, músicas e um seminário (21 anos, 6º período)
OTP I com dinâmicas voltadas para o atendimento e acompanhamento dos usuários e
suas demandas (52 anos, 6º período).
Todas as disciplinas apresentam conteúdos antes desconhecidos que, ao serem
assimilados, resultam num processo dialético em que o potencial criativo de alguma
forma (23 anos, 9º período).
Processo de trabalho através de oficinas, dinâmicas de grupo, apresentação de vídeos,
Movimentos Sociais e Questão Social através de vídeos, seminários, dinâmicas (35
anos, 8º período).
O meu primeiro contato no curso com a criatividade foi na disciplina “Oficina do
Conhecimento”, onde tive a leitura do livro “O que é Arte”, o segundo contato foi
numa disciplina optativa, que se chama “Introdução à Filosofia”, onde tínhamos que
apresentar um seminário sob qualquer forma artística. O terceiro contato foi na
disciplina de “Ética”, onde exploramos também apresentação de seminários em
formato artístico (31 anos, 6º período).
A disciplina de oficina do conhecimento, que explorou nosso olhar estético e
observador. E a disciplina de Fundamentos II que nos pediu para apresentar trabalhos
criativos de forma não tradicional (22 anos, 6º período).
A disciplina de oficina do conhecimento, que explorou nosso olhar estético e
observador. E a disciplina de Fundamentos II que nos pediu para apresentar trabalhos
criativos de forma não tradicional (24 anos, 6º período)
OTP I e OTP II, e Supervisão Acadêmica de Estágio. Através de textos que discutiam
o cotidiano profissional e a possibilidade de criar alternativas para melhor atender o
usuário e que ao mesmo tempo atendesse a instituição; leituras e debates sobre
projetos de trabalho; e criação de um projeto de trabalho profissional que nos
possibilitou pensar o fazer profissional e nas novas possibilidades para aquele
ambiente de trabalho; debates sobre como a arte ajuda no fazer profissional; houve
também debates em supervisão sobre o dever que temos de ser um assistente social
cri cri – crítico e criativo (22 anos, 6 º período).

Contudo, a maioria da turma destaca nunca ter pensado porque a criatividade aparece
na década de 1990 como necessidade para o perfil profissional do Assistente Social brasileiro.
Complementam que isto se dá pelo fato de nunca terem discutido isso no processo de formação
profissional.
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Gráfico 8 - Questão 6 do questionário em anexo
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

Gráfico 9 - Questão 6 do questionário em anexo
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

Uma das questões aplicadas, solicitava que os participantes marcassem as palavras,
conceitos, noções e expressões que para eles estavam relacionadas a criatividade. A palavra
arte, seguida de oficinas, jogos teatrais, projetos profissionais, liberdade, processo de
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construção da consciência crítica e processo coletivo foram as palavras marcadas por mais de
trinta questionários.
Alienação, parte do projeto capitalista de sociedade, divisão social e técnica do
trabalho e intensificação do lucro foram consideradas pelos alunos as expressões com menor
relação ao conceito de criatividade. Estes conteúdos foram assinalados por menos de dez
questionários aplicados. Veja a ordem decrescente de relação apontada pelos alunos conforme
gráfico abaixo:

Gráfico 10 - Questão 7 do questionário em anexo
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

É interessante pensar que apesar da alienação do trabalho ser parte considerável das
nossas discussões sobre criatividade, os alunos a apontaram como a palavra com menor relação
com criatividade. Como imaginávamos, as palavras ligadas as artes, jogos teatrais, oficinas são
as expressões mais lembradas tratando-se de criatividade.
Todos os alunos que responderam a questão, consideram que é importante o Assistente
Social ser criativo.
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Gráfico 11 - Questão 8 do questionário em anexo
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Fonte: elaboração própria a partir de dados primários

E surgem questões muito interessantes para pensarmos: o Assistente Social precisar
ser criativo para (Questão 9 do questionário em anexo):
Burlar as regras da instituição a favor dos usuários (21 anos, 6º período).
[...] lidar com as demandas que lhe são impostas mediante a falta de recursos. (43
anos, 8ª período).
[...] negar uma atuação profissional pragmática, tecnicista e assim reconhecendo o
usuário com um sujeito histórico [...] (33 anos, 9º período).
Criar estratégias para viabilizar o acesso aos direitos dos usuários, principalmente em
um país com políticas públicas frágeis, fragmentadas e focalizadas (21 anos, 8ª
período).
[...] alcançar a emancipação humana. (36 anos, 8ª período).
Demonstrar de forma lúdica [...] a informação necessária sem ser maçante ou rotineiro
(20 anos, 6 ª período).
[...] melhor desempenhar sua prática (21 anos, 6º período).
Construir um pensamento crítico, novos métodos de ação e intervenção (52 anos, 6º
período).
[...] lidar com as expressões da Questão Social, tendendo favorecer os interesses dos
usuários. Para tornar seu trabalho dinâmico, para não cair na tendência de
engessamento profissional, para exercitar seu olhar crítico sobre a realidade, para
implementar seu projeto ético-político, enfim... A criatividade é essencial para o
profissional de Serviço Social (31 anos, 6º período).
[...] criar estratégias que possibilitem a ampliação e consolidação da cidadania no
sentido de desburocratizar o acesso às informações, lazer, educação, as riquezas
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socialmente produzidas, objetivando a participação política e controle social. Para que
o mesmo possa atuar de forma eficaz e sem reproduzir o que o sistema impõe precisa
ser um profissional criativo e comprometido com os usuários dos serviços sociais (35
anos, 8º período).
Criar outras possibilidades para sua atuação profissional que vislumbre algo para além
do que já está posto na instituição (criação pautada no nosso código de ética e lei de
regulamentação da profissão). O assistente social precisa ser criativo também porque
constitui como uma das competências da profissão elaborar programas e projetos de
seu âmbito de atuação e para criá-los o profissional precisa ter muito conhecimento
da realidade e principalmente ser criativo para fazer projeto que interfiram na
realidade social (22 anos, 6º período).
[..] lidar com as diferentes demandas recebidas, [...] articular com aquilo que é
possibilidade dentro dos equipamentos para o melhor desempenho sempre no
atendimento para o usuário (38 anos, 6º período).
Acredito que o AS deve utilizar criatividade no cotidiano do seu trabalho para lidar
com as expressões da Questão Social, tendendo a favorecer os interesses dos usuários.
Para tornar seu trabalho dinâmico, para não cair na tendência de engessamento
profissional, para exercitar seu olhar crítico sobre a realidade, para implementar seu
projeto ético-político, enfim... A criatividade é essencial para o profissional de Serviço
Social (31 anos, 6ª período)

Por fim, quase todos os alunos consideram que a disciplina OTP II os possibilitou pensar
sobre o potencial criativo do Assistente Social (Questão 10 do questionário em anexo).
Conforme gráfico abaixo:

Gráfico 12 - Questão 10 do questionário em anexo
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E apontaram que as maiores dificuldades de se pensar a dimensão criativa do Assistente
Social, sobretudo na elaboração do trabalho final, foram:
[...] a articulação dos integrantes do grupo. Percebe-se que são diversos níveis de
comprometimento ético-político e profissional e isso reflete na formação acadêmica,
pessoal e profissional (36 anos, 8ª período).
Relacionar com outros campos do conhecimento (21 anos, 6º período).
Entender as questões propostas pelo trabalho, acredito que deveria ter sido melhor
definida (41 anos, 6º período).
Acredito que fiz um bom trabalho que foi ovacionado pela turma e criticado pela
mestre [...]. Não sabíamos que havia limites de “até onde podemos ir”. Isso me
frustrou um pouco, mas em outro aspecto trabalhou muito a criatividade (Em branco,
8ª período).
Limitações quanto aos recursos financeiros, humanos e materiais (20 anos, 6ª
período).
[...] criar um projeto viável para a instituição e que atendesse aos usuários ao mesmo
tempo (22 anos, 6ª período).
A dificuldade em ser criativo na construção de um trabalho, é justamente causada pela
falta de exercício da própria criatividade no curso, de um modo geral. Sinto muita
falta de um amplo e profundo aprendizado de como ser criativo no exercício
profissional. E a vontade de ter esse aprendizado já fazia parte de mim, e aumentou
mais com a disciplina OTP II [...] (31anos, 6ª período).

Enfim, a experiência com a disciplina foi extremamente enriquecedora porque nos
possibilitou construir e desconstruir pré-noções. Com a pesquisa, identificamos que, de certa
maneira, a dimensão criativa do Assistente Social tem sido tratada no processo de formação
profissional. Contudo, consideramos que não tem sido suficiente para responder a
complexidade do tema.
Como afirma um dos docentes que participou da pesquisa:
Considero que o tema ‘criatividade’, na forma como aparece, expressa abordagem
incipiente e que não passou ainda por maior investimento sobre sua qualificação.
Acho, inclusive, que é relevante o recorte da tua pesquisa, considerando ser
importante qualificar e disputar o sentido de como essa ‘criatividade’ é pensada e
construída no cotidiano de formação e de exercício profissional (Docente A)

Identificamos que parte dos alunos não percebem a criatividade numa concepção
materialista da história e apesar de trazerem características de um processo de formação
profissional crítico, a criatividade é percebida por sua representação hegemônica. Por ora,
relacionada como um dom ou capacidade individual, em outra, relacionada somente a
linguagens artísticas. Contudo, os alunos trouxeram interessantes elementos para pensarmos
porque é importante formarmos profissionais com capacidade criativa, o que nos confirma a
necessidade de disputar seu sentido.
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Constatamos também que apesar da disciplina ter possibilitado uma experiência
enriquecedora para os envolvidos, os alunos encontram dificuldades para se adaptar ao formato
de aula, questionaram o curto prazo para elaboração do trabalho final, apresentaram limites para
entender os objetivos da disciplina e apesar de apontarem que a disciplina contribuiu para
reflexão acerca da temática da criatividade, identificamos que este universo ainda se encontra
confuso no imaginário dos futuros profissionais.
Apesar do movimento de reconceituação ter possibilitado novas perspectivas para
profissão, com a construção de um projeto ético-político profissional em rota de colisão com o
modelo de sociedade vigente, o cotidiano profissional nos impõe uma série de contradições.
Formar profissionais críticos e criativos é um grande desafio dos novos tempos.
Sendo assim, não criamos um dualismo entre o universo da sala de aula e a realidade
profissional. Insistentemente, discutimos que o entendimento sobre a realidade social é
primordial para se pensar e construir propostas de trabalho criativas. Transformamos a sala de
aula em um espaço de descobertas e tentativas, mas sincero, por considerar que as propostas de
trabalho não podiam trazer alternativas mágicas, descoladas do real e portanto incapazes de
serem implementados nos espaços profissionais.
Por fim, em tempos de neoliberalismo ofensivo, se faz importante formar profissionais
críticos-criativos que percebam que as conquistas individuais, amparadas no discurso da
igualdade e liberdade jurídica, são consonantes a desigualdades econômicas. Portando, disputar
o sentido da criatividade é desconstruir velhos conceitos, em que há de se considerar que existe
um caminho outro entre a criatividade relativa que incitamos discutir hoje e a criatividade que
almejamos construir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos momentos mais difíceis na elaboração da dissertação, sem dúvida, é a
construção das considerações finais. Como concluir um debate inconcluso? Como defender
ideias sobre uma temática que possibilita múltiplas interpretações e não ser tendenciosa?
Iniciaremos pela reafirmação da nossa visão social de mundo que compreende o
trabalho como primordial na constituição dos indivíduos sociais. O universo do trabalho foi um
dos importantes canais que nos fizeram repensar o processo de formação profissional do
Assistente Social, e o processo de formação tem como principal objetivo influenciar
diretamente na conformação do indivíduo como um todo, sujeito político fazedor da história da
sua profissão e sociedade.
Quando pensamos na construção de um trabalho que tratasse a dimensão criativa do
Assistente Social brasileiro no processo de formação profissional, já tínhamos ideia que o
caminho que iríamos percorrer poderia ser um território fértil, mas árido. Desta maneira,
permitimos que nossas reflexões fossem rodeadas por dúvidas sem a presunção de respondêlas. Contudo, nos colocamos como agentes determinantes na arena de disputa do processo de
formação universitária, afirmando a necessidade de construir propostas de resistência às
orientações dominantes (IAMAMOTO, 2014).
Consideramos que pensar a dimensão criativa do Assistente Social no contexto
brasileiro pós-1990 requer conhecimento sobre a organização da vida social, as particularidades
sócio brasileira e os fundamentos da nossa profissão. Nossos estudos contaram com o desejo
de construir uma prática profissional qualitativa para os nossos usuários, mas percebendo o
conhecimento teórico como o principal caminho para alcançá-la. Nosso propósito é incitar o
debate científico acerca de uma temática tratada, por vezes, de maneira negligenciada.
Nosso debate foi construído a partir de um conjunto de referencial teórico, contando
com as experiências de trabalho de outros colegas profissionais, dos campos de estágio em
articulação com a sala de aula e com a minha própria percepção enquanto pesquisadora e
profissional na área.
Nos últimos seis meses, tive a oportunidade de trabalhar como Assistente Social em
diferentes universos. Inicialmente, atuei como Assistente Social na coordenação de políticas
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sociais de Igualdade, Liberdade e Solidariedade com o Cadastro Único95 trabalhando na
execução de dois principais programas do município: o Bolsa Família e o Minha Casa Minha
Vida. Posteriormente tive a oportunidade de atuar em uma Unidade de Pronto Atendimento
(UPA). As experiências compõem municípios distintos localizado no Estado do Rio de Janeiro.
Não me sinto confortável em trazer detalhes destas experiências, pois meus relatos são
fruto da minha observação e das anotações do diário de campo profissional. Não tenho pesquisa
sistematizada e nem autorização para divulgar o trabalho com as equipes. Além disso, nossa
intenção não é fazer aqui uma reflexão aprofundada sobre o papel do Estado e a representação
das políticas sociais, o que está em jogo é o cotidiano do exercício profissional do Assistente
Social permeado por esses entraves.
Este mundo de adversidade que permeia o cotidiano do Assistente Social nos interessa
para pensar a complexidade da temática da criatividade no Serviço Social. O trabalho do
Assistente Social expressa a dinâmica das relações sociais vigentes e sem o entendimento disto
não é possível discutir criatividade.
As minhas experiências possibilitaram pensar este universo numa perspectiva
macrossocial e descortinaram muitas ideias previamente consolidadas. A ideia da pesquisa,
partiu de um desejo de pensar a criatividade como estratégia de criar formas lúdicas de
organização da população. De criar ambientes mais atrativos e democratizar o acesso a
informação. Mas sem dúvida, para que a criatividade esteja presente nas propostas de ação
profissional é necessário que o real, o cotidiano seja parte da reflexão.
A pesquisa empírica mostrou a dificuldade de conceber o fazer profissional como
criativo e de articular o fazer criativo com as nossas próprias ferramentas ou com a interlocução
com outras áreas. Parte da turma trouxe aspectos interessantes de outras áreas do conhecimento,
mas a maioria dos trabalhos não apresentavam diálogo com o Serviço Social. Há uma
dificuldade real da profissão dialogar com outras áreas do conhecimento e existem entraves que
dificultam pensar e construir novas alternativas. Parte dos trabalhos apresentados em sala de
aula eram reflexos dos campos de estágio.

95

No Brasil, o Cadastro Único é a porta de entrada para que a população considerada pelo governo federal como
“baixa renda”, tenha acesso aos programas sociais de caráter federal e municipal.

129

O pouco da minha experiência profissional me trouxe o entendimento de que a categoria
está lutando por reconhecimento nos espaços de trabalho, mas também por entendimento do
seu real papel diante dos limites institucionais.
Iamamoto (2014) afirma:
O exercício profissional exige um sujeito profissional que tenha competência para
propor e negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de
trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. Requer ir além das rotinas
institucionais para buscar apreender, no movimento da realidade e na aproximação as
forças vivas de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes passíveis de
serem apropriadas pelo profissional e transformadas em projetos de trabalho
profissional (IAMAMOTO, 2014, p. 611)

Concordo com a autora, mas isto não tem sido tarefa fácil. A própria Iamamoto afirma
em outros momentos que o profissional, enquanto trabalhador assalariado, enfrenta uma série
de contradições, pois o exercício profissional é polarizado pela trama das relações e interesses
sociais (IAMAMOTO, 2014).
A autora aponta que,
O projeto profissional reconhece o assistente social como um ser prático-social dotado
de liberdade, capaz de projetar coletivamente seu trabalho e buscar sai implementação
por meio de sua atividade. Esta condição é tensionada pelo trabalho assalariado
submetido ao Estado e ao poder patronal, que restringe a relativa autonomia do
assistente social e submete nossa atividade aos dilemas da alienação. (IAMAMOTO,
2014, p.621)

Desta maneira, o Assistente Social tem cumprido atividades que não são privativas do
Serviço Social, tem lidado com a indiferença de outros profissionais que tendem a julgar e
culpabilizar os indivíduos pelos problemas sociais, tem enfrentados limites para dar
continuidade a sua formação profissional com um perigoso discurso em defesa da qualificação
a distância e são cobrados por produtividade e respostas imediatas.
Além disso, não há autonomia de trabalho. Em ambas as minhas experiências de
trabalho, uma das maiores dificuldades enfrentadas estava interligada a escolha dos
instrumentos de trabalho. Por diversas vezes, a coordenação vinculada ao Cadastro único para
programas sociais determinava as visitas domiciliares que os Assistente Sociais deveriam ou
não fazer, e se não bastasse, sob qual olhar. Olhar este punitivo, “policialesco”, preconceituoso
e nada coerente com os princípios do nosso Código de Ética (1993).
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Não foram poucas as vezes que discutimos que o instrumento de trabalho deve ser
delimitado pelo Assistente Social. Desta forma, a necessidade, a forma e a ocasião previamente
acordada com o usuário para visita domiciliar são de competência do Assistente Social. Em
certos momentos, uma entrevista qualificada aliada a uma visita institucional, por exemplo,
poderiam dar conta das demandas. Em outros, o atendimento em grupo é um forte aliado para
conhecer a realidade das famílias. A visita domiciliar é apenas um dos caminhos. Contudo, a
necessidade de alimentar dados quantitativos de trabalho não impõe limites para ferir a nossa
autonomia profissional.
A Unidade de Pronto Atendimento traz outras questões que vão de encontro as
competências profissionais do Assistentes Social. Os profissionais, não tem desempenhado de
maneira qualificada o seu papel, pois apesar do cargo de Assistente Social é cobrado pelo poder
patronal a função de secretariado. Cumpre o papel do médico de cadastrar o paciente em uma
central de regulação de vagas, assume os riscos de informar o quadro clínico dos pacientes,
cumpre o papel burocrático de organizar a documentação dos pacientes, etc.
Os Assistente Sociais nas Unidades de Pronto Atendimento estão sugados pela exaustiva
demanda da unidade que obriga a cumprir múltiplas funções. Não há tempo para elaboração de
relatórios e pareceres técnicos, conhecimento das redes e encaminhamentos qualificados.
A realidade social causa uma frustração enorme nos profissionais que defendem uma
perspectiva política crítica e lutam por uma outra sociabilidade. Pensar instrumentais criativos
articulado com tudo que viemos apontando previamente, é uma árdua tarefa. Mesmo para quem,
como eu, pesquisadora do tema, e que busca instrumentos de trabalho que beneficiem
prioritariamente os reais interesses dos trabalhadores. Diante disto, como tornar os
conhecimentos apreendidos na sala de aula em realidade profissional?
Na era da otimização do tempo identificamos que parte deste processo em movimento
oposto, prevê no tempo o seu maior aliado. O tempo é tratado por nós como um período que
possibilita o Assistente Social: mostrar a importância do seu papel para a instituição e os
usuários, e, desta maneira, negociar junto ao contratante possibilidades de trabalho; buscar
aliados profissionais que compartilhem dos mesmos desejos profissionais e que percebam o
diálogo e a troca de conhecimento como um importante canal de desenvolvimento do trabalho;
construir as redes socioassistenciais e encontrar os movimentos sociais, conselhos e fóruns
participativos que caminhem na mesma direção política.
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Para além disso, a busca por instrumentais de trabalho necessariamente deve perceber o
usuário como agente transformador da realidade social, potencial ator político desta
transformação. Desta maneira dever ter o papel ativo na tomada de decisões sobre qualquer
trabalho proposto.
Em uma de nossas aulas, os alunos relataram que “há uma dificuldade do usuário
embarcar nos trabalhos de grupo e em outras propostas diferenciadas de trabalho”. Isto nos
possibilitou discutir com a turma que talvez as propostas estejam sendo criadas e desenvolvidas
de maneira vertical. Ainda que o Assistente Social, proponha um projeto de trabalho, é o retorno
dos usuários que possibilitará desenvolvê-lo. Pensar - repensar, criar - recriar, construir desconstruir deve permear as nossas ações.
Para nós, a noção sobre criatividade ainda está em construção, mas precisamos encarar
a sua complexidade diante da realidade social e ultrapassar os muros da profissão. Além disso,
buscar instrumentos de trabalho criativos está associado ao desejo por relações sociais mais
livres, difícil neste modo de organização societária. E este entendimento deve ser o cerne da
discussão. Caso contrário, corremos sérios riscos de banalizá-la, torná-la uma retórica, sem
nenhuma materialidade.

132

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABESS/CEDEPSS. Proposta básica para o Projeto de Formação Profissional. Serviço
Social & Sociedade, São Paulo, n. 50, 1996.
______. Diretrizes gerais para o curso de Serviço Social. Cadernos ABESS. São Paulo, n. 7,
1996.
______. Produção Científica e Formação Profissional. Cadernos ABESS n. 6. São Paulo:
Cortez, set. 1998.
AGUIAR, Antonio Geraldo de. Serviço Social e Filosofia: Das origens à Araxá. 3ª ed. São
Paulo: Cortez, 1985
AMMANN, Safira Bezerra. Movimentos Sociais: unidade na diversidade. In: Revista
Serviço Social & Sociedade, São Paulo: Cortez, nº 36. Ago/1991.
AMORIM, M. C. S. FREDERICO, R. Criatividade, inovação e controle nas
organizações. XXXII ENANPAD. Rio, setembro/ 2008.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? (Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do
mundo do trabalho). São Paulo: Cortez, 1995.
BECKER Maria Alice d´Avila; ROAZZI Antonio; PENCHEL Milton José Madeira; AREND
Isabel; SCHNEIDER Daniela; Estudo Exploratório da Conceitualização de Criatividade
em Estudantes Universitários. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Psicologia Reflexão e Crítica, vol 14, n 3, 2001.
BRANDÃO, Gildo Marçal. Hegel: o Estado como realização histórica da liberdade. In:
WEFFORT, Francisco C. Os Clássicos da Política. São Paulo: Ática, 1995.
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988. Brasília – DF. ______. Lei 8.662/93 – Profissão do Assistente Social –
Publicada no Diário Oficial da União de 8 de junho de 1993. A Lei 8.662/93 dispõe sobre a
profissão

de

Assistente

Social

e

dá

outras

providências.

Disponível

<http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_lei_8662.pdf> Acesso em: 15 de Ago, 2012.

em:

133

______. Lei n.9.393, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em:
03 set, 2012.
______. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma
do Aparelho do Estado. Brasília, 1995.
CARCANHOLO, Reinaldo A. O paradoxo da desigualdade dos iguais: incompreensões
ricardianas sobre os preços de produção. Revista Perspectiva Econômica. Vitória, ano I, Vol.
I, nº 1, p.229-256, janeiro de 2000. Disponível: http://carcanholo.com). Acesso em 14 jan 2015.
CARNOY, Martin. Estado e teoria política. 2 ed. São Paulo: Papirus, 1988.
CARVALHO, Raul de. & IAMAMOTO, Marilda. Relações Sociais e Serviço Social no
Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 17. Ed. São Paulo: Cortez,
2005.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da Questão Social. Uma crônica do salário. Petrópolis,
Vozes, 1998 (em nota de rodapé).
CONCEIÇÃO, Débora Guimarães da. O Serviço Social e prática pedagógica: a arte como
instrumento de intervenção social. SERV. SOC. REV., LONDRINA, V.12, N.2, P.51-67,
JAN./JUN, 2010
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Lei 8662/93 - Código de Ética do
Assistente Social. A resolução CEFESS no. 273/93 de 13 de março de 1993 institui o código
de ética profissional e dá outras providências. Disponível em Disponível em:
<http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_1993.pdf> Acesso em: 15 ago, 2012.
______ (org). BARROCO, Maria Lucia Silva e TERRA, Sylvia Helena. Código de Ética do
(a) Assistente Social Comentado. São Paulo: Cortez/CFESS, 2012.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (CNE)/MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO (MEC). Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço
Social. Resolução n. 15 de 13 de março de 2002. Disponível em: <http://www.cefess.org.br>
Acesso em: 2 de ago, 2002.
______. Retificação do parecer CNE/CES 492/2001 que trata da aprovação das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social,

134

Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia.
Publicada no Diário Oficial da União de 29 de janeiro de 2002. Disponível em
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2001/pces1363_01.pdf> Acesso em: 28 jul, 2012.
COUTINHO, Carlos Nelson. Notas sobre cidadania e modernidade. Revista Ágora: Políticas
Públicas e Serviço Social, ano 2, n.03, 2005.
DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa social: teoria, método e criatividade/ Suely Ferreira
Deslandes, Romeu Gomes; Maria Cecília de Souza Minayo (organizadora). 27.ed. – Petrópolis,
RJ: Vozes, 2008.
EAGLETON, Terry. Depois da Teoria. Um olhar sobre os Estudos Culturais e pósmodernismo. Trad. Maria Li. Oliveira – RJ:Civilização Brasileira, 2005, cap. 1 e2.
EIRAS, Alexandra. Grupos e Serviço Social: Explorações teórico-operativas. Rio de
Janeiro:

UFRJ/ESS,

2006.

Disponível

em:

<https://docs.google.com/file/d/0B2xO1cAz_Po4Y2FiYjBhYzItZDliNi00YjgwLWI1ZmItM
DhjMjdiMzdkOTFm/edit?hl=pt_BR&authkey=COHvnP4E&pli=1> Acesso em: 06 de Jul de
2014.
FALEIROS, Vicente de Paula. Aonde nos levam as Diretrizes Curriculares? Temporalis n.2.
Brasília: ABEPSS, jul/dez 2000.
FERNANDES, Florestan. Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento.

Biblioteca de

Ciências Sociais. RJ:Zahar, 1968.
FORTI, Valéria e GUERRA, Yolanda (orgs.). Serviço Social: Temas, Textos e Contextos.
Coletânea Nova de Serviço Social. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris. 2010
GARDNER, Howard. A nova ciência da mente. São Paulo: Edusp, 2003.
________________. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. São Paulo:
Artmed, 1994.
GHIGGI, Dionízia Portella. O Serviço Social e a proposta do método criativo e livre. In:
PEREIRA, Leda Coelho Ribeiro (org.) Criatividade Metodológica em Serviço Social: A
Questão da Qualidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.

135

GONÇALVES, Reinaldo. Governo Lula e o Nacional-desenvolvimentismo às avessas. In:
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, n.31, 2012.
______. Novo desenvolvimentismo e liberalismo enraizado. In: Serviço Social e Sociedade,
São Paulo, n.112, p.637-671, 2012.
GUERRA, Yolanda. A Formação profissional frente aos desafios da intervenção e das
atuais configurações do ensino público, privado e a distância. São Paulo: Serviço Social e
Sociedade, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n104/08.pdf>
______. Serviço Social: dilemas da precarização e estratégias de enfrentamento. In: Crise
contemporânea e Serviço Social. Maceió: EDUFAL, 2010
HARVEY, David. O neoliberalismo. História e implicações. São Paulo: Loyola, 2008.
______. A Condição Pós-Moderna. São Paulo, Loyola, 1993
HELLER, Agnes. De la cotidianidad a la generecidad. In: Sociologia de la vida cotidiana.
Ediciones Península/historia/ciência/sociedad. Barcelona, 144, 1991.
______. O Cotidiano e a História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.
IAMAMOTO, Marilda. Renovação e conservadorismo no serviço social. 3. Ed. São Paulo:
Cortez, 1995.
______. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 7.ed.
São Paulo: Cortez, 2004.
______. A formação acadêmico-profissional no Serviço Social brasileiro. In: Serviço Social
e Sociedade: São Paulo, 2014.
______. O Serviço Social em Tempos de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e
questão social. São Paulo: Cortez Editora, 2007. __________________________.
______. Trabalho e indivíduo social: um estudo sobre a condição operária na
agroindústria canavieira paulista. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2008.
IASI, Mauro Luis. Ensaios sobre Consciência e Emancipação. São Paulo: Expressão Popular,
2 ed, 2011.
KONDER, Leandro. Marxismo e Alienação. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

136

KOSIK, Karel. O mundo da pseudoconcreticidade e a sua destruição. In: Dialética do
Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
LEFÉVBRE, Henri. Teoria do conhecimento. Capitulo I in Lógica Formal, lógica dialética.
Civilização Brasileira, 3.Ed, Rio de Janeiro, 1975.
LESSA, Sérgio. Mundo dos homens: trabalho e ser social. São Paulo: Boimtempo, Editorial,
2002.
______. Serviço Social e Trabalho: do que se trata? Revista Crítica Marxista, 2006(a).
LIGUORI, Guido. Estado e Sociedade Civil de Marx a Gramsci. Revista Novos
Rumos,

2006.

Disponível

em:

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/novosrumos/article/viewFile/2093/1725>
Acesso em 06 de Jul de 2014.
LOWY, Michel.

As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhhausen:

marxismo e o positivismo na sociologia do conhecimento. 5. Ed. Ver.- São Paulo: Cortez,
1994.
MARSIGLIA, Regina Maria Giffoni. Orientações básicas para a pesquisa. In: MOTA, Ana
Elizabete [et al]. Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo: OPAS,
OMS, Ministério da Saúde, 2007.
MARX e ENGELS, F. “A Ideologia Alemã”. (I – Feuerbach). Tradução de José Carlos Bruni
e Marco Aurélio Nogueira. 8 ed. São Paulo: HUCITEC, 1991.
MARX, Karl. Capítulo VI – inédito de O Capital. Tradução de Klaus Von Puchen. São Paulo,
Centauro, 2004.
______. O Capital (Crítica da Economia Política). O Processo de Produção Capitalista. Livro
1. Vol. I – 2 ed. Trad. Reginaldo Sant´Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971. Cap
XXIII.
______Contribuição à crítica da economia política/ Karl Marx: tradução e introdução de
Florestan Fernandes. 2.ed.- São Paulo: Expressão Popular, 2008.
______Manuscritos Econômicos-Filosóficos. Lisboa: Edições 70, 1993 (sobre o dinheiro).
MÉSZAROS, Istvan. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boimtempo editorial, 2006.

137

MINAYO, Cecília de Souza. O desafio do conhecimento – Pesquisa qualitativa em saúde. São
Paulo: Hucitec/ Rio de Janeiro: Abrasco, 1992.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação (CNE), 2002.
Disponívelem:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2001/pces1363_01.pdf> Acesso em:
03/09/2012. Às 15:33 hs.
MORAES, Reginaldo. Neoliberalismo. De onde vem, para onde vai? São Paulo: editora
SENAC, São Paulo: Série Ponto Futuro, n.6, 2001.
NETTO, José Paulo. A Construção do Projeto Ético-político do Serviço Social frente à crise
Contemporânea. CEAD. Módulo 1, Brasília, 1999.
______ Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez Editora, 1992.
______. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64. São
Paulo: Cortez, 1991.
______. Capitalismo e reificação. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1981.
OFFE, Claus. A democracia contra o Estado de Bem-Estar? In: OFFE, Claus. Capitalismo
desorganizado: transformações contemporâneas do trabalho e da política. São Paulo,
Brasiliense, 1989.
ORTIZ, Fátima Grave. Sobre o Processo de Formação da Consciência: limites e
possibilidades para a afirmação de projetos coletivos. Revista em Pauta: teoria social e
serviço social, n.29, v.10, Rio de Janeiro: Gramma, 2012.
______. O Serviço Social e sua Imagem: avanços e continuidades de um processo em
construção. Rio de Janeiro, 2007. 303 f. Tese.
______. Sobre o Processo de Formação da Consciência: limites e possibilidades para a
afirmação de projetos coletivos. Revista em Pauta: teoria social e serviço social, n.29, v.10,
Rio de Janeiro: Gramma, 2012.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 6 ed. Petrópolis: vozes, 1987.
PAIVA, Beatriz Augusto de (et al). Reformulação do Código de Ética: pressupostos históricos,
teóricos e políticos. IN: BONETTI, Dilsea Aldeota et al (orgs). Serviço Social e Ética: convite
a uma nova práxis. São Paulo: Cortez/CFESS, 2012.

138

PALAZÓN MAYORAL, María Rosa. A filosofia da práxis segundo Adolfo Sánchez
Vásquez. En publicacion: A teoria marxista hoje. Problemas e perspectivas Boron, Atilio A.;
Amadeo, Javier; Gonzalez, Sabrina. ISBN, 2007.
PANIAGO, Maria Cristina. A crise estrutural do capital, os trabalhadores e o Serviço
Social. In: Cris contemporânea e Serviço Social. Macéio: EDUFAL, 2010.
PEREIRA, José Maria Dias. Uma breve história do desenvolvimentismo no Brasil. In:
Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v.6, n.9, p.121-141, 2011.
PEREIRA, Leda Coelho Ribeiro (org.) Criatividade Metodológica em Serviço Social: A
Questão da Qualidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado. Brasília, Documentos da Presidência da República, 1995.
PEREIRA, Tatiana Dahmer. O não governamental em questão: um estudo sobre o universo
abong. Rio de Janeiro: Fase-Observatório, 2003.
PEREIRA. Larissa Dahmer. Política educacional brasileira e serviço social: do
confessionalismo ao empresariamento da formação profissional. Rio de Janeiro, 2007. 378
f. Tese (Doutorado em Serviço Social) Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 2007.
PRATES, Jane Cruz. Proposta Hipotética de gestão estratégica: um espaço de
materialização do projeto político. In: PEREIRA, Leda Coelho Ribeiro (org.) Criatividade
Metodológica em Serviço Social: A Questão da Qualidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
RAWL, John. Justiça como Equidade: uma concepção política, não metafísica. In: Lua
Nova n.25, São Paulo, 1992.
REIS, Marcelo Braz Moraes dos. Notas sobre o projeto ético-político do Serviço Social.
Assistente Social: ética e direitos. Coletânea de Leis resoluções. 4º Ed. Rio de Janeiro, CRESS/7
R., 2005.
ROSANVALLON, Pierre. A Nova Questão Social: Repensando o Estado Providência.
Brasília. Instituto Teotônio Vilela, 1998 (em nota de rodapé).

139

SÁ, Jeanete Liasch Martins de. Conhecimento e currículo em serviço social: análise das
contradições. São Paulo: Cortez, 1995.
SALAZAR, Silvia Neves. A centralidade da categoria trabalho na contemporaneidade. In:
revista em debate: PUC RIO, 2009.
SAMPAIO Jr., Plínio Arruda. Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e
farsa. In: Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n.112, p.637 – 671, 2012.
SANTOS, Claudia Mônica dos. Instrumentos e técnicas: Mitos e Dilemas na Formação
Profissional do Assistente Social no Brasil. Rio de Janeiro, 2006. 251 f. Tese (Doutorado em
Serviço Social) – Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2006.
______ NORONHA, Karine. O estado da arte sobre os instrumentos e técnicas na
intervenção profissional do assistente social – uma perspectiva critica. In:______. Serviço
Social: temas, textos e contextos: coletânea nova de Serviço Social. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010.
______. Instrumentos e Técnicas: intenções e tensões na formação profissional do
Assistente Social. Libertas, Juiz de Fora, v.4 e 5, n.especial, 2005.
______. Instrumentos e técnicas: Mitos e Dilemas na Formação Profissional do Assistente
Social no Brasil. Rio de Janeiro, 2006. 251 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Escola de
Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
______. Na Prática a Teoria é Outra? Mitos e Dilemas na Relação entre Teoria, Prática,
Instrumentos e Técnicas no Serviço Social. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010.
SANTOS, Josiane Tavares. Neoconservadorismo pós-moderno e serviço social brasilerio.
São Paulo: Cortez, 2007.
SICSÚ, João; DE PAULA; Luiz Fernando e MICHEL, Renaul (Orgs.) Por que novodesenvolvimentismo? Barueri: Manole; Rio de Janeiro/ RJ: Fundação Konrad Adenauer, 2005.
SILVA, Maria Ozanira da Silva e (org). O serviço social e o popular: resgate teóricometodológico do projeto profissional de ruptura. 3º Ed. São Paulo: Cortez, 1995.

140

SOARES, Laura Tavares. Os Custos Sociais do Ajuste Neoliberal na América Latina. São
Paulo: Cortes, 2000. – (Coleção questões da nossa época; v.78)
SOUZA, Charles Toniolo de. A prática do Assistente Social: conhecimento,
instrumentalidade e intervenção profissional. Emancipação, Ponta Grossa, 8 (1): 119-132,
2008. Disponível em <http://www.uepg.br/emancipacao> Acesso em: 13 jul. 2012.
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. México: Civilização Brasileira, 1969.
______. Filosofia da Práxis. São Paulo: Expressão Popular, 1971.
VELOSO, Laís Helena Pinto. Reveses da Entrevista Social (Considerações Teórico
Técnicas). Rio de Janeiro: FSS/UERJ, 1996.
VIGANÓ, Suzana Schmidt. As regras do jogo: a ação sociocultural em teatro e o ideal
democrático. Edições Mandacaru. São Paulo: Hucitec, 2006.
WERNECK VIANNA, Maria Lucia Teixeira, BARTHOLO JR, Roberto dos Santos. Teoria
do Desenvolvimento Social. In: Caderno COPP/SESI, 2001.
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo. SP: Boitempo, Ed., 2003.
YASBEK, Maria Carmelita. Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço
Social. In:______. Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília:
CFESS, 2009.

141

ANEXOS

142

ANEXO I
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS COMO PARTE DA PESQUISA DE
DISSERTAÇÃO “A CRIATIVIDADE NA FORMAÇÃO E NO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL”

Orientadora: Beatriz Venancio
Pesquisadora: Mariana Isaac de Oliveira

Idade:_______________

Período: ___________________

1) Para você a criatividade é um potencial da subjetividade humana ou a criatividade pode
ser estimulada? Marque um x em:
1 ( ) potencial da subjetividade humana 2 ( ) pode ser estimulada ( ) Os dois.
2) Pessoas com melhores condições materiais podem ser mais criativas?
Sim ( ) Não ( )
Pq?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

3) Você se considera uma pessoa criativa? Sim ( ) Não ( )

4) Antes de cursar a disciplina OTPII, você sabia que uma das características do perfil
profissional do Assistente Social é ser criativo? Sim ( ) Não ( ) mais ou menos ( )

5) No processo de formação profissional do Serviço Social, você cursou alguma disciplina
que discutiu ou trabalhou a criatividade? Sim ( ) Não ( )
Qual (is) e como?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
6) Você já pensou por que a criatividade aparece em meados da década de 1990, como
necessidade para o perfil profissional do Assistente Social? ( ) Sim ( ) Não
Caso negativo, por que?
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( ) Não acho relevante para a categoria profissional.
( ) Não atentei para isto.
( ) Nunca foi discutido no processo de formação.
( ) Outros ______________________________

7) Marque um x nas palavras e nas frases que para você estão relacionadas ao conceito de
criatividade.

( ) Redução de custos ( ) Eficiência e eficácia ( ) Jogos teatrais ( ) Emancipação
humana (
) Processo de construção da consciência crítica(
) Processo coletivo (
)
Individualismo ( ) Oficinas ( ) Intensificação do lucro ( ) Política ( ) Arte ( ) Parte do
projeto capitalista de sociedade ( ) Projetos profissionais ( ) Divisão Social e técnica do
trabalho ( ) Alienação ( ) Liberdade.

8) É importante o Assistente Social ser criativo? Sim ( ) Não ( )

9) Caso afirmativa, em sua concepção o Assistente Social precisa ser criativo para:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

10) As discussões na disciplina de OTP II, o fizeram pensar sobre o potencial criativo do
Assistente Social? Sim ( ) Não ( )
Quais dificuldades encontraram, sobretudo para construir o trabalho
final?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________.
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ANEXO II
EMAIL ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO (SSN@VM.UFF.BR) NO DIA 24 DE
ABRIL SOLICITANDO O ENVIO DA QUESTÃO AOS PROFESSORES
Caras professoras Miriam e Adriana,
Meu nome é Mariana Isaac, orientanda da professora Beatriz Venancio, aluna do programa de
mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense.
Minha pesquisa discute a formação profissional com o seguinte recorte: a criatividade na
formação e no fazer profissional do Assistente Social.
Gostaria, portanto, de pedir a colaboração de vocês para encaminhar uma questão referente à
pesquisa para o email dos professores. Vocês poderiam fazer esta gentileza?
A questão encontra-se em anexo e a resposta dos professores deverá ser encaminhada
para: mariana._isaac@hotmail.com
Desde já, muito obrigada!
A colaboração de vocês será de suma importância para a pesquisa.
Att,
Mariana Isaac
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ANEXO III
QUESTÃO APLICADA AOS PROFESSORES COMO PARTE DA PESQUISA DA
DISSERTAÇÃO “A CRIATIVIDADE NA FORMAÇÃO E NO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL”
Pesquisadora/mestranda do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Serviço Social e
Desenvolvimento Regional: Mariana Isaac de Oliveira
Orientadora: Beatriz Venancio

As diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social, aprovadas em 1996, indicam
como perfil do bacharel em Serviço Social
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e
implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas
sociais públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e
movimentos sociais. Profissional dotado de formação intelectual e
cultural generalista crítica, competente em sua área de desempenho,
com capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das
relações sociais e no mercado de trabalho. Profissional comprometido
com os valores e princípios norteadores do Código de Ética do
Assistente Social (ABEPSS/CEDEPSS, 1996)

No livro O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional,
Marilda Iamamoto destaca “(...) um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no
presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes
no cotidiano" (2001, p.20).
Minha pesquisa para a dissertação de Mestrado trata do tema da criatividade na formação
profissional. Para tanto, pediria que respondesse a questão abaixo:
O que entende por criatividade no perfil profissional e de que maneira o professor pode
estimular esta capacidade no processo de formação profissional?
Desde já, agradeço a sua colaboração. Sua participação será de suma importância para
realização desta pesquisa.
Os entrevistados serão identificados com números, preservando assim o anonimato dos
participantes e o sigilo no processo da pesquisa.
Favor deixar na secretária do Departamento de Serviço Social com a funcionária Cleide Perrone
Lee ou encaminhar para o email: mariana._isaac@hotmail.com
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ANEXO IV
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado(a) professor(a),
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “A criatividade na
formação profissional do Assistente Social brasileiro” (título provisório). A pesquisa objetiva
discutir como a criatividade é hegemonicamente percebida no Capitalismo e como ela se
manifesta no processo de formação do Serviço Social brasileiro. Suas respostas serão tratadas
de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em
qualquer fase do estudo. Os resultados serão apresentados em conjunto, não sendo possível
identificar os indivíduos que dele participaram. As pessoas, por acaso, referidas durante a
entrevista também terão suas identidades mantidas em sigilo. Os dados coletados serão
utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou produções
científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode desistir de
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação
com o pesquisador ou com a instituição. Você não terá nenhum custo ou quaisquer
compensações financeiras. Não haverá riscos de qualquer natureza. Você receberá uma cópia
deste termo em que consta o telefone/e-mail do pesquisador principal, podendo tirar suas
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Em anexo se encontra
o resumo da pesquisa de dissertação a fim de orientá-lo sobre o estudo e a questão a ser
respondia.
Diante
do
exposto
nos
parágrafos
anteriores,
eu,
firmado
abaixo,
________________________________________________ (primeiro nome e sobrenome)
concordo em participar do estudo intitulado “A criatividade na formação profissional do
Assistente Social brasileiro” (Título provisório).
Eu fui completamente orientado pela pesquisadora Mariana Isaac de Oliveira que está
realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-la
sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou um kit contendo as informações
da pesquisa, a qual li, compreendi, e tive plena liberdade para decidir acerca da minha
espontânea participação nesta pesquisa. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com
este estudo e informar sobre qualquer anormalidade observada. Estou ciente que sou livre para
sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada.
Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização
delegada do investigador.
Investigador: Mariana Isaac de Oliveira/ mariana._isaac@hotmail.com/ (24) 992069156
Data: ____________
Assinatura: ______________________________
Participante:
Data: ____________
Assinatura: ______________________________
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ANEXO V
EMAIL ENCAMINHADO AOS PROFESSORES PELO DEPARTAMENTO DE SSNUFF
Prezados Professores,
Foi solicitado ao Departamento de Serviço Social de Niterói a divulgação, aos docentes, de
Pesquisa relativa à "criatividade na formação profissional do Assistente Social Brasileiro",
levada a efeito por orientanda (Mariana Isaac de oliveira) da Professora Beatriz Pinto Venâncio.
Os professores que se interessarem em participar da pesquisa supracitada, podem preencher o
TERMO DE CONSENTIMENTO em anexo e entregá-lo no Departaento de Serviço Social.
Cabe ressaltar, que o referido TERMO DE CONSENTIMENTO, de forma opcional, também
pode ser assinado no Departamento de Serviço Social. IMPORTANTE dizer que, o prazo para
que os professores menifestem a intenção de participar da pesquisa em tela, assinando o
TERMO
DE
CONSENTIMENTO,
termina
no
dia
30.10.2014.
Atenciosamente,
Guilherme
Departamento
SSN
Sala 516 - 5º andar
Escola de Serviço Social - Bloco E

Serviço

Social

de

Niterói
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ANEXO VI
PROGRAMA

DA

DISCIPLINA

ELABORADO

COM

A

PROFESSORA

RESPONSÁVEL NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 (2.2013).
Unidade I - Discussão sobre práticas interventivas criativas para o Serviço Social.
- Debate sobre a relação teoria e prática, instrumentos e instrumentalidade do Serviço Social,
Código de Ética Profissional, Proposta Curricular para o curso de Serviço Social, Competências
e Atribuições do Assistente Social, direcionando o debate para a necessidade de se pensar a
criatividade no Serviço Social.
Unidade II – Vivências e práticas com grupos - reflexão sobre propostas de trabalho
diferenciadas. Utilização de alguns textos que possam fundamentar estas práticas.
- Apresentar o trabalho desenvolvido por Augusto Boal96 - técnicas desenvolvidas no processo
de construção do Teatro do Oprimido; além de práticas diferenciadas desenvolvidas por
Assistentes Sociais nos trabalhos com grupos – sobretudo em seus trabalhos nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS); e também trabalhos de conclusão de curso,
dissertações e teses que discutam tais práticas.
Critérios de Avaliação
- Participação nas aulas/oficinas, com leitura prévia de textos indicados.
- Entrega de trabalho final - elaboração de uma proposta de intervenção profissional
diferenciada para trabalho com grupos. Os alunos poderão fazer articulação com outras áreas
do conhecimento, pesquisar métodos e técnicas que diversas profissões utilizam em suas
intervenções e que possam ser repensados pelo Serviço Social. O trabalho deverá ser
apresentado por escrito e no formato de vivência com a turma. O trabalho escrito deverá
apresentar as dificuldades de se pensar a prática do Serviço Social para além dos instrumentos
já conhecidos, como foi esta busca, quais disciplinas ajudaram a fazer esta articulação, quais
áreas do conhecimento pesquisaram e como perceberam a criatividade neste processo. Também
deverá conter no trabalho escrito, a proposta de trabalho 97, a população usuária, assim como
seus possíveis limites, impactos e benefícios.

96

Augusto Boal foi um dramaturgo, ator, diretor e sistematizador das técnicas do Teatro do Oprimido, aliando sua
prática à questões políticas e sociais. Para Boal todos os seres humanos são atores e o teatro pode ser um
instrumento utilizado para emancipação dos sujeitos e coletivo.
97

Ou seja, a proposta de intervenção de trabalho, que apesar de se utilizar de técnicas e métodos de outras áreas
do conhecimento, precisa necessariamente se caracterizar em trabalho do Serviço Social, precisa discutir demandas
que são de nossa competência respondê-las.
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ANEXO VII
CRONOGRAMA DE AULA TURMA 2/2013:
16/09/13 – Discussão do texto “Instrumentos e técnicas: intenções e tensões na Formação
Profissional do Assistente Social” (SANTOS, 2005). Textos de apoio: Diretrizes curriculares
formulada pela ABEPSS (1996) e Código de Ética do Serviço Social (1993).
23/09/13 – Discussão do texto “A Intervenção do Serviço Social nos CRAS: análise das
demandas e possibilidades para o trabalho socioeducativo realizado grupalmente”
(EIRAS, 2012).
30/09/13 – Discussão dos textos “O Estado da Arte sobre os instrumentos e técnicas na
intervenção profissional do Assistente Social – uma perspectiva crítica” (SANTOS E
NORONHA, 2010)
07/10/13 – Ato dos professores
14/10/13 – Feriado
21/10/13 – Discussão do texto: “Orientação e Acompanhamento de indivíduos, grupos e
famílias. Direitos sociais e competências profissionais.” (MIOTO, 2009).
28/10/13 – Aula sobre sistematização da prática com os registros elaborados pelos alunos e
resumo das discussões para prova.
04/11/13 – Prova
11/11/13 – Aula elaborada como parte do processo de estágio em docência - discussão sobre o
trabalho final e apresentação da experiência da linguagem teatral na formação e no fazer do
Serviço Social como subsídio para ajudar os alunos a construírem o trabalho final. Textos de
apoio: “Um Curinga na minha profissão: A Linguagem Teatral na Formação e no Fazer do
Assistente social.” (ISAAC, 2012) e “Formulação de Projeto de Trabalho Profissional. Direitos
Sociais e Competências profissionais” (COUTO, 2009).
18/11/13 – Discussão sobre trabalho com grupos no CRAS, texto “O fazer dos Assistentes
Sociais juntos às famílias nos Centros de Referência de Assistente Social – CRAS do
Município de São Bernardo do Campo/ SP.” (FRANÇA, 2010).
25/11/13 – Discussão sobre o livro “Construindo as condições de convivência do grupo”
(PUC, 2010).
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02/12/13 – Apresentação dos trabalhos finais98 “Marcas em Flor” e “Construindo a
Identidade de Gênero e a sexualidade Infantil- creche UFF”.
09/12/13 – Apresentação dos trabalhos finais “Proposta de intervenção com gestantes e
puérperas, no Hospital Universitário Antônio Pedro”, “Dinâmica de grupo para préadolescentes dos estabelecimentos públicos da região Norte de Niterói” e “O processo de
construção de vínculos em grupos de crianças e adolescentes em instituições de
acolhimento e unidade para cumprimento de medidas socioeducativas.”
16/12/13 – Apresentação dos trabalhos finais, “Elaboração de intervenção profissional para
trabalho com grupo de idosos” e “O processo da escuta na relação de ser escutado” E Por
fim, fizemos avaliação da disciplina e aplicação do questionário para pesquisa da dissertação99

ANEXO VIII
PROGRAMA

DA

DISCIPLINA

ELABORADO

COM

A

PROFESSORA

RESPONSÁVEL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 (1.2014)
Unidade I - Discussão sobre práticas interventivas criativas para o Serviço Social.
- Debate sobre a relação teoria e prática, instrumentos e instrumentalidade do Serviço Social,
Código de Ética Profissional, Proposta Curricular para o curso de Serviço Social, Competências
e Atribuições do Assistente Social, direcionando o debate para a necessidade de se pensar a
criatividade no Serviço Social.
Unidade II – Vivências e práticas com grupos - reflexão sobre propostas de trabalho
diferenciadas. Utilização de alguns textos que possam fundamentar estas práticas.
- Apresentar o trabalho com práticas diferenciadas desenvolvidas por Assistentes Sociais nos
trabalhos com grupos – sobretudo em seus trabalhos nos Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS). E também, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses que discutam
tais práticas.

Critérios de Avaliação
A proposta de trabalhou mudou de um semestre para outro. Neste semestre, avaliamos que as
propostas de trabalho, não necessariamente deveriam ser construídas para trabalho com
grupos. No entanto, deveriam ser viáveis e criativas.

98

As avaliações realizadas conjuntamente com a professora Beatriz sobre cada trabalho, encontra-se em anexo.

99

O questionário aplicado com a turma encontra-se em anexo.
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Devido aos resultados dos trabalhos apresentados no semestre anterior 2/2013, pensamos que
seria interessante criar um roteiro para colaborar com os alunos do 1/2014 a pensarem sobre os
elementos fundamentais para criação de uma proposta de trabalho de Serviço Social.

UFF – ESS – SSN
DISCIPLINA: OFICINA TEÓRICO-PRÁTICA II
PROFESSORA: BEATRIZ P VENANCIO
MESTRANDA EM ESTÁGIO DOCENTE: MARIANA ISAAC DE OLIVEIRA

Texto de apoio: COUTO, Berenice Rojas. Formulação do projeto de trabalho profissional.
Direitos Sociais e Competências profissionais. Brasília: CFESS, 2009.
Roteiro para a construção do trabalho final da disciplina de OTP II:
1) Para pensar a construção de um projeto de trabalho é necessário:
a. Conhecer a lei de regulamentação da profissão (1993), o Código de Ética profissional (1993)
e as legislações específicas ao campo de estágio (previdência social, saúde, e assistência social).
b. Para quem trabalha com a perspectiva sócio-educativa, é importante refletir sobre o modelo
formal de educação para construir propostas alternativas.
c. Os instrumentos jurídicos devem permear toda a proposta de trabalho. Como afirma Couto
(2009), o Código de Ética não deve ser acionado em determinadas situações. Ele precisa estar
expresso em todas as intervenções do Assistente Social.
ATENÇÃO: é fundamental, ao construir o projeto de trabalho, ter claro que estes documentos
devem estar presentes na construção da proposta, no trabalho escrito e na
apresentação oral.
2) É necessário uma interlocução com outras disciplinas: Quais os conteúdos teóricos
permitiram realizar uma leitura da realidade e uma análise do contexto? Qual ou quais
referencial (ais) teórico-analítico foram escolhidos e permitem o autor(es) do projeto entender
o modo de organização da sociedade?
3) Planejamento:
a) Conhecer a instituição - que tipo de instituição? É pública ou privada? Por que requisitou o
Assistente Social? Qual é a sua finalidade? Como se organiza? Que recursos utiliza para sua
manutenção? Como se estabelecem as relações de poder? Quais as possibilidades reais em
construir um trabalho que faça a mediação entre demandas institucionais e dos usuários?
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b) O que a profissão tem para oferecer - neste sentido predominam aspectos tais como atender
as necessidades sociais dos usuários transformadas em demandas, dando espaço para a
participação política dos usuários e reconhecimento sobre seus direitos. Em contraponto, o
profissional precisa conhecer os limites institucionais – por isso a necessidade de uma pesquisa
prévia sobre a instituição, sobretudo por ser, na maioria das vezes, um profissional assalariado.
c) Reconhecer as demais intervenções presentes na instituição – perceber os projetos solidários
e antagônicos ao seu, e a partir disso pensar a possibilidade de articulação com outros
profissionais e construir alianças.
4) Elementos de organização do projeto:
a) Identificação do local de trabalho e justificativa da proposta de trabalho: O que o Assistente
Social se propõe a atender? Quais são suas prioridades? Qual a relevância da proposta de
trabalho? Quem será beneficiado?
b) Objetivos: Quais objetivos pretende alcançar? Os objetivos possibilitarão construir a
metodologia de trabalho.
c) Metas: Maneira de quantificar e qualificar o trabalho. Devem estar relacionadas com os
objetivos e permitirão a formulação de alguns indicadores. Quais elementos identificados no
campo de estágio estimularam criar uma proposta de trabalho? Por exemplo, alto índice de
evasão escolar? Número elevado de mulheres vítimas de violência sendo atendidas por postos
de saúde e policlínicas? Se o trabalho pressupõe uma transformação da realidade que se
apresenta, para avaliar se esta mudança ocorreu
efetivamente ocorreu, é preciso ter claro os resultados a que se pretende chegar (METAS) e
como o trabalho será monitorado para que se possa avaliar os resultados (com entrevistas?
pesquisa nos arquivos para verificar alteração dos dados? grupo focal? questionários? visitas
domiciliares?).
d) Recursos: materiais necessários para a execução da proposta de trabalho. Papel, caneta, sala,
computador, verba para transporte, entre outros.
e) Registro do próprio trabalho: tanto a proposta de trabalho quanto a execução da proposta
precisam ser registradas. A sistematização da prática é importante para construir a memória, a
história da profissão, avaliar o projeto, (re) pensar o exercício profissional e também legitimálo.
É FUNDAMENTAL QUE ESTES ELEMENTOS APAREÇAM NO CORPO DO
TRABALHO.
O trabalho final pode ser construído no seguinte formato:
I - Introdução - breve análise da instituição e da população usuária, sempre articulada e

153

fundamentada teoricamente; o processo de construção do projeto de trabalho – escolhas,
dificuldades, impasses, limites, articulação com os debates na disciplina, com outras
disciplinas, o código de ética, a lei de regulamentação da profissão e outras legislações
necessárias para a construção do projeto
II - Desenvolvimento – seria o projeto de trabalho propriamente, ou seja, identificação,
justificativa, objeto da ação, objetivos, metas, formas de avaliação do impacto na realidade e
recursos
III - Considerações finais - os limites e as dificuldades de se pensar uma proposta de trabalho
criativa, a possibilidade ou não de articulação com outras áreas do conhecimento. Ou seja, as
dificuldades de se pensar a prática do Serviço Social para além dos instrumentos já conhecidos,
como foi esta busca, quais disciplinas ajudaram a fazer esta articulação, quais áreas do
conhecimento pesquisaram e como perceberam a criatividade neste processo. Isto porque,
mesmo o trabalho se caracterizando como uma proposta de Serviço Social, os alunos poderão
fazer articulação com outras áreas do conhecimento, pesquisar métodos e técnicas que diversas
profissões utilizam em suas intervenções e que possam ser repensadas pelo Serviço Social.
IV - Referências Bibliográficas.
Por fim, vale lembrar um dos importantes compromissos de nossa profissão – negar o papel de
controle e tutela dos usuários e construir propostas de trabalho que garantam a participação
política destes usuários.
ATENÇÃO: O trabalho deverá ser apresentado por escrito, além da apresentação oral
nas mesas temáticas, e se possível no formato de vivência com a turma.
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ANEXO IX
CRONOGRAMA DE AULA TURMA 1/2014:
A disciplina, por conta dos feriados e das paralisações públicas, contou com um total de onze
encontros as quartas -feiras das 18h00 às 22h00. E a partir da primeira aula, acordamos o
cronograma de aula, os conteúdos programáticos e os objetivos com o trabalho final.
Cronograma de aulas:
05/03/14 – Apresentação da disciplina e da turma.
12/03/14 – Continuação da apresentação da disciplina e da turma. Texto de apoio: O Estado
da Arte sobre os Instrumentos e técnicas. SANTOS, Cláudia Mônica.
19/03/14 - Paralisação
26/03/14 – Discussão do texto “A intervenção do Serviço Social no CRAS” Alexandra Eiras.
Primeira experiência de trabalho com oficinas.
02/04/14 – Discussão sobre documentação registro – sistematização da prática. Textos de
apoio: Meye, Telma Lima.
09/04/14 – Discussão do texto: “Orientação e acompanhamento de indivíduos, grupos e
famílias (Mioto). Experiência de trabalho com oficinas.
16/04/14 – Discussão sobre os relatos construídos pelos alunos na oficina do dia 09/04 e
discussão sobre o trabalho final.
23/04/14 – Feriado. 30/04/14 – Discussão do trabalho final a partir do texto de apoio da
COUTO, Berenice Rojas. Formulação de Projeto de Trabalho Profissional. Direitos Sociais e
Competências profissionais. Brasília: CFESS, 2009
07/05/14 – Discussão do texto da PUC: Trabalho com famílias – metodologia e monitoramento.
14/05/14 – Greve dos rodoviários.
21/05/14 – Greve dos rodoviários.
28/05/14 – Apresentação do trabalho final.
04/06/14 – Apresentação do trabalho final.
11/06/14 – Apresentação do trabalho final. E por fim, avaliação da disciplina e aplicação do
questionário para pesquisa da dissertação.
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ANEXO X
CONVITE DA PESQUISA ENCAMINHADO A PROFESSORA MARILDA VILELA
IAMAMOTO
ENDEREÇO DE EMAIL: mviamamoto@uol.com.br
DIA 29/09/2014
Prezada professora Marilda,
Meu nome é Mariana Isaac, orientanda da professora Beatriz Venancio, aluna do
programa de mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal
Fluminense. Minha pesquisa discute a formação profissional com o seguinte recorte: a
criatividade na formação do Assistente Social.
Para tanto, nos propomos refletir sobre o modo como a criatividade aparece na
racionalidade do desenvolvimento capitalista; porque é importante para o Serviço Social formar
profissionais com perfil criativo; o que a categoria entende por criatividade; e de que forma é
estimulada a criatividade no processo de formação profissional do Serviço Social brasileiro.
No processo da pesquisa, percebemos que você é uma das precursoras ao trazer este
debate para categoria e seria de suma importância entrevistá-la para qualidade da dissertação.
Desta maneira, gostaria de saber se é possível agendarmos uma entrevista para
dialogarmos sobre esta temática. Se for de sua preferência posso encaminhar um roteiro com
as questões pretendidas, assim como o projeto da pesquisa.
Aguardo retorno e me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Desde já,
Muito obrigada!
Atenciosamente
Em 09/10/2014, reiteramos o convite com a seguinte observação: Imagino que seu tempo
esteja apertado por conta das demandas que a academia lhe impõe. Desta maneira, se fosse o
caso, poderíamos enviar as questões por Email para respondê-las.
Aguardo retorno,
Mariana Isaac
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ANEXO XI
EMAIL ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO (SSN@VM.UFF.BR) NO DIA 11 DE
DEZEMBRO DE 2014 RELEMBRANDO A IMPORTANCIA DA PARTICIPAÇÃO
DOS DOCENTES NA PESQUISA

Prezados,
Por gentileza poderiam repassar este Email aos docentes?
Desde já,
Grata!
Mariana Isaac
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional.
Orientadora: Beatriz Venancio.

Prezados professores,
Viemos por meio deste Email agradecer a todos os docentes que participaram da pesquisa de
dissertação: "A Criatividade na Formação Profissional do Assistente Social Brasileiro".
A participação de vocês é de suma importância para contribuir com a qualidade da pesquisa.
Portanto, para aqueles que ainda não participaram, reiteramos que o kit da pesquisa pode ser
entregue no Departamento de Serviço Social a funcionária Cleide ou encaminhado para o
Email: mariana._isaac@hotmail.com, até segunda-feira 15 de dezembro de 2014.
Sem mais,
Nos colocamos a disposição para responder quaisquer dúvidas referente a pesquisa.
Novamente, muito obrigada!
Att,
Mariana Isaac
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional.
Orientadora: Beatriz Venancio.
Escola de Serviço Social
Universidade Federal Fluminense
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ANEXO XII
PROGRAMA DA DISCIPLINA OFICINA TEÓRICO PRÁTICA II100

UFF
Universidade Federal Fluminense
Escola de Serviço Social de Niterói
Departamento de Serviço Social de Niterói
CÓDIGO DA DISCIPLINA: SSN 00177
DISCIPLINA: Oficina Teórico Prática II
CARGA HORÁRIA: 60 horas
HORÁRIO: segunda-feira 14-18h
2º SEMESTRE DE 2013
Nome do Professor: Beatriz Pinto Venâncio
Mestranda em Estágio Docente: Mariana Isaac Oliveira
EMENTA: Análise das questões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas que
orientam o trabalho do assistente social nas diferentes expressões da questão social brasileira,
articulando o debate à legislação e implementação das políticas sociais e/ou programas sociais setoriais
públicos e privados.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Possibilitar a análise das questões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas que
orientam o trabalho do assistente social.
Conteúdo Programático
UNIDADE I - SOBRE INSTRUMENTOS/INSTRUMENTALIDADE - Discussão sobre práticas
interventivas criativas no fazer profissional do assistente social.
–

Debate sobre a relação teoria e prática, instrumentos e instrumentalidade, código de ética
profissional, proposta curricular para o curso de Serviço Social, competências e atribuições do
assistente social.
– Práticas interventivas criativas
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão –
10°.ed. rev. e atual. – [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, [2012]
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social. Resolução n. 15, de 13 de março de 2002.
http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_diretrizes_cursos.pdf
Guerra, Yolanda. A instrumentalidade no trabalho do assistente social. In Capacitação em Serviço
Social e Política Social. Módulo 4: O trabalho do assistente social e as políticas sociais,
CFESS/ABEPSS – UNB, 2000.
http://www.cedeps.com.br/wp-content/uploads/2009/06/Yolanda-Guerra.pdf
MIOTO, Regina Célia. Orientação e acompanhamento de indivíduos, grupos e famílias. Direitos
Sociais e Competências profissionais. Brasília: CFESS, 2009.
SANTOS, C. M. Instrumentos e Técnicas: intenções e tensões na formação profissional Do Assistente
Social. Libertas, Juiz de Fora, v.4 e 5, n. especial, p.220 - 246, jan-dez / 2004, jan-dez / 2005
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/libertas/article/view/1760

100

É importante destacar que alguns conteúdos programáticos organizados na ementa da disciplina, sofreram
pequenas alterações no que se refere ao cronograma, por conta de eventualidades no decorrer do semestre e
pequenas mudanças de um semestre para outro.
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SANTOS, Cláudia Mônica dos. Instrumentos e Técnicas: Mitos e Dilemas na Formação
Profissional do Assistente Social no Brasil. RJ: UFRJ, 2006. Tese de Doutorado. Introdução, p. 10-27
Disponível em http://www.ess.ufrj.br/teses_2006/claudia-monica.pdf
SANTOS, C. M. e NORONHA, Karine. O estado da arte sobre os instrumentos e técnicas na
intervenção profissional do assistente social – uma perspectiva critica. In: FORTI & GUERRA.
(orgs) Serviço Social: temas, textos e contextos: coletânea nova de serviço social. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010.
SOUZA, Charles Toniolo. A prática do assistente social: conhecimento, instrumentalidade e
intervenção profissional. In. Emancipação, Ponta Grossa, 8(1): 119-132,2008. Disponível em <
HTTP://www.uepg.br/emancipação
UNIDADE II: VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COM GRUPOS
- PRÁTICAS, REGISTROS E DEBATES
- ESPECIFICIDADES DOS GRUPOS, DOS ESPAÇOS, DOS OBJETIVOS, DO TEMPO
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Trabalho com famílias / orgs. Mariangela Belfiore Wanderley, Isaura Isoldi de Mello Castanho e
Oliveira.
— São Paulo: IEE-PUC-SP, 2004.
P. 72-97 http://www.cedeps.com.br/wpcontent/uploads/2012/05/Trabalho com Famílias - Volume 1.pdf

FRANÇA, Marina. O fazer dos Assistentes Sociais juntos às famílias nos Centros de Referência de
Assistência Social – CRAS do Município de São Bernardo do Campo/Sp. Tese de doutorado. PUCSP. 2010. p. 82-122
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=203847
COUTO, Berenice Rojas. Formulação de Projeto de Trabalho Profissional. Direitos Sociais e
Competências profissionais. Brasília: CFESS, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOAL, Augusto. O arco-íris do desejo. Método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1996
BOAL, Augusto. A estética do oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009
OLIVEIRA, Mariana Isaac. Um curinga na minha profissão: a linguagem teatral na formação e no
fazer do assistente social. Niterói: UFF, 2012. 132 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –
Departamento de Serviço Social, Escola de Serviço Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2012.
VENANCIO, Beatriz P & ALVARENGA, Maria Carmen. Oficinas de memória. Teoria e prática.
Niterói: EDUFF, 2011. p. 9-28
VENANCIO, Beatriz P. Porções de Memória: oficina de teatro com idosos. In:. PEREIRA, LIGIERO,
TELLES (orgs.) Teatro e dança como experiência Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.
___________________________________________________________________
ENCAMINHAMENTO DIDÁTICO
O desenvolvimento da disciplina será realizado através de aulas expositivas, oficinas e debates. É
absolutamente indispensável a leitura prévia da bibliografia recomendada, bem como a participação em
sala de aula. A freqüência mínima de 75% das aulas é obrigatória: o aluno com freqüência inferior a 75%
será automaticamente reprovado101.
AVALIAÇÃO
101

Segundo o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF (2003). O percentual (25%) de faltas
permitido é destinado à cobertura de imprevistos, como doenças. O discente poderá faltar, no máximo,
4 (quatro) encontros. Disponível em http://www.uff.br
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- Leitura, discussão e entrega de estudo dirigido de textos indicados, participação nas aulas e nas
vivências propostas em sala – valor total 5 pontos;
- Uma prova, individual e sem consulta (unidade 1) – valor: 5 pontos;
- Um trabalho final (unidade 2) – valor: 10 pontos
Elaboração de uma proposta de intervenção profissional diferenciada para trabalho com grupos. Poderá
ser feita articulação com outras áreas do conhecimento, pesquisar métodos e técnicas que diversas
profissões utilizam em suas intervenções e que possam ser repensados pelo Serviço Social. O trabalho
deverá ser apresentado por escrito e no formato de vivência com a turma. O trabalho escrito deverá
apresentar as dificuldades de se pensar a prática do Serviço Social para além dos instrumentos já
conhecidos, como foi esta busca, quais disciplinas ajudaram a fazer esta articulação, quais áreas do
conhecimento pesquisaram e como perceberam a criatividade neste processo. Também deverá conter no
trabalho escrito, além da proposta de trabalho, a população usuária, assim como seus possíveis limites,
impactos e benefícios.
PLANO DE AULA
AULA CONTEÚDO
CH
S
9/9
Apresentação do programa e da proposta da disciplina
04
16/9
SOBRE INSTRUMENTOS/INSTRUMENTALIDADE – A DIMENSÃO
08
TÉCNICO-OPERATIVA
TEXTO PARA DEBATE:
SANTOS, C. M. Instrumentos e Técnicas: intenções e tensões na formação
profissional Do Assistente Social. Libertas, Juiz de Fora, v.4 e 5, n. especial,
p.220 - 246, jan-dez / 2004, jan-dez / 2005
TEXTOS COMPLEMENTARES
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de
regulamentação da profissão – 10°.ed. rev. e atual. – [Brasília]: Conselho
Federal de Serviço Social, [2012]
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social. Resolução n. 15, de 13
de março de 2002.
http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_diretrizes_cursos.pdf
23/9
SOBRE INSTRUMENTOS/INSTRUMENTALIDADE – A DIMENSÃO
12
TÉCNICO-OPERATIVA
TEXTO: EIRAS, A. A. L. T. S. . A intervenção do Serviço Social nos CRAS:
análise das demandas e possibilidades para o trabalho socioeducativo realizado
grupalmente. In: Cláudia Mônica dos Santos; Sheila Backx; Yolanda
Guerra. (Org.). A dimensão técnico-operativa no Serviço Social: desafios
contemporâneos. 1ed.Juiz de Fora: Editora UFJF, 2012, v. , p. 121-148.
SANTOS, Cláudia Mônica dos. Instrumentos e Técnicas: Mitos e Dilemas na
Formação Profissional do Assistente Social no Brasil. RJ: UFRJ, 2006. Tese
de Doutorado. Introdução, p. 10-27
Guerra, Yolanda. A instrumentalidade no trabalho do assistente social. In
Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 4: O trabalho do
assistente social e as políticas sociais, CFESS/ABEPSS – UNB, 2000.
Debate/ vivência de grupo
30/9
SOBRE INSTRUMENTOS/INSTRUMENTALIDADE – A DIMENSÃO
16
TÉCNICO-OPERATIVA

160

7/10

21/10
28/10
04/11
11/11

TEXTO: SANTOS, C. M. e NORONHA, Karine. O estado da arte sobre os
instrumentos e técnicas na intervenção profissional do assistente social –
uma perspectiva critica. In: FORTI & GUERRA. (orgs) Serviço Social: temas,
textos e contextos: coletânea nova de serviço social. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010.
SOUZA, Charles Toniolo. A prática do assistente social: conhecimento,
instrumentalidade e intervenção profissional. In. Emancipação, Ponta Grossa,
8(1): 119-132,2008. Disponível em < HTTP://www.uepg.br/emancipação. /
Debate/ vivência de grupo
SOBRE INSTRUMENTOS/INSTRUMENTALIDADE – A DIMENSÃO
TÉCNICO-OPERATIVA
TEXTO: MIOTO, Regina Célia. Orientação e acompanhamento de
indivíduos, grupos e famílias. Direitos Sociais e Competências profissionais.
Brasília: CFESS, 2009.
Debate/ vivência de grupo
SEMANA ACADÊMICA
Trabalhar com os registros, retomar os conteúdo e discutir a sistematização da
prática
PROVA
VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COM GRUPOS - PRÁTICAS, REGISTRO E
DEBATE (ESPECIFICIDADES DOS GRUPOS, DO ESPAÇO, DOS
OBJETIVOS, DO TEMPO).
TEXTO: COUTO, Berenice Rojas. Formulação de Projeto de Trabalho
Profissional. Direitos Sociais e Competências profissionais. Brasília: CFESS,
2009.
OLIVEIRA, Mariana Isaac. Um curinga na minha profissão: a linguagem
teatral na formação e no fazer do assistente social. Niterói: UFF, 2012. 132 p.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Departamento de Serviço Social,
Escola de Serviço Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.

18/11

Náo
teve.
Ato
pela
educaçã
o
20e 24
28
32
36

40
ENTREGA DAS NOTAS, VISTA DE PROVA
FRANÇA, Marina. O fazer dos Assistentes Sociais juntos às famílias nos
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de São
Bernardo do Campo/Sp. Tese de doutorado. PUC-SP. 2010. p. 82-122
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_o
bra=203847

25/11

2/12

09/12

VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COM GRUPOS - PRÁTICAS, REGISTRO E
44
DEBATE (ESPECIFICIDADES DOS GRUPOS, DO ESPAÇO, DOS
OBJETIVOS, DO TEMPO).
TEXTO: Construindo as condições de convivência do grupo. In: Trabalho
com famílias / orgs. Mariangela Belfiore Wanderley, Isaura Isoldi de Mello
Castanho e Oliveira. — São Paulo : IEE-PUC-SP , 2004. P. 72-97
VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COM GRUPOS
48
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL EM GRUPO
TEXTOS SERÃO SUGERIDOS PELA PROFESSORA, DE ACORDO COM A
TEMÁTICA ESCOLHIDA PELO GRUPO
VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COM GRUPOS
52

161

16/12

06/01
13/01

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL EM GRUPO
TEXTOS SERÃO SUGERIDOS PELA PROFESSORA, DE ACORDO COM A
TEMÁTICA ESCOLHIDA PELO GRUPO
VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COM GRUPOS
56
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL EM GRUPO
TEXTOS SERÃO SUGERIDOS PELA PROFESSORA, DE ACORDO COM A
TEMÁTICA ESCOLHIDA PELO GRUPO
ENTREGA DAS NOTAS E AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA
60
VERIFICAÇÃO SUPLEMENTAR

