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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o trabalho do assistente social na função 

da gestão. Originalmente considerou-se essa função como uma novidade a partir do 

processo de transformações societárias. Por isso, articulou no seu desenvolvimento o 

processo de formação social para identificar e explicitar as raízes que alimentam o 

mercado de trabalho do Serviço Social. A leitura e análise sobre a formação social 

brasileira foi importante para as caracterizações do público alvo, da estrutura dos 

serviços, da identificação dos empregadores, da multiplicidade de funções disponíveis 

para esse profissional, da capacidade de organização da categoria e na identificação 

de caminhos capazes de ir contra a lógica do desenvolvimento capitalista, a partir da 

especificidade brasileira. Nesse sentindo, a leitura sobre o desenvolvimento do Serviço 

Social no Brasil ampliou-se durante a análise para ampliar a compreensão sobre o 

projeto e objetivos profissionais, para que finalmente alcançássemos a função da 

gestão de diferentes angulações. Para exemplificar essa questão foi utilizada a 

experiência profissional na Secretaria de Assistência Social do município de Resende 

(RJ) com o intuito de realizar aferições em torno dessa função, de forma a explicitar a 

necessidade dessa categoria em ampliar as discussões sobre as funções do seu 

trabalho, sobretudo, nesse âmbito de intervenção, para o fortalecimento de respostas 

profissionais pautadas na análise crítica da conjuntura e no projeto ético-político do 

Serviço Social.  

Palavras-chave: Gestão, Serviço Social, Respostas Profissionais, Brasil, Projeto 

ético-político, Assistência Social.  
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ABSTRACT 

This paper aims to analyze the work of the social worker in the management function. 

Originally this function was considered as a novelty from the process of societal 

transformations. Therefore, it articulated in its development the process of social 

formation to identify and make explicit the roots that feed the labor market of Social 

Work. The reading and analysis of the Brazilian social formation was important for the 

characterization of the target public, the structure of the services, the identification of 

the employers, the multiplicity of functions available to this professional, the capacity of 

organization of the category and the identification of paths capable of to go against the 

logic of capitalist development, based on the Brazilian specificity. In this sense, the 

reading about the development of Social Service in Brazil was extended during the 

analysis to broaden the understanding about the project and professional goals, so that 

finally we reached the function of the management of different angulations. To illustrate 

this question, the professional experience of the Department of Social Assistance of 

the city of Resende (RJ) was used in order to carry out measurements about this 

function, in order to explain the necessity of this category in broadening the discussions 

about the functions of its work, especially in this area of intervention, for the 

strengthening of professional responses based on the critical analysis of the 

conjuncture and on the ethical-political project of Social Service. 

 

Key words: Management, Social Work, Professional Responses, Brazil, Ethical-

politicalproject, Social Assistance. 
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APRESENTAÇÃO 

 Esse estudo tem por objetivo compreender como o Serviço Social se relaciona 

com o debate em torno das possibilidades de atuação na esfera da gestão. A 

atualidade dessa questão está atrelada a uma perspectiva de transformação social, 

baseada no produtivismo e expressa, principalmente em demandas da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) que apresenta atualmente a gestão como mais 

uma “nova” demanda de trabalho para as categorias profissionais de nível superiores 

que integram o conjunto de trabalhadores dessa política, o que inclui assistentes 

sociais.   

 Considerando a necessidade de apreensão sobre o trabalho do assistente 

social nesta época e a grande absorção da força de trabalho por parte dessa política, 

o estudo que se origina busca aproximar-se da compreensão sobre a capacidade 

dessa categoria em (re)formular respostas profissionais requisitadas socialmente para 

a função da gestão. Observa-se que a esfera da gestão está em um importante lugar 

da engrenagem que propulsiona os trabalhos e ações profissionais. A relação entre 

gestão e serviços sempre foi cara ao Serviço Social. No momento em que há a 

possibilidade da participação de assistentes sociais nesse outro polo é preciso que 

possamos compreender qual é a função do cargo, as estratégias para o desempenho 

do trabalho, a intencionalidade profissional, os entraves e desafios e a articulação do 

trabalho com o projeto ético-político do Serviço Social.   

 A questão do trabalho por si já possui inúmeros determinantes que impactam 

no cotidiano de assistentes sociais. Todavia, é na rotina do trabalho que se 

apresentam os maiores desafios de articulação das necessidades sociais com as 

possibilidades de intervenção. Há que se considerar que o embasamento teórico e o 

debate coletivo são importantes ferramentas de instrumentalização do profissional na 

fundamentação e qualificação das suas respostas profissionais. Através dessa 

consideração é que o cargo da gestão aparece ilhado dentro do campo do trabalho 

profissional. São escassos as bibliografias e debates sobre o tema mesmo que na 

cena contemporânea esteja se tornando uma função corriqueira para os profissionais. 

Verifica-se também na rotina das políticas um importante impacto dos setores de 

gestão no comprometimento das relações profissionais e na oferta dos serviços.  

 Com a preocupação de entender a articulação do Serviço Social com a 

sociedade brasileira a aproximação com o tema da gestão passou a requerer o 

dimensionamento da estrutura social, política e econômica do Brasil e também da 

função social da profissional, com o objetivo de perceber a disponibilidade dos cargos 
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e a proposição coletiva dos profissionais em formular estratégias de trabalho e 

adensamento do projeto ético-político da categoria.  

 Para isso buscou-se estruturar a pesquisa da seguinte forma: destacar eixos 

condutores. 

 No primeiro capítulo objetivou-se destacar os traços determinantes e 

particulares do capitalismo no Brasil. A discussão adensou-se na direção de perceber 

como os traços constituintes da formação social brasileira são avivados na perspectiva 

de requisição de trabalho profissional, na consequente formação do mercado de 

trabalho e repercutem na construção coletiva da unidade dos trabalhadores. A análise 

além de situar os determinantes e os impactos do desenvolvimento capitalista 

regional, também buscou situar o lugar do trabalhador na sociedade. Tornou-se 

possível através dessa exposição problemetizar o trabalho e sua relação com a 

condição do trabalhador com necessidades múltiplas em uma sociedade de mútua 

troca entre o que tem de moderno, com o que tem de arcaico.  

 No segundo capítulo, avançou-se para o debate pertinente a capacidade do 

Serviço Social se coletivizar na direção de construção de respostas profissionais 

firmes e com base sólida alicerçada na perspectiva do direito, com a intenção de 

atender as necessidades da classe trabalhadora. Essa construção teve por objetivo 

indicar a pertinência da questão a partir da necessidade de estruturar o trabalho na 

gestão sobre o que é referência para os profissionais. A análise sobre origem, 

renovação, projeto profissional, demandas institucionais e respostas profissionais 

remontou uma trajetória da profissão que considerou o que de mais propositivo se 

originou ao longo de mais de oito décadas de intervenção de assistentes sociais. 

Utilizou-se de uma antiga bibliografia para considerar o espaço da gestão. Buscou-se 

mediar à caracterização do cargo e das funções institucionais através da crítica, com a 

intenção de conduzir o debate para os desafios que o tema apresenta para a 

profissão.  

 Assim, no capítulo terceiro, apresentaram-se levantamentos realizados durante 

a pesquisa que expuseram os questionamentos feitos sobre a escassez bibliográfica 

sobre o tema e possibilitaram a análise da experiência profissional no município de 

Resende/RJ. O objetivo era o de finalizar os estudos dessa temática reunindo os eixos 

que estruturam a dissertação na direção de contribuir de forma palpável com o 

trabalho de assistentes sociais em cargos de gestão, dentro da perspectiva coletiva de 

qualificar os fundamentos do exercício profissional com o que já está acumulado e 

superado na categoria.  
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 Para essa organização necessitou-se de uma longa pesquisa bibliográfica 

sobre Brasil e sobre Serviço Social. A pesquisa documental utilizou de livros, revistas, 

publicações, documentações, legislações, teses e dissertações das mais clássicas às 

publicações mais atuais, principalmente naquilo que existe sobre a articulação da 

profissão com a gestão, projeto ético-político e gênese da profissão.  Somou-se a 

pesquisa bibliográfica e documental a produção de levantamentos acerca da produção 

de dissertações e teses na área do Serviço Social no estado do Rio de Janeiro. Outro 

levantamento produzido refere-se às publicações e aos artigos da revista Serviço 

Social e Sociedade. Tais produções objetivaram verificar o quadro de produções 

voltadas para a temática durante as duas últimas décadas e serviram para a 

identificação das questões abordadas por alguns autores sobre o tema. Considerou-se 

o recorte temporal e regional em razão da abertura dos cargos a partir do processo de 

institucionalização da Política de Assistência Social no Brasil e a viabilidade da 

pesquisa.  

 Também se utilizou da experiência de trabalho para organização e análise de 

exemplos do que foi se determinando como função do profissional no cargo de gestão. 

Nesta apresentação é possível ilustrar as problemáticas, as potencialidades e os 

desafios coletivos que a categoria precisa admitir na sua agenda de debates. A 

proposta é observar a estrutura e da intervenção de alguns assistentes sociais nesse 

cargo do meu cotidiano profissional para realizar algumas aferições sobre a função da 

gestão e a capacidade dos assistentes sociais em formular respostas pautadas nos 

objetivos profissionais da categoria. Ao final realizam-se as considerações e reflexões 

que constituem o produto dessa pesquisa.  

 Assim, o estudo que ora se apresenta é resultado das indagações que me 

acompanham desde o período da formação, da jornada de amadurecimento teórico 

percorrida durante o curso de mestrado e do amadurecimento profissional que se deu 

com minha inserção no mercado de trabalho como assistente social. Nas próximas 

páginas encontram-se discussões profícuas sobre a sociedade brasileira, sobre o 

Serviço Social e finalmente, sobre o que se construiu em torno da concepção da 

gestão como um espaço de trabalho e sobre as necessidades que ainda possuímos 

para consolidar esse campo de acordo com as prerrogativas do projeto profissional.  
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1 Formação social brasileira: da particularidade capitalista às determinações 

histórico-sociais do Serviço Social Brasileiro.  

As funções profissionais neste estudo são compreendidas dentro da lógica da 

divisão social e técnica do trabalho. Essa, por sua vez, é fruto do desenvolvimento da 

sociabilidade capitalista e por isso, este capítulo passa a ser construído com base na 

necessidade de desvelar o contexto histórico em que se tecem as funções sociais 

históricas do Serviço Social no Brasil. O objetivo, portanto, é tomar a conformação das 

particularidades capitalistas brasileiras para analisar, em seguida, a razão de ser do 

Serviço Social, como categoria profissional inserida na dinâmica econômica, política e 

cultural que consubstanciam aquilo que vem a ser o Estado e a nação brasileira.  

Este é um movimento que se faz necessário para a compreensão das diversas 

formas de inserção em frentes de trabalho deste profissional. Nesse estudo 

destacamos o âmbito da gestão e estabelecemos as seguintes questões: em que 

medida a gestão se constitui como “nova” demanda para o Assistente Social? Até que 

ponto, uma vez atuando nesta área, o assistente social está subsidiado em seu projeto 

ético político? Quais limites e possibilidades nesta inserção profissional? Para tanto, 

tomamos essas questões como norte para seguir construindo um estudo que observe 

em sua base determinadas argumentações sobre o contexto sócio histórico das 

diferentes conjunturas brasileiras, tão importantes para estas problematizações.  

Com esse objetivo, as particularidades do capitalismo no Brasil são 

apreendidas a partir da relação simbiótica que o desenvolvimento interno mantém com 

o ciclo de desenvolvimento do capitalismo em escala mundial ao longo da história 

desse sistema. Dessa forma, apreendemos de maneira reflexiva a divisão 

internacional do trabalho (expressa pela especialização produtiva), que na perspectiva 

mundial aprofunda as diferenças econômicas e produtivas, acarretando todo tipo de 

desigualdades entre os diferentes espaços nacionais. Trata-se, assim, de promover 

destaque em torno dos aspectos constitutivos da formação social brasileira, e dos 

traços particulares e decisivos para a identificação das demandas do capital que se 

atualizam conforme a sua necessidade de crescimento e acumulação.  

Nessa direção, surge a preocupação de retratar esses traços peculiares, a 

partir da história do desenvolvimento capitalista no Brasil. A importância disto está em 

destacar as características que marcam e particularizam o desenvolvimento da 

burguesia e do capitalismo neste país. No entanto, esses traços não estão 

desassociados a divisão internacional do trabalho e a caracterização produtiva 
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capitalista de cada sociedade nacional. Ao contrário, compreender essa associação 

torna-se necessário para refletir a influência externa em delinear as particularidades da 

formação social brasileira. Dessa forma, há que se considerar, como se estabelece as 

relações entre burguesia interna e o capitalismo mundial. De tal modo, os traços 

peculiares a serem destacados são compreendidos a partir da organicidade do 

capitalismo que se expande (sempre) para cumprir com a prerrogativa do mais valor, 

da maior acumulação e da consequente maior exploração do trabalho.  

As características ressaltadas nas partes a seguir, desde a época da 

colonização, são tomadas como momentos de exacerbação do caráter contínuo, 

acumulador, conformador, simbiótico e cíclico do sistema capitalista, a partir da 

caracterização e particularização do que foi e continua sendo a sociedade capitalista 

brasileira. Dadas às pistas que encaminham a posterior leitura é preciso ainda 

sinalizar que não se trata de um texto especificamente sobre a formação social 

brasileira do ponto de vista antropológico, sociológico, político ou mesmo filosófico.  

Com influências de reflexões importantes sobre o processo de 

desenvolvimento capitalista no Brasil essa análise procura considerar de maneira 

ponderada e fundamentada o contexto deflagrador da necessidade de se instituir o 

Serviço Social no Brasil como profissão fortemente atrelada ao curso do 

desenvolvimento capitalista ao longo da história, considerando que o objeto desta 

dissertação reside em compreender o trabalho do assistente social no âmbito da 

gestão. Nesse horizonte, busca-se capturar os momentos decisivos em que a história 

do capitalismo na sociedade brasileira incide diretamente sobre a prática, a filosofia, 

sobre os valores e a intencionalidade de uma profissão, que assim como outras, é 

influenciada pela valoração dos projetos de mundo que serão difundidos socialmente 

com maior ou menor relevância.  

Na direção desse objetivo, pontuar momentos expressivos e decisivos na 

história do desenvolvimento capitalista permite a análise pretendida evidenciar na 

história de transformação (do ponto de vista teórico-metodológico, técnico-operativo e 

ético-político) do Serviço Social brasileiro, as possibilidades de intervenção 

profissional, no bojo da contemporaneidade, sobretudo no que se refere a centralidade 

nos processos de gestão, que por vez se apresenta com exacerbado nível de 
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complexidade e deflagra na rotina profissional o surgimento de novos processos 

sociais que demandam novas competências1 e habilidades da categoria. 

A questão central desse capítulo, entre os destaques e reflexões feitos a 

seguir, é sobre como as necessidades decorrentes do desenvolvimento capitalista, 

que em escala planetária, amoldam o trabalho (e o projeto) de um determinado 

profissional no que tange as tensões entre capital e trabalho que vão sendo 

institucionalizadas conforme o interesse do capital. Apesar dessa questão não ser 

apresentada de forma clara e em perspectiva ampliada na primeira parte dessa 

análise é possível perceber a sistematização e iniciais nuances dessa discussão que 

se reserva para desdobramento nas partes subsequentes.  

Desse modo, a discussão em torno da formação social brasileira, na 

perspectiva de identificação das particularidades da burguesia e das especificidades 

das ações do capital no Brasil estão no horizonte de situar em que medida há uma 

imbricação do projeto do capital no exercício profissional e as mediações alcançadas 

coletivamente no decorrer da história do Serviço Social. É aceitável que tal leitura, de 

certa forma, adicione características do movimento de consolidação do Serviço Social 

brasileiro que se localiza nos limites (diretos) da concepção do desenvolvimento do 

capitalismo. Isso não prejudica, em nada, a compreensão que admite a interação entre 

o desenvolvimento do capitalismo e a consolidação do Serviço Social como profissão 

inscrita dentro de uma divisão social e técnica do trabalho na particularidade brasileira.  

A análise construída neste primeiro capítulo está divida em quatro itens que 

ilustram de forma crítica e direcionada a relação entre capital interno e capital externo, 

na expansão e no desenvolvimento do capitalismo como sistema mundial que incide 

no Brasil de forma particular. Iniciamos com a abordagem sobre como a colonização 

faz germinar, ao longo dos séculos, uma futura burguesia interna, ancorada na 

posição social sustentada na associação direta com as Metrópoles. Avançamos sobre 

o conceito de dominação externa e apresentamos algumas considerações em torno do 

padrão de dominação regional que impera na América Latina (especificamente no 

Brasil). A discussão se amplia sobre as fases do capitalismo e suas resultantes na 

realidade brasileira e, encerramos sinalizando a contraditória e complexa articulação 

das ações do capitalismo no estágio da mundialização. 

                                                           
1
 Dentre as novas competências admitem-se os novos campos de atuação profissional, o qual a gestão 

torna-se o objeto central dessa dissertação. A problematização em torno desse campo ganha notoriedade 
com a ampliação e a utilização desse espaço por Assistentes Sociais em tempos de atualização de 
perspectivas conservadoras e de influência exponencial dos projetos do capital no exercício profissional.  
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 Em linhas gerais acenamos, em cada reflexão que se aprofunda, a dimensão 

ideológica que o projeto burguês guarda em suas ações. Dimensão esta que difunde a 

concepção de crescimento econômico, de desenvolvimento produtivo, de progresso 

imediato, e se eximindo de uma critica real no cotidiano que perpassa também o 

exercício profissional de assistentes sociais.  

 

1.1 Os frutos da colonização: traços constitutivos da particularidade 

capitalista na formação social e na institucionalização político-econômica do 

capitalismo no Brasil. 

Devo começar a dizer que a problematização em torno do que foi a colonização 

brasileira não é o objetivo principal dessa seção, nem tampouco desse texto. A 

pretensão, no entanto, está em evidenciar algumas das características da colonização 

com o objetivo de aglutinar à discussão original, desse capítulo, elementos que 

problematizem historicamente o desenvolvimento da burguesia brasileira em relação à 

construção do Estado, no que tange a seu aspecto dominante na esfera econômica, 

política, social e cultural, que marcaram (e continuam a marcar) a sociedade brasileira, 

e consecutivamente, impactam no processo de criação e institucionalização do Serviço 

Social nessa sociedade.  

Não se trata, entretanto, de apontar “culpados” e responsáveis para a 

construção da economia brasileira que se constitui como um produto sócio histórico. 

Trata-se de tecer considerações sobre a imersão do país (ainda colônia) ao 

capitalismo2, perceber assim, sua função – internacionalmente determinada – e 

entender as inflexões internas desse processo como fundantes na consolidação da 

sociedade capitalista brasileira.  

A questão da colonização, como condição de uma perspectiva que busca a 

compreensão da análise em sua totalidade, embora seja uma questão permeada por 

polêmicas reducionistas e pormenorizada, é objeto de problematização e análise 

crítica. Mazzeo (2015) traça, detalhadamente, tais polêmicas de aspecto reducionista 

que compreende a colonização em seus aspectos mais gerais e econômicos e, realiza 

certeiras considerações sobre o processo colonizador, levando em conta as formas 

produtivas, as intenções econômicas, as inflexões sociais internas e a dimensão 

transitória da política econômica das metrópoles na direção da instituição do 

                                                           
2
 Cf. Mazzeo: 2015 
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capitalismo. Com o objetivo de entender as origens da autocracia brasileira – o autor 

realiza um inventário da realidade portuguesa, em tempos de transição do 

mercantilismo para o capitalismo, realizando uma problematização dos ranços entre 

nobreza e burguesia na disputa pela direção política e, destaca, a partir de uma 

análise interpretativa, o processo colonizador “na esteira do desenvolvimento do modo 

de produção capitalista.”.  

O objetivo dessa seção ao compartilhar da compressão de Mazzeo, ressalta 

sua compreensão em torno da colonização enquanto desenvolvimento do novo modo 

de produção, o qual se justifica, tanto em Mazzeo quanto para Florestan Fernandes3, a 

partir da necessidade da expansão da civilização europeia, no contexto de 

desagregação do modo de produção feudal, que faz emergir “novas relações de 

produção e de forças produtivas que irão constituir a gênese do modo de produção 

capitalista”, sendo um processo que se caracteriza pela novidade na produção e, 

também, pelas “novas formas político-ideológicas” (MAZZEO: 2015).  

Nesse contexto, o Brasil, enquanto colônia portuguesa, dentro de um sistema 

colonial considerado parte de um conjunto de situações de reprodução que o 

capitalismo engendra, participa do “momento inicial da grande concentração 

capitalista” (MARX apud MAZZEO: 2015 p. 53). Esse momento inicial revela a 

integração portuguesa ao grande processo de acumulação capitalista, a partir da 

exploração funcional das colônias americanas. Nesse momento, as colônias 

americanas são tomadas como o “imenso pomar” europeu ou como “grande centro 

produtor” cujo papel é o de produzir em alta escala mercadorias valiosas.  

O capital comercial sai, então, dos restritos limites da distribuição, entrando 
definitivamente para o setor da produção. E será com o objetivo de criar uma 
ampla produção para o mercado capitalista que a burguesia comercial 
implantará, na América, a grande empresa mercantil. Esses fatores, 
determinados pela força de um nascente modo de produção, destruindo o 
velho, propiciarão a conquista do planeta, a instalação europeia dos novos 
mundos e a ampliação da produção [...] termos assim a colonização da 
América e o surgimento do sistema colonial. E, sob o sistema colonial, 
prosperaram o comércio, a navegação e a produção de mercadorias. Os 
grupos mercantis funcionaram como verdadeiras alavancas de concentração 
de capitalista. (Ibidem: p. 54).  

 Revela-se aí o embrião do que conhecemos como dimensão capitalista do 

sistema colonial, o qual o Brasil esteve submerso por três longos séculos. Observa-se 

que além da dimensão externa da reprodução ampliada, do lado português da história 

capitalista, coexiste a dimensão interna de organização da exploração produtiva que 

se revela na estruturação de uma sociabilidade colonial. A conquista do planeta, 

                                                           
3
 Concepção presente de forma dominante no conjunto de sua obra.  
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intento da expansão capitalista, é intermediada pela “instalação europeia dos novos 

mundos”, o que Florestan Fernandes – pensador e sociólogo brasileiro, em seu 

conjunto de obras perspicazes sobre a formação social brasileira – denomina de 

transplantação dos padrões ibéricos de estrutura social, a qual possibilita a criação de 

uma sociedade colonial autêntica, na qual apenas os colonizadores eram capazes de 

participar das estruturas existentes de poder e de transmitir posição social através da 

linhagem ‘europeia’.  

 A autenticidade da sociedade colonial, entretanto, se faz a partir da 

transplantação dos padrões europeus, e, também de uma dinâmica própria em torno 

da produção. Dinâmica produtiva esta que se sustenta através da instauração da 

escravidão direta, que Mazzeo (2015) ao tecer polêmicas e considerações apoia-se no 

pensamento de Marx, compreendendo-a como eixo da indústria burguesa na 

articulação com a forma particular de reposição do capital, a qual “os povos modernos 

conseguiram disfarçar a escravidão em seus próprios países, impondo-a sem véus no 

novo mundo”. (MARX apud MAZZEO: 2015, p. 75). 

 Em outras palavras, a escravidão é resultante de um processo acumulativo do 

capitalismo europeu em suas fases iniciais (nas suas protoformas), que em expansão 

torna-se aspecto determinante da sociedade colonial, uma vez que é a força motriz da 

produção em alta escala subjugada, ordenada e organizada pela Metrópole e por seus 

colonizadores. A leitura sobre o trabalho escravo precisa ser feita a partir da 

compreensão da imperiosidade do processo de acumulação do capital. É preciso 

perceber sua composição ao modo de produção capitalista, sendo fundamental para a 

acumulação de capital em uma época em que a situação histórica do trabalho era a de 

escassez de mão-de-obra e reordenação/subsunção do trabalho ao capital. E, ainda 

atentar para a alta produtividade, de produtos altamente comercializáveis que se 

almejava nas colônias, e por vez requeria um grande número de braços prontos a 

produzir. Por fim, é preciso pontuar o caráter dominador desse tipo de trabalho 

forçado, que submete uma extensa população a dominação política, econômica, social 

e cultural dos colonizadores.  

 De certa forma, o sistema colonial, nas suas características mais particulares, 

ainda que brevemente apresentadas, constitui o eixo problematizador desse estudo 

enquanto prenuncio da situação histórica de consolidação do capitalismo e do Estado 

no Brasil. Tendo em vista as vias de sustentação desse sistema é possível 

compreender que, ao se estabelecer como uma alavanca para a passagem capitalista, 

a relação entre metrópole e colônia afirma não só uma nova sociabilidade em relação 



21 
 

ao modo produtivo, mas também traduz o conflito de interesses entre à nobreza e a 

burguesia na disputa pela direção do poder, bem como reafirma e reproduz práticas 

hierárquicas e dominadoras a partir de uma nova perspectiva econômica e produtiva 

consubstanciada na promulgação dos tradicionais sistemas de poder, transplantados a 

partir da estrutura de poder europeu que já estava em ruína. 

A combinação entre a transição/passagem do modo de produção e a 

prevalência de fortes características de disputas entre grupos pela direção 

(hegemonia) do poder, a transplantação de modelos sociais de base ibérica, assim 

como a divisão hierárquica entre possuidores e despossuídos caracteriza o que 

Florestan Fernandes, em outras palavras, entende como a continuidade de estruturas 

“arcaicas” em “novas estruturas sociais”4: a combinação entre o arcaico e moderno. 

Tal combinação, entretanto, engendra a essência da acumulação capitalista que se 

satisfaz na realização da novidade mediada pela preservação e manutenção de 

elementos anteriores de poder. Dessa forma, consolida-se o enraizamento capitalista 

na colônia portuguesa a partir da determinação específica de uma dada função social 

pautada na alta produtividade e na interação dependente no bojo da expansão 

mundial capitalista.  

Essa leitura sobre os “gérmens” do capitalismo presentes no momento 

referente à colonização constitui a base da formação social brasileira e, assim sendo, 

traduzem, ainda que incipientemente, traços expressivos no processo de 

institucionalização político e econômica do capitalismo enquanto modo de produção 

consolidado no Brasil. Tal processo, no entanto, é delineado a partir das incidências 

externas no que tange ao desenvolvimento capitalista na sociedade brasileira. A 

história é reveladora das consequências dessas influências externas, que são 

apreendidas a partir do caráter contínuo das particularidades brasileiras, consolidadas 

pela posição heteronômica do Brasil em relação ao processo de expansão do 

capitalismo pelo mundo.  

Partindo destas ponderações iniciais, acerca das formas embrionárias do 

capitalismo e relação à formação sócio histórica brasileira, na seção seguinte, com 

base no pensamento de Florestan Fernandes, busca-se evidenciar como se deram as 

incidências externas na afirmação de padrões de dominação distintos que 

consolidaram a posição dependente do Brasil ao longo da história. Trata-se de uma 

discussão que encaminha, e por isso retoma, algumas das problematizações 

                                                           
4
 Particularmente pretende-se problematizar em que medida o desenvolvimento sócio histórico do 

capitalismo no Brasil com estas características incidirá na profissão e nas suas demandas, ou seja, até 
que ponto o assistente social na gestão apresenta estruturas “novas” com outras “arcaicas”? 
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destacadas há pouco. Recorda-se, entretanto, que o objetivo é compreender como 

essa formação social, consolidada no modo de produção capitalista, absorve suas 

características na dinâmica de interação do capital a partir da necessidade de se 

amoldar as exigências do capital estrangeiro e, assim, constitui um terreno fértil e 

determinante da concepção universal e ao mesmo tempo particular em torno da 

funcionalidade do Serviço Social (no Brasil) na conservação de um projeto de mundo 

do capital direcionado à reprodução das relações sociais. Funcionalidade esta, 

revigorada – no atual marco histórico do capitalismo no Brasil – e intermediada pelo 

surgimento de novas frentes de trabalho, sem aproximação ou contraposição de 

intervenções profissionais críticas e comprometidas com um projeto de mundo de 

defesa da classe trabalhadora. 

 

1.2 Dominação externa: a análise de Florestan Fernandes sobre a posição 

conciliatória e heteronômica na constituição do Estado brasileiro 

 No horizonte de objetivos já destacados, a utilização do pensamento 

sociológico de Florestan Fernandes sobre os padrões de dominação externa é basal 

para destacar a história de subserviência consentida que concretiza as 

particularidades da sociedade e do Estado brasileiro enquanto sujeitos históricos. 

Credita-se à análise de Fernandes frutíferas considerações sobre as determinantes 

capitalistas no Brasil, e, por isso, o pensamento do referido autor é tomado como 

ponto de partida para as reflexões que reiteram a necessidade de confrontar a história 

como um todo complexo, articulado e em movimento. 

A remontagem da discussão dos padrões de dominação externa em Florestan 

Fernandes leva a esse estudo a aglutinar também a discussão do autor sobre os 

traços constitutivos daquilo que o mesmo denomina como “revolução burguesa no 

Brasil”, tão caros para o entendimento sobre as particularidades da sociedade 

brasileira. No entanto, torna-se importante salientar que na construção original sobre 

os padrões de dominação externa o autor considera a América Latina (de forma geral) 

como o território onde predominam quatro principais ciclos de dominação externa, que 

são orientadas pela necessidade de “expansão da civilização ocidental”, ainda que 
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através de “um tipo moderno de colonialismo organizado e sistemático” 

5(FERNANDES: 1972, p.11). 

 Três obras do autor são constitutivas para esse estudo. O livro Classes Sociais 

na América Latina (1972) que se objetiva a exposição dos padrões de dominação 

externa é tomado como referência principal. É na primeira parte dessa obra que 

Florestan Fernandes se dispõe a identificar as formas em que ocorre a referida 

“expansão da civilização ocidental” e a observar como se absorvem internamente a 

dominação externa arregimentada pelos povos civilizados do ocidente.  

 Não é demais pontuar que a construção do autor6 em torno desses padrões é 

feita com o cuidado de apreender a incorporação tardia, fundamentada através de 

laços de dependência e subserviência, dos países latino-americanos ao espaço 

econômico, cultural e político do capitalismo, na representação e coordenação de 

países capitalistas hegemônicos. 

Avançando na exposição dos quatro tipos de dominação externa, observa-se, 

como base na obra mencionada, o 1º tipo de dominação externa com referência 

precisa ao antigo sistema colonial (problematizado na primeira seção desse capítulo). 

Predominante durante três séculos esse tipo de dominação externa inaugura na 

América Latina as primeiras e ainda pré-capitalista 7 formas de exploração econômica, 

social e cultural de povos e territórios nessa região, cuja “legitimidade da dominação 

tinha um duplo fundamento, legal e político.” (Ibidem, p. 13). Em outras palavras, a 

percepção do autor sobre esse padrão finca-se na compreensão que entende a 

existência de um aparato legal que regulava a colonização dos países latinos e 

submetiam os colonizadores à vontade e ao poder das Coroas na perpetuação de uma 

relação estabelecida com base na obediência e lealdade, traduzida pela troca de 

interesses, sempre com máximo respeito à Coroa. 

                                                           
5
Antônio Mazzeo (2015) expõe em sua apreensão sobre esse processo, de maneira mais enfática e 

minuciosa, o resgate dos processos de transição capitalista que conformaram esse processo. O pensador 
demonstra, em sua exposição, que a maneira pela qual se deflagra o processo de colonização já em si 
uma expressão da transição vivenciada nas metrópoles, as quais, por sua vez, viviam sérios e fortes 
processos de transformação em sua estrutura econômica e política acerca do acirramento entre nobreza 
e burguesia mercantilista, que por vez, se projetavam na intenção de expansão e exploração da sua 
capacidade acumulativa.  
6
 A obra de Florestan Fernandes torna-se construto dessa análise na certeza de que sua compreensão 

contraria o evolucionismo teórico do desenvolvimento capitalista que tende a normatizar e uniformizar os 
processos históricos em diferentes territórios mundiais, desconsiderando as particularidades das formas 
do desenvolvimento das forças produtivas ao longo da história. Ao pontuar e perceber diferenças nos 
tipos de dominação externa o autor marca a importância histórica que cada momento em destaque teve 
na determinação da formação social no Brasil, nesse sentindo não apreende a subalternidade, ou o 
subdesenvolvimento, como uma condição passível de superação natural na associação do Brasil ao 
capitalismo mundial.   
7
Recorda-se que o sistema colonial traduz a transição do modo de produção, especialmente nas 

Metrópoles.  
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 Assim a dominação colonial, segundo a construção do autor, é compreendida a 

partir da instauração da “ordem social” ou do firmamento da “sociedade colonial”8, que 

tinha por fundamento manter os interesses dos colonizadores e da Coroa, viabilizados 

pela transplantação do padrão ibérico de estrutura social, adaptados aos trabalhos 

forçados dos nativos ou à escravidão (Ibidem, p.13).Ora, a “transplantação do padrão 

ibérico de estrutura social” é nada mais que a replicação ou incorporação da posição 

social9, ou do prestígio social, advindo da Coroa Portuguesa (no caso brasileiro), sobre 

os colonizadores (agentes da Coroa) em solo latino-americano, nessa análise, solo 

brasileiro.  

 Desse modo, a absorção interna, a partir desse tipo de dominação, se dá 

através desse prestígio social, o qual os colonizadores utilizam para manter a ordem 

social e a consecutiva exploração de nativos e escravos, bem como para sustentar 

sua superioridade e seu poder de comando, preservando seus interesses e usufruindo 

das “sobras” da produção interna que era repassada à Coroa. 

A presença necessária10 de colonizadores (representantes das Coroas) na 

sociedade colonial, investidos de uma posição social, nos possibilita a identificação 

dos gérmens que conformarão a futura burguesia interna. Além do mais, a 

configuração da sociedade colonial aponta que a relação de barganha entre elites 

internas com as metrópoles, desde então, corresponde funcional e eficazmente à 

realização da incessante apropriação da produção11, por meio da exploração e 

dominação, sem qualquer questionamento ou preocupação interna com as 

desigualdades desencadeadas e acentuadas por esse processo. 

Assim, compreende-se a estrutura social forjada com base no prestígio social, 

que se ergue e prevalece durante três séculos, como a base interna do primeiro tipo 

de dominação externa nos países da América Latina, baseado: na “exploração 

ilimitada em todos os níveis de existência humana e da produção em benefício das 

Coroas e dos colonizadores” (Ibidem, p.13), caracterizando o “novo mundo” e o 

“imenso pomar” europeu, retomando a análise de Mazzeo (2015).  

 Esse tipo de dominação entra em crise por causas inerentes ao próprio 

desenvolvimento das forças produtivas que constituem o sistema capitalista. Inerte em 

meio à insurgência de novas potências econômicas – com maior grau de 

desenvolvimento das forças produtivas, mais expressivo poder de dominação 

                                                           
8
 Grifos do autor. O mesmo traduz sociedade colonial através da combinação de estamentos e castas. 

9
 O prestígio social é “concedido” através da suposta “linhagem europeia” dos colonizadores. 

10
 Necessária para a consolidação da dominação e exploração externa. 

11
 Tal produção era fundada na exploração extrativista, mineral e posteriormente no cultivo agrário. 



25 
 

econômica e política, mais significativo incremento tecnológico e com menores e 

melhores custos – as Coroas do antigo sistema colonial são compelidas, também pela 

pressão interna que objetivava a supressão da dominação imperial, a abrir espaço 

para que as colônias alçassem maior nível de desenvolvimento e pudesse se 

incorporar, de fato, ao capitalismo mundial. Assim, compreende-se o 2º tipo de 

dominação externa a partir desagregação do antigo sistema colonial, que se deu 

primordialmente pela disputa do controle econômico que difundia nas colônias a 

necessidade de “emancipação social” 12.  

 A necessidade de “emancipação social”, a qual Florestan Fernandes faz 

referência, diz respeito exclusivamente à condição de dominação colonial que existia 

entre colônia e metrópole. O anseio de independência referia-se a política interna, a 

adequação da colônia ao status quo de país e a libertação do jugo da Coroa. O 

investimento de potências europeias na produção interna não é concebido como uma 

nova forma de dominação, tendo em vista a manutenção da antiga forma de produção 

e a conservação do anterior controle interno que continuava pautando-se na posição 

social, herança da antiga sociedade colonial. Assim, o 2º tipo de dominação externa é 

marcado pela dominação comercial e financeira, traduzidos pelo neocolonialismo 

limitado, onde a dominação externa tornou-se largamente indireta (Ibidem, p.15). 

 Esta análise, em concordância com a exposição original, considera que as 

nações europeias – mandatárias desse tipo de dominação externa capitalista – se 

interessavam mais em exercer seu domínio por meio da comercialização da sua 

produção e do financiamento da produção interna (primária – bem como no 1º tipo de 

dominação) do que, propriamente em explorar a capacidade produtiva dos países da 

América Latina13. Desse modo, o autor sinaliza que tais nações ocupam o vácuo 

econômico deixando pela desagregação do antigo sistema colonial, ao invés de 

exercerem o papel de um ‘poder imperial’ 14. (Ibidem, p.15). 

A dominação das nações europeias, que representavam o a centro do capital, 

naquele momento, não imprime sua marca na produção interna dos países da América 

Latina. A exploração produtiva (marca da dominação imperial) que tais nações 

                                                           
12

 Em Florestan Fernandes, a necessidade de “emancipação social” advém da influência de nações 
europeias (principalmente Holanda e Inglaterra) que disseminavam a utilização de novos insumos 
tecnológicos e também da crise das Coroas, na alta taxação de impostos, que provoca, internamente, o 
anseio pela independência. 
13

 Marca-se a incidência da produção industrial externa, a qual o Brasil, na sua posição passiva (e 
consentida) diante a dinâmica capitalismo em expansão mundial via-se na posição de consumidor.  
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poderiam incentivar, a partir das experiências com o surgimento da indústria, é 

descartada nesses territórios. A exploração atinge a produção através da 

disseminação dos insumos tecnológicos comercializados internamente, bem como no 

financiamento que se torna possível nesse padrão de dominação externa, no entanto, 

se restringe ao campo econômico, sem promover mudanças e alterações na base 

estrutural que se herda com o fim do antigo sistema colonial.  

Essa realidade torna-se viável, pois as ex-colônias também não possuíam 

recursos para produzir bens importados, e já havia uma produção crescente com base 

exportadora (de bens primários) consolidada e bastante compensadora, a qual era de 

interesse dos setores dominantes, internamente, proceder a sua manutenção. Assim, 

as elites no poder preferiram escolher um papel econômico secundário e dependente, 

aceitando como vantajosa a perpetuação das estruturas construídas sob o antigo 

sistema colonial (Ibidem, p. 16). 

 Compreende-se este momento como um momento de ápice no 

desenvolvimento da burguesia moderna e como representação da história no que 

tange ao desenvolvimento contraditório nas diferentes partes do globo. Entende-se por 

desenvolvimento da burguesia moderna a emergência da grande indústria – que 

encontra na América terreno fértil para difundir o mercado mundial – pautada na 

exploração, expropriação privada da produção, na maior acumulação de capitais, no 

desenvolvimento das forças produtivas e no exercício de poder econômico e político 

desigual entre os países inseridos na dinâmica capitalista. As disparidades do 

desenvolvimento capitalista nas diferentes partes do mundo tornam-se possíveis na 

incorporação/associação dependente de países periféricos ao mercado mundial. Essa 

argumentação tem como fundamentação a teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado de Trotsky que é quem compreende a função da desigualdade entre os 

tipos de desenvolvimento a serviço da articulação do capital em diferentes países.  

No entanto, o caráter dependente, ou heteronômico, como prefere Florestan 

Fernandes, não é uma determinação imposta, ao contrário, é fruto de uma relação 

vantajosa entre controle interno e externo que garante dupla apropriação sobre a 

produção interna e faz perdurar a exploração da classe trabalhadora e das estruturas 

que impossibilita a superação da posição heteronômica que esses países possuem 

com o capitalismo15. 

                                                           
15

 Cf. ENGELS e MARX (1948), LOWY (1995), NOVACKY (1995). 
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 Retornando e avançando com a discussão dos padrões de dominação externa, 

distingue-se o 2º tipo, portanto, como um período, de aproximadamente quatro 

décadas, onde desponta o desenvolvimento da burguesia moderna, com apelo a 

comercialização e a expansão do mercado mundial e como momento de reafirmação 

da antiga estrutura da sociedade colonial16.  

Já o 3º tipo de dominação externa corresponde à necessidade do capital de 

reorganizar a economia mundial 17. Através do “neocolonialismo” (germinado ainda no 

2º tipo de dominação externa) são originados diversos nichos de mercados nacionais 

em crescimento, vitais naquele momento para o crescimento do capitalismo industrial 

que fazia emergir a necessidade de novas formas de articulação com as demais 

economias periféricas, na direção do dinamismo comercial das economias capitalistas 

centrais. 

As influências externas atingiram todas as esferas da economia, da 
sociedade e da cultura, não apenas através de mecanismos indiretos do 
mercado mundial, mas também através de incorporação maciça e direta de 
algumas fases e dos processos básicos de crescimento econômico e de 
desenvolvimento sociocultural. Assim, a dominação externa, tornou-se 
imperialista, e o capitalismo dependente surgiu como uma realidade histórica 
na América Latina. (Ibidem, p.16)  

 Este momento, a partir da construção do autor, é um momento onde todas as 

transformações contidas na citação acima se transformam em “puros negócios” e onde 

o capitalismo central assume e consolida sua posição imperialista diante da 

exploração econômica nas demais regiões do globo. 

O controle financeiro das emergentes economias satélites tornou-se tão 
complexo e profundo que o esquema de exportação-importação foi refundido 
par incluir a “integração” do comércio interno, a “proteção” dos interesses 
rurais ou da modernização da produção rural, a “introdução” das indústrias de 
bens de consumo, a “intensificação” das operações bancárias etc. Em 
síntese, as economias dependentes foram transformadas em mercadoria, 
negociáveis à distância, sob condições seguras e ultralucrativas. (Ibidem: 17) 

Negócios esses, que alimentam o capitalismo mundial, conservam e mantem o 

poder das elites internas ao admitirem relativa “modernização” e “associação” dos 

países satélites aos países hegemônicos, com o reforço externo das estruturas 

econômicas arcaicas. A partir desses moldes, a dominação externa (3º tipo) tornou-se 

                                                           
16

 O qual é possível identificar como momento de modernização do arcaico e de arcaização do moderno.  
17

 A partir da deflagração da Revolução Industrial na Europa.  
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imperialista 18 e o capitalismo dependente surgiu como uma realidade histórica na 

América Latina (Ibidem, p.16).19. 

Florestan Fernandes chama a atenção para dois pontos negativos sobre a 

associação dos países latinos com esse tipo de Imperialismo presente no 3º tipo de 

dominação externa. São eles: 1) o próprio reforço externo das economias arcaicas, 

que se traduz pela manutenção da produção e exportação fundadas no antigo sistema 

colonial, e, 2) pela ausência de vantagens ou “lucros” desse “modelo” (grifo do autor) 

de desenvolvimento absorvido pela burguesia interna emergente, que por vez, revela o 

pouco interesse dessa burguesia em prol da “integração nacional” 20 e aponta a 

transferência do excedente econômico das economias satélites aos países 

hegemônicos, destacando assim a subserviência e a complacência da burguesia 

interna21. 

O 4º (e último) tipo de dominação externa, analisado pelo autor, marca a forte 

presença e entrada das empresas corporativistas, acentuando o Imperialismo (o que 

ele denomina como imperialismo total) e ressaltando um novo estilo de organização, 

de produção e de marketing inaugurando a realização do capitalismo monopolista nos 

diferentes países latinos. O Imperialismo total corresponde à fase monopólica do 

capital22 e, de acordo com o autor, apresenta três importantes pontos de análise que 

marcam e aprofundam ainda mais as desigualdades produzidas através dos 

processos de desenvolvimento capitalista nos países estudados. 

 O primeiro ponto a ser destacado é a revitalização do controle externo herdado 

pelo antigo sistema colonial, que trazia na figura externa (da Coroa) a referência de 

exploração e espoliação. A diferença, portanto, é que, nesse momento, há o 

compartilhamento desse controle por diferentes nações hegemônicas e pela burguesia 

brasileira. 

Há também a modernização do mercado com a utilização de tecnologias 

avançadas e a própria dominação externa que se dá dentro e em todos os níveis da 

ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa, até a 

                                                           
18

O autor caracteriza esse tipo de Imperialismo como restrito em oposição ao Imperialismo total que 
admitirá no 4º tipo de dominação externa.  
19

 No Brasil, esse período deflagra-se, principalmente, com o espectro do desenvolvimentismo como 
política econômica pautada na intervenção do Estado na economia, incentivando o desenvolvimento da 
produção industrial e da infraestrutura, com o vertiginoso aumento do consumo. 
20

 Para Florestan Fernandes, a integração nacional era (é) o meio de fortalecer bases econômicas, 
políticas, culturais e sociais com a capacidades de autonomização econômica sociocultural e política que 
rompesse com a posição heteronômica das economias subdesenvolvidas.  
21

 Esse tipo de dominação acaba por reforçar e atestar a teoria do desenvolvimento desigual e combinado 
que tem expressividade ainda no 2º tipo de dominação externa.  
22

 Cf. NETTO (2011) 
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educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a 

modernização da infra e da superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o 

eixo vital da política nacional, etc. (Ibidem, p.18). 

O segundo ponto relevante é a constatação da ausência de bases econômicas, 

políticas, culturais e sociais sólidas, que fossem “autônomas” e assim, pudessem 

assegurar o desenvolvimento capitalista de interesse nacional e não apenas identificar 

os interesses dos setores dominantes com os interesses da nação. O terceiro ponto é 

a própria posição de economia satélite ou dependente que não permite superação do 

subdesenvolvimento, reafirmando a supremacia dos interesses privados internos 

empenhados na exploração do subdesenvolvimento em termos de orientações de 

valor extremamente egoístas e particularistas (Ibidem, p.19). 

 Assim, o 4º tipo de dominação externa é marcado pela intensificação do 

desenvolvimento capitalista através da complexidade e do alto grau de 

desenvolvimento das forças produtivas em um curto e decisivo espaço de tempo. 

Assim, a história nos faz perceber que a incorporação ao mercado mundial e às 

estruturas econômicas de poder numa posição heteronômica envolve uma forma 

peculiar de integração nacional (Ibidem, p.20). A essa peculiaridade confere a 

discussão sobre as determinações do controle interno, o qual essa análise 

compreende, ainda em Florestan Fernandes, como “a revolução burguesa” no Brasil. 

A exposição das formas e padrões de dominação externa serve-nos como um 

importante pano de fundo para observar o comportamento e a particularidade da 

burguesia brasileira no desenvolvimento capitalista nacional. Através dela que se 

viabiliza, de forma consentida, a subserviência do capital com a finalidade dessa 

classe resguardas seus interesses em manter-se hegemônica nesse país.  

Para Florestan Fernandes23, a Revolução Burguesa denota um conjunto de 

transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicultutrais e políticas que só se 

realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua revolução 

industrial (FERNANDES, 1975: p.203). Sendo assim, o autor demarca dois 

importantes momentos de recomposição das estruturas de poder no país que 

configuram o que ele chamará de Revolução Burguesa no Brasil.  

 Diante da compreensão de que a revolução burguesa é um fenômeno que se 

realiza diante da revolução industrial, no cenário internacional, o autor, no entanto, 

sinaliza que antes do início da modernidade – da “era burguesa” – a “era senhorial” 

                                                           
23

 Em Revolução Burguesa no Brasil. 
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lançou os gérmens do poder e da dominação burguesa, lembremo-nos da 

transplantação de padrões ibéricos de estrutura de poder, da relação de subserviência 

consentida que marca a integração ao capitalismo, da identificação do poder a partir 

de uma linhagem europeia, da exploração dos nativos e da perduração do trabalho 

escravo, e, da própria produção – configurada para atender um mercado externo com 

produtos primários, baseada na alta produtividade e na grande propriedade.  

Com o colapso do antigo sistema inicia-se a transição que inaugura o primeiro 

e expressivo momento de recomposição das estruturas de poder inaugurando a 

modernidade (“era burguesa”). Essa transição, nas palavras do autor, é caracterizada 

pelo seu tom cinzento e morno, o seu todo vacilante, a frouxidão com que o país se 

entrega, sem profundas transformações iniciais em extensão e em profundidade, ao 

império do poder e da dominação especificamente nascidas no dinheiro (ibidem, 

p.204).Expressa pela entrega e pelo aprofundamento da dependência, autorizada 

pelas frações da burguesia, sobretudo por aquelas que nascem dentro e sob o julgo 

das oligarquias24, justapondo seus interesses, colidindo-os, apenas, na direção do 

comércio.  

 Remonta-se assim o cenário do 2º tipo de dominação externa, mantendo-se 

inalterada a produção com vistas à exportação, associando-se às nações europeias 

hegemônicas com vistas à realização da comercialização da sua produção (de 

consumo primário) no mercado externo (exportação), abrindo o mercado interno, como 

moeda de troca, para consolidar a expansão do capital, cuja necessidade se deu a 

partir da revolução industrial.  

Para isso, a burguesia interna tinha de recompor as bases da estrutura de 

poder objetivando sua dominação sobre as classes e a conservação tanto do seu 

prestígio, quanto dos seus interesses. A recomposição da estrutura do poder da 

burguesia se deu através do terreno político que permitiu, mesmo que informalmente, 

que a dominação burguesa interna se consolidasse e, assim, preservasse seus fins 

particulares através da orientação e controle na aplicação do poder estatal.  

A oligarquia não perdeu a base de poder que lograra antes, como e enquanto 
aristocracia agrária, e encontrou condições ideais para enfrentar a transição, 
modernizando-se, onde isso fosse inevitável, e irradiando-se pelo 
desdobramento das oportunidades novas, onde isso fosse possível. (ibidem, 
p. 204). 

                                                           
24

 A burguesia moderna nasce nas oligarquias, próprias do antigo sistema colonial. Trazem consigo os 
resquícios e os traços coloniais que se organizam de forma permanente, como essa análise descreverá 
mais a frente.  
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Sendo assim, a abertura para a modernidade se realiza através da manutenção 

dos traços do antigo sistema (posição social, produção primária, poder), combinando o 

arcaico com o moderno, abrindo-se para o mercado mundial, mesmo que de forma 

dependente, através da reestruturação dos meios de exercer o poder legalmente e 

juridicamente internamente.   

Ressalta-se nesse momento, a consideração do autor, em ponderar que a 

burguesia interna se comprometeu com tudo aquilo que poderia lhe ser vantajoso e 

lucrativo, para ela era vantajoso tirar proveito dos tempos desiguais e da 

heterogeneidade da sociedade brasileira, mobilizando as vantagens que decorriam 

tanto do ‘atraso’, quanto do ‘adiantamento’ das populações (ibidem, p.205).  

O aprofundamento das desigualdades ocasionadas com a abertura do país 

para o capital mundial, em suma, caracteriza-se como lucrativa aos negócios da 

burguesia que sempre esteve preocupada com seus interesses particulares, em 

detrimento aos interesses da nação. Era preferível o ajustamento de suas antigas 

bases à integração ao mercado mundial do que a composição a uma modernização 

impetuosa, intransigente e avassaladora que tivesse fundamento em um projeto de 

interesse nacional. 

Dessa forma, a luta de classes e a repressão do proletariado torna-se o eixo 

central da Revolução Burguesa, que tinha por objetivo impor à classe operária a 

dominação burguesa, agora sob a figura estatal que realizava a repressão e exercia o 

domínio de forma juridicamente legal. Logo, nos damos conta de que a burguesia 

brasileira25converge para o Estado e faz sua unificação no plano político, antes de 

converter a dominação socioeconômica (ibidem, p. 204), realizando uma Revolução 

Burguesa não clássica.  

Outra ponderação sobre esse momento de recomposição das estruturas de 

poder é reconhecer que a função da burguesia é tornar possível e durável a 

transformação capitalista mesmo que em condições adversas, de desigualdade social, 

de lutas de classes e de dominação interna e externa. A subserviência consentida e a 

complacência dessa burguesia ao capital externo, bem como o que Florestan 

Fernandes, se expressa através do padrão compósito de hegemonia burguesa, que é 

o que conduz interna o capitalismo, servindo de alicerce e base da “expropriação dual” 

do excedente econômico e do “capitalismo selvagem”. 

                                                           
25

 A burguesia brasileira ou burguesia interna, como preferem alguns autores, por mais paradoxal que 
possa ser, se assume na posição ultraconservadora na realização da sua “revolução”, ou como prefere o 
autor, na sua “recomposição das estruturas de poder”, realizando o “padrão compósito de hegemonia”.  
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O segundo momento marcante na obra do autor sobre recomposição das 

estruturas de poder se dá na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo 

monopolista (ou do Imperialismo restrito para o Imperialismo total). O autor argumenta 

que a Revolução Burguesa toma formalmente a via autocrática realizando o que 

denomina de “revolução institucional”.  

Esse momento é vinculado à crise do poder burguês que culmina na pressão 

de fora para dentro na intenção de dinamizar a dominação externa a partir de dentro. 

Essa crise advém de duas direções. A direção do proletariado, que expunha a 

burguesia a eminência de aceitar um novo pacto social e na direção da iniciativa 

privada externa e interna que se atemorizou diante da intervenção direta do Estado na 

esfera econômica.  

O processo culminou na conquista de uma nova posição de força e barganha, 
que garantiu, de um golpe, a continuação do status quo ante e condições 
materiais ou políticas para encetar a penosa fase de modernização 
tecnológica, de aceleração do crescimento econômico e de aprofundamento 
da acumulação capitalista que se inaugurava. (ibidem, p.217) 

Ora, em outras palavras o autor aponta as transformações, principalmente 

políticas de reação a essa transição do capitalismo mundial. A reação da burguesia 

interna, de se recompor é vista como consequência desse processo. Consequência 

essa que se dá em meio a maior severidade coercitiva sob a justificativa do 

desenvolvimento que mais se caracteriza como a integração a expansão capitalista 

mundial do que ao desenvolvimento nacional, “impossível” pela ausência de bases 

econômicas, políticas e sociais autônomas que pudessem tomar as rédeas desse 

processo.  

A recomposição da estrutura de poder é um estratagema que visando,  

Predominantemente e de imediato, proteger-se contra riscos diretos e 
indiretos de um pacto social suicida, a burguesia brasileira conquistou uma 
posição de poder que lhe facultava ir além. Pois, ao mudar seu 
relacionamento com o poder político estatal e o funcionamento do Estado, 
também mudou sua capacidade de relacionamento com o capital financeiro 
internacional e com a intervenção do Estado na vida econômica, ganhando 
maior controle da situação interna e maior flexibilidade na fixação de uma 
política econômica destinada a acelerar o desenvolvimento capitalista. Pela 
1ª vez na história do País, a dominação burguesa mostrou-se plenamente 
como ela própria funciona e pela 1ª vez também se manifestou de modo 
coletivo. (ibidem, p.219) 

Dessa forma, o segundo importante momento de recomposição da estrutura de 

poder na sociedade burguesa moderna consolida, de vez, a dominação burguesa e a 

posição heteronômica da economia do país em relação ao capital externo 

hegemônico. Tais processos caracterizam-se pela recuperação do poder interno, pela 

adequação da expansão do capital mundial, pela reorganização do padrão de 
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dominação externa de bases imperialistas e pelo interesse da burguesia em se 

associar e assim duplicar a exploração da economia brasileira.  

 

1.3 Estado brasileiro: o protagonismo da burguesia interna no processo de 

recomposição das estruturas de poder.  

A abordagem em torno da recomposição das estruturas de poder, salientadas 

nas partes que antecedem essa seção, referem-se ao processo contínuo de 

transformação, orgânica ao capitalismo que emerge neste contexto. Este processo, 

entretanto, se configura por sua complexidade cíclica ao guardar elementos de avanço 

e retrocesso em todo seu processo de aperfeiçoamento, e, por sua capacidade de 

abarcar um principal objetivo (maior acumulação de capital), com direção dividida 

entre frações de uma classe que necessita se firmar e reafirmar, constantemente, 

como hegemônica (dirigente). Por assim dizer, o capitalismo, enquanto modo de 

produção se consolida e se mantém a partir do constante movimento em torno de mais 

capital, possível somente, por uma direção sempre habilidosa, precavida, estrategista 

e poderosa da burguesia. 

Dessa forma, podemos considerar a acumulação como o motor propulsor do 

capitalismo e a classe burguesa, com suas frações, como o conjunto de condutores 

que retroalimentam e dão movimento e velocidade ao rumo da história dessa 

sociedade. As considerações expostas acima, baseada na obra de Florestan 

Fernandes, demonstram alguns dos rumos que a burguesia toma para cumprir os seus 

objetivos capitalistas. Constituem assim, pistas que narram o processo de influência 

da burguesia na consolidação do Estado brasileiro. O objetivo dessa seção, portanto, 

será o de compreender as vias e as necessidades da burguesia interna em utilizar do 

Estado como instância de conservação de poder e de realização do projeto capitalista. 

Corresponde a esse objetivo, a consideração de que as formas que a 

burguesia no Brasil se reorganiza para continuar a corresponder os intuitos 

capitalistas, bem como para continuar a usufruir de seus resultados, adquire 

particularidades expressas na consolidação da formação social desse país. De acordo 

com Florestan Fernandes e com o que já foi considerado, temos dois demarcados 

momentos de ofensiva na velocidade da condução desse potente motor. É preciso 

sinalizar que essa ofensiva se dá no auge de situações que ameaçam a posição 

hegemônica na condução do processo de transformação contínuo do capitalismo, 
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onde é preciso reorganizar as estratégias e os instrumentos, potencializar suas ações 

e assegurar suas vantagens em torno do objetivo de ser o condutor do processo 

acumulativo.  

O primeiro momento, onde a ofensiva do capitalismo se defronta com a 

possibilidade de ameaça da condução interna da burguesia oligárquica26, no Brasil, se 

expressa a partir da dominação externa que incorpora o país ao capitalismo mundial 

através da consolidação da sua função produtiva de bens primários e da sua posição 

de consumidor de bens industriais27. Essa absorção ao ameaçar o poder de condução 

interna passa a requerer uma recomposição da estrutura de poder que é expressa 

pela associação do capital interno ao capital externo com vistas à conservação do 

poder e ao cumprimento da determinação acumulativa. Ao retornarmos sobre essa 

reflexão é preciso chamar a atenção para o fato da conservação do poder se dá na via 

da dominação política (o que é uma novidade), expressa na aplicação do controle 

(repressivo) estatal. Essa reflexão, por assim dizer, traz a consideração de que o 

modo pelo qual a burguesia encontra para conservar sua posição de condutor das 

transformações do capitalismo (na associação com o capital externo) é a admissão do 

Estado28 brasileiro, que já nos seus primeiros passos caminha lado a lado dos 

interesses do mercado interno e externo, no que toca a regulamentação do domínio 

econômico e das formas de repressão aos levantes questionadores, que já se faziam 

presentes. 

É preciso chamar a atenção para o processo em que ocorre a 

composição/associação do capital interno ao capital externo (dominador). Esse 

momento não é deflagrador de bruscas alterações na esfera produtiva, apesar de 

requerer da burguesia interna (herança do antigo sistema colonial) modernizações e 

adequação as novas tendências do mercado. Na verdade, é no nível de dominação 

que ele se realiza. É através da dominação interna que a burguesia brasileira torna 

possível e durável a transformação capitalista, principalmente por meio da repressão.  

                                                           
26

 Entende-se por burguesia oligárquica o conjunto de latifundiários que se transformam em burgueses, 
mas conservam seu poderio diante a função produtiva fixada externamente. 
27

 Momento marcado pelas consequências do 2º padrão de dominação externa – compreendido pela 
continuidade do modelo produtivo do antigo sistema colonial, baseado na exportação de bens primários, e 
pelo “despejamento” da produção industrial do mercado externo no comércio interno – e pelo iniciante 
arrocho do 3º padrão de dominação, que tinha o objetivo a neocolonização – estabelecendo um padrão 
compósito de dominação. 
28

 Conhecida a tradição marxista que fecunda problematizações sobre o Estado, essa consideração 
apreende sua manifestação na particularidade e modernidade que instaura o capitalismo. Sua 
consistência torna-se viável com a complexidade da “aparente” distinção entre domínio econômico e 
domínio político sobre o controle da vida social que se inaugura no capitalismo (MASCARO: 2013). A 
referida distinção busca elucidar que o capitalismo ao se estabelecer enquanto modo de produção firma o 
domínio de sua sociabilidade através de mecanismos que tornem possível sua manutenção. 
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Badaró (2009), em seu livro “Trabalhadores e Sindicatos no Brasil”, demostra 

como antes mesmo da República Velha já eram presentes agrupações de 

trabalhadores que requeriam melhores condições de vida e já coletivizavam lutas 

próprias, como por exemplo, a abolição da escravidão e o questionamento sobre a 

exploração servil do trabalho livre, entre outros movimentos de resistência presentes 

na história29. Esses casos de levante popular ao serem percebidos enquanto ameaças 

as transformações necessárias, empregadas pelo capitalismo, “precisam” de freios, de 

repressão. Assim, para realizar o objetivo econômico pretendido era preciso uma 

dominação política, institucional, que, apesar de se apresentar como distinta aos 

interesses do mercado compartilhava de um mesmo objetivo: o domínio da 

sociabilidade capitalista através de mecanismos que tornem possível sua manutenção 

(MASCARO: 2013).  

Assim, com a presença de questionamentos internos e com a necessidade de 

adequação ao capitalismo externo, o primeiro momento de recomposição das 

estruturas de poder, realçados na obra de Florestan Fernandes, é revelador da 

posição conciliatória, complacente e heteronômica característica da burguesia interna 

que se expressa primordialmente na consolidação do Estado brasileiro – que não 

distingue a separação entre o domínio político e o domínio econômico, ao contrário, é 

em si um sujeito que aglomera as determinações necessárias para o domínio da 

sociabilidade capitalista.  

O segundo momento, onde é necessário reagir adequadamente à ofensiva das 

transformações capitalista e promover uma nova recomposição nas estruturas de 

poder, é marcado pelo período de transição do capitalismo concorrencial (do 

comércio) para sua fase de saturação, a fase monopólica. Netto (2011), ao falar sobre 

esse período histórico, compreende que a sucessão do capitalismo concorrencial pelo 

capitalismo dos monopólios, articula-se ao um fenômeno global, o qual se torna 

conhecido como estágio imperialista30.  

[...] o capitalismo monopolista recoloca, em patamar mais alto, o sistema 
totalizante de contradições que confere à ordem burguesa os seus traços 
basilares de exploração, alienação e transitoriedade histórica, todos eles 
desvelados pela crítica marxiana. [...] Com efeito, o ingresso do capitalismo 
no estágio imperialista assinala uma inflexão em que a totalidade concreta 
que é a sociedade burguesa ascende á sua maturidade histórica, realizando 
as possibilidades de desenvolvimento que, objetivadas, tomam mais amplos 

                                                           
29

 Esse é um dado importante e identificado por alguns autores como questões que se aglutinavam e 
eram reconhecidas por compreender um conjunto de questões reprimidas pelo poder de polícia. Na leitura 
realizada pelo Serviço Social tais questões, nessa época, são compreendidas como “questões de polícia”, 
tendo em vista a dimensão repressiva que possuíam quando expostas socialmente.  
30

 A construção do autor apoia-se nos estudos lenineano sobre essa fase, em particular.  
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e complicados os sistemas de mediação que garantem a sua dinâmica. 
(NETTO: 2011, p.19/20, grifo nosso).  

O estágio imperialista do desenvolvimento capitalista, característico da fase 

monopolista do capital se afirma através de uma transformação que não aparta a 

essência do capitalismo, ao contrário, aprofunda ao envolver as relações sociais, 

econômicas e políticas em processos ainda mais emaranhados e complexos em torno 

do espraiamento e amplificação do seu objetivo. Marcada pelo advento do livre 

mercado, da superprodução, da concentração de capital, da formação de grandes 

indústrias, da associação dos bancos nos processos produtivos, e, pelo anseio de 

realização do desenvolvimento e amadurecimento do capitalismo era necessário, 

nesta época, realizar uma organização monopólica que obedecesse a urgência de 

cumprir com o aumento de lucros capitalistas, através do controle de mercados 

(NETTO: 2011). Assim formam-se grandes cartéis empresariais que ao fundirem o 

poderio econômico modificam a base da vida econômica no mundo. No estágio dos 

impérios, o mundo, de uma forma geral, se encontra envolvido na teia do capitalismo, 

e “o capital se reestrutura de forma que a ênfase está na dominação sobre todos os 

continentes do mundo e do mercado internacional que está consolidado” (SILVA: 

2007, p. 111). 

Ao envolver o mundo na teia do capitalismo e ao incentivar um movimento de 

concentração de forças econômicas o Brasil é inserido nessa nova dinâmica do 

capitalismo a partir de um novo domínio externo. O imperialismo com todas as suas 

estratégias de espraiamento da dominação e de concentração de capital absorve o 

Brasil requisitando novas formas de dominação interna. A participação ativa do 

domínio interno era fundamental para o desenvolvimento da dominação externa, 

entretanto, para isso era necessária uma nova recomposição na estrutura de poder. 

Tendo em vista o melhor aproveitamento do mercado, o Estado, novamente, é o meio 

pelo qual se destaca o processo que resultou o estabelecimento de uma nova posição 

de “força e barganha” garantidora da manutenção da posição social e de novas 

condições que pudessem angariar incentivos materiais e políticos na complexa fase de 

modernização tecnológica, de aceleração de crescimento econômico e de 

aprofundamento da acumulação capitalista que se inaugurava (FERNANDES: 1975, p. 

217). 

A crise de superprodução de 1929 marca o início dessa recomposição das 

estruturas de poder. Com a necessidade de manter a hegemonia e cumprir com as 

prerrogativas capitalistas externas a burguesia brasileira precisou criar saídas 

reguladoras, que pudessem corrigir defeitos desastrosos gerados pela superprodução. 
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O Estado é o mecanismo pelo qual se torna possível à manutenção da dominação 

burguesa, confirmando a tese de Florestan Fernandes de que a burguesia brasileira 

converge para o Estado, fazendo sua unificação e dominação no plano político, antes 

de converter a dominação socioeconômica. Isso ilustra, o que o mesmo pensador, 

entende como “revolução institucional”. Revolução esta que tem por finalidade criar um 

arcabouço institucional que viabilize o cumprimento dos objetivos do capital, 

sustentando o processo de transição de dominação capitalista sem o risco de 

invalidação do status quo e da hegemonia burguesa interna.  

Badaró (2009) quando se propõe a localizar a história de luta e de 

protagonismo dos trabalhadores e sindicatos no Brasil, permite-nos compreender que 

o Estado, para além de intervir e criar mecanismos de incentivos a maior acumulação 

do capital, também cria barreiras coercitivas que freiam o desenvolvimento dos 

movimentos. Portanto, o protagonismo do Estado brasileiro, nesse momento, tem duas 

frentes bem definidas, a primeira que conserva e alimenta um projeto societário 

capitalista (atendendo a um padrão compósito de hegemonia) através dos incentivos 

econômicos e a segunda que afasta processos de questionamento da ordem 

capitalista e por isso resguarda os objetivos capitalistas através de aparatos legais 

extremamente coercitivos.  

É importante pontuar, que esse processo não é um todo homogêneo e 

engessado. Ele prevê ajustes resultantes da pressão interna (por isso a importância do 

protagonismo dos movimentos sociais) e de “recomendações” do capital externo 

(organismos internacionais) com funções ideológicas definidas. As pressões de ordem 

interna correspondem às modificações no mundo do trabalho – promovidas com 

ênfase pelo empresariado e recebidas com muita resistência pelos trabalhadores. As 

questões que assolam a classe que vive do seu trabalho são expostas e evidenciadas 

com maior expressividade e por isso serão absorvidas de maneira conciliatória por 

esse Estado em formação. 

As de ordem externa estão relacionadas às orientações de organismos 

internacionais que ditam caminhos viáveis de conciliação do interesse externo com a 

realidade interna, a partir de uma agenda de reparações percebidas como obstáculos 

para o desenvolvimento capitalista. De tal modo, as características associativas com o 

capital externo encaminham e direcionam também ações políticas e econômicas na 

direção de conciliar interesses sociais até então duramente reprimidos. 

Sobre a pressão interna, destaca-se o compartilhamento, entre trabalhadores, 

de questionamentos comuns a uma coletividade esmagada e dominada pela obstinada 
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acumulação de desenvolvimento do capital (BADARÓ: 2009). Entre muitas demandas 

contidas nas lutas particulares das categorias é expressivo o questionamento das 

condições de trabalho e de reprodução da vida dos trabalhadores. E apesar de toda 

repressão tais reivindicações serão importantes ao representarem conquistas31 para a 

classe de trabalhadores que se consubstanciava naquele momento. Há um 

protagonismo importante da luta dos trabalhadores na configuração do Estado 

brasileiro, ainda que esse crie respostas que corresponda os interesses dos 

trabalhadores, mas, sobretudo, atenda os interesses do empresariado no 

gerenciamento dos conflitos e tensões entre classes. O conjunto de expressões 

sociais resultantes da dominação do capital sobre o trabalho e a produção da 

expropriação do trabalho, nesse período, precisa ser legitimado por esse Estado que 

guarda em si a principal função de realizar o desenvolvimento do capital cumprindo 

com os interesses do capital interno e externo. Questões que afetavam o mundo do 

trabalho (fonte principal da acumulação) na realidade interna precisam de reparos, isto 

se apresentava como desafio na conciliação dos interesses e do poder entre a 

burguesia interna e o capital externo. 

Marca-se nesse tempo, uma orientação internacional em busca da realização 

dos interesses capitalistas expressa no discurso do desenvolvimentismo pautado pelo 

nacional-populismo. Na América Latina, especificamente, Silva (2007) com base em 

Moraes (2001) compreende o papel da Comissão Econômica para América Latina 

(CEPAL) como difusora da concepção de Estado desenvolvimentista como base na 

integração política das massas operárias e populares ao projeto capitalista. A 

concepção de Estado desenvolvimentista compreende, portanto, as características de 

intervenção e de controle interno no tocante ao movimento reivindicatório dos 

trabalhadores. Tais características expressam a força do Estado burguês em articular 

os projetos individuais de uma classe de forma coletiva. 

Torna-se compreensível, a partir dessas colocações, que a “revolução 

institucional”, a qual Florestan Fernandes faz alusão configura-se enquanto tal, pois 

altera a forma de exercício de domínio interno, realizando por meio do Estado as 

demandas de manutenção do padrão compósito entre as burguesias interna e externa, 

que desde antes já se revelava sob a forma da dependência interna e que agora se 

apresenta sob a forma de poderosos impérios econômicos. 

                                                           
31

 A utilização do termo conquista precisa ser percebido como resultado do questionamento coletivo que 
favorece uma classe. No entanto, a conquista de direitos não representa a emancipação da classe 
trabalhadora sobre a burguesia e muito menos sobre o Estado. Ao contrário, nessa dinâmica, 
aprofundam-se as relações de dominação e interação entre essas partes.  
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Badaró (2009) compreende este período (1930-1945) a partir de conjunturas 

bastante distintas e repletas de conflitos políticos que resultam em uma herança 

histórica, sobretudo, no que tange ao “peso dos 15 anos do primeiro governo Vargas”. 

A importância da figura de Getúlio Vargas; a ideia da necessidade de 
superação do atraso econômico e social brasileiro pelo desenvolvimento 
industrial, o autoritarismo com sua crítica feroz às instituições democráticas 
de relacionamento político (como os partidos, a independência entre poderes 
e as eleições), são algumas das heranças que esse governo esforçou-se por 
legar à história brasileira. Mas, a mais importante entre elas foi, sem dúvida, a 
proposta, difundida nos discursos dirigentes da época, de convivência 
harmônica entre trabalhadores e empresários, arbitrada por um Estado que 
seria, ainda segundo aqueles discursos, ao mesmo tempo regulador e 
protetor, apresentando-se como inventor da legislação social. (BADARÓ: 
2009, p. 61). 

Este período, o qual o autor faz menção revela a identificação da concepção 

que fora difundida pela CEPAL – na América Latina – coma consolidação do Estado 

brasileiro no sentido de agir de forma a integrar as bases operárias ao projeto do 

capital. É importante trazer as considerações do autor, ainda que sinteticamente, 

sobre o quadro que condicionava benefícios somente quando os trabalhadores e os 

sindicatos se associavam às instituições patronais, altamente aparelhadas pelo Estado 

e pela burguesia. Decerto as lutas resultaram na conquista dos direitos trabalhistas e 

avançaram nesse plano, mas avançaram também a ofensiva do capital que lucrava 

ainda mais com a intensificação da exploração da classe operária.  

A herança da “Era Vargas” –o Estado desenvolvimentista – é tão expressiva 

que tem desdobramentos nos governos seguintes, que apesar de estarem situados 

em conjunturas diversas e períodos distintos, se reatualiza em objetivos e na 

promulgação da mesma política desenvolvimentista, com base na consolidação das 

características regulamentadoras, controladoras, repressivas, conciliatórias e 

interventivas no que tange as particularidades do Estado brasileiro32. Sendo assim, 

podemos concluir que a recomposição das estruturas de poder, pela via institucional, 

guarda em seu interior a arcaica estrutura de poder (que tem gênese ainda no antigo 

sistema colonial), aceitando/adequando-se ao padrão de dominação que oscila de 

acordo com o movimento de aperfeiçoamento do capitalismo, enquanto modo de 

produção hegemônico organizador de uma sociabilidade.  

Compondo um padrão de dominação junto ao capitalismo externo, ainda que 

sob o discurso de desenvolvimento nacional, as ações da burguesia interna são 

lucrativas e vantajosas apenas para essa classe. As conquistas trabalhistas devem ser 

                                                           
32

 É nesse contexto que o Serviço Social emerge como profissão, tendo como uma de suas principais 
frentes de trabalho a gestão e administração das políticas sociais. A respeito disso ampliaremos a 
discussão teórica no segundo capítulo desse estudo.  
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encaradas como resultado da luta organizada, dos movimentos grevistas e dos 

movimentos de resistência dos sindicatos e partidos políticos que não sucumbiram às 

ilegalidades ou as taxações que foram impostas por um governo autoritário e 

“benevolente”. No entanto, também devem ser apreendidas como momento onde foi 

possível responder, em um grau mínimo os interesses dos trabalhadores para realizar, 

em grau elevado, os interesses do capital interno e externo de integração das bases 

operárias ao projeto do capital e de maior acumulação através da exploração 

encabrestada. Ora, o Estado, de acordo com essa análise, além de servir a burguesia 

interna é, por também, o espaço privilegiado de regulamentação da dominação do 

capital externo, realizando o anseio de ambos, a partir da viabilização do 

desenvolvimento de uma “autocracia burguesa” (MAZZEO: 2015).  

1.4 Desenvolvimento capitalista: a relação simbiótica entre capital interno e 

externo 

É preciso, antes de avançar sobre adensamento das transformações 

capitalistas no Brasil, retomar a conexão existente entre capitalismo interno e externo, 

para enfim perceber a presença da dominação imperialista nos discursos e ações 

políticas da burguesia brasileira. Vimos que ao se associar, formar um padrão 

compósito de hegemonia (dominação e exploração), a burguesia interna garante ao 

Brasil uma posição heteronômica33, diante do capitalismo mundial. A associação 

compósita de capitais, entretanto, decorre da compreensão do momento de expansão 

do capitalismo que cria uma teia mundial de inserção funcional dos territórios á 

dinâmica capitalista. Diante do firmamento de uma posição de dominação e de 

coordenação das transformações capitalistas, orientadas para um determinado fim, em 

um determinado território, estabelece-se uma distinção entre países centrais e países 

periféricos – entre aqueles que determinam e ditam as mudanças e aqueles que 

cumprem e conduzem as determinações vindas de fora. Essa distinção é fundamental 

para compreender a engrenagem do capitalismo e para entender da onde se deriva a 

forma de funcionamento da sociabilidade capitalista com o decorrer do tempo. 

Michael Löwy (1995) na publicação A teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado realiza uma séria e sucinta explanação sobre a obra de Trotsky, no que 

toca a sua elaboração teórica sobre a lei do desenvolvimento desigual e combinado 34. 

                                                           
33

 Uma das questões a serem discutidas nos próximos capítulos é: em que medida o Serviço Social é 
conformado com particularidades heterônomas, sobretudo, no âmbito da gestão? 
34

 O artigo publicado na revista Actuel Marx demonstra a atenção do autor em estabelecer relação ao 
caso do desenvolvimento capitalista na Rússia. Identifica períodos em que Leon Trotsky percebe o 
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Em seu texto traz considerações diretas sobre o momento da expansão capitalista e 

explicita que através desse processo o capitalismo liga todos os países entre si pelo 

seu modo de produção e seu comércio, fazendo do mundo inteiro um só organismo 

econômico e político, realizando, através da conquista dos territórios o seu próprio 

desenvolvimento econômico.  

Essa consideração nos faz remeter as análises de Mazzeo (2015) que 

demostram o quanto a América Latina e, em especial, o Brasil, foram, na descoberta 

do novo mundo, o grande pomar do capitalismo. Mas, também acresce a essa análise, 

agora de forma clara e explicativa, o quão funcional é a inserção dos países 

“atrasados” à dinâmica de desenvolvimento econômico dos países centrais, 

representantes do grande capital. A análise de Löwy (1995), que alcança essa 

preposição, torna-se ainda mais ilustrativa quando o autor, ao remeter a obra de 

Trotsky, identifica que a origem estrangeira e moderna dos processos de 

desenvolvimento capitalista, nos países “atrasados” 35, foi causa da fraqueza 36 tanto 

da burguesia nativa – em ser a regente da revolução burguesa no país – quanto do 

peso social e político do grande proletariado urbano que nascem em um contexto de 

concentração das grandes unidades industriais modernas.  

Essa avaliação permite a articulação com o que já foi mencionado sobre os 

padrões de dominação externa, com a análise de Florestan Fernandes. Ao 

considerarmos que o desenvolvimento capitalista é regido por uma força capitalista 

externa ao território nacional, diagnosticada por Florestan Fernandes, a partir de 

quatro padrões caracteristicamente demarcados, situamos a operante condução 

interna de uma classe social distinta e investida de poder, mas, notadamente, 

submetida à vontade de uma força externa. A vinculação subalterna da (que vem a 

ser) burguesia nativa certamente enfraquece as possibilidades de protagonismo da 

mesma na tentativa de emancipação (revolução), até porque esta já nasce com e sob 

o auspicioso vínculo com o centro do poder mundial (e por isso é forte e poderosa). 

Logo, justifica-se a necessidade da “revolução institucional”, uma revolução 

incentivada pelo capital externo, muito funcional ao desenvolvimento econômico 

orgânico do modo de produção capitalista. 

                                                                                                                                                                          
alcance universal da sua teoria e aponta a pertinência de outros estudiosos que fazem leituras analíticas 
das formações sociais na América Latina, baseados na universalidade da lei em análise.  
35

 No caso de Trotsky o país em questão é a Rússia. 
36

 A característica da fraqueza expressa a ausência de organização da burguesia em construir ações que 
rompessem com a condição heteronômica do país em relação ao desenvolvimento capitalista. Por outro 
lado – na direção de sustentar o projeto capitalista externo, com o reforço da dependência a burguesia se 
mostra forte e decisiva.  
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 Da mesma forma, ao decorrer do desenvolvimento capitalista, no caso 

brasileiro identificado a partir da característica de país “atrasado”, o proletariado tem 

sua gênese37 também, a partir da vontade externa de incrementar funcionalmente a 

economia interna com o desenvolvimento industrial. Logo, o proletariado se constitui 

como produto do processo de desenvolvimento industrial. Logicamente, não se pode 

desprezar o protagonismo social que este adquire ao longo da história. Por isso 

utilizamos da compreensão de Badoró (2009) que ao identificar os movimentos dos 

trabalhadores no Brasil identifica também o seu protagonismo político. As reflexões de 

Löwy (1995), no entanto, servem-nos para analisar como o Brasil, na qualidade de 

país “atrasado”, vai se amoldando à dinâmica mundial do capital, que apesar de se 

apresentar como uma teia de países interligados funcionando determinadamente para 

o desenvolvimento do capitalismo, configura-se a partir de uma hierarquização de 

poder que concentra o poderio econômico e político nos centros (imperialistas) que 

impregnam nos demais territórios (periféricos) seus valores e suas concepções sobre 

desenvolvimento, de cima para baixo, da forma que melhor servir aos interesses 

externos que, fundamentalmente, se resumem na maior acumulação de capitais.  

Não esqueçamos, porém, do protagonismo interno que a burguesia nativa 

desempenha ao dominar, para si e para fora, as forças produtivas. A emancipação 

(revolução), no limite do capitalismo, que requer o firmamento de um projeto nacional 

integrado para o desenvolvimento econômico, político e social, revela-se imprópria, 

pois, fazê-la significa, nas palavras de Trotsky, sinalizadas por Löwy, “atacar as 

próprias raízes” em que se firmaram a dominação burguesa interna, ou seja, ameaçar 

toda estrutura de poder que se ergue em torno da acumulação de capitais38·. Vimos 

dois momentos distintos e específicos em que a burguesia brasileira age de forma a 

recompor as estruturas de poder. Passa longe dos interesses privados desse grupo, 

fomentar um projeto de desenvolvimento nacional, integrador e emancipado em 

relação aos ditames dos centros econômicos do capital.  

Atentemo-nos, no entanto, à tentativa de perceber a conexão intrínseca entre 

capitalismo interno e capitalismo externo – que consiste na importância da inserção 

dos países “atrasados” à dinâmica de desenvolvimento econômico dos países 

centrais. Lowy (1995) discorre em seu texto sobre a diferença entre os estágios do 
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 O surgimento da classe operária brasileira estará relacionado ao desenvolvimento sócio histórico do 
Serviço Social que objetiva exatamente através da importância do trabalho de gestão a organização de 
serviços para amenizar os conflitos sociais. Essa discussão também encontra interface no segundo 
capítulo desse estudo.  
38

 Para tanto a certeira análise de Florestan Fernandes que sinaliza que o papel subserviente, 
dimensionando o nível de complacência dessa burguesia com os processos culminantes de 
desenvolvimento guiado vivenciado no Brasil. 
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desenvolvimento capitalista dos países inseridos na dinâmica mundial do capitalismo. 

Permite, dessa forma, a compreensão de que o atraso econômico dos países 

periféricos nunca foi um empecilho para o desenvolvimento econômico do sistema 

capitalista. Isso porque, com base Trotsky, há no processo de desenvolvimento 

capitalista a união (combinação) das condições locais (atrasadas) com as condições 

gerais (avançadas) oportunizando um “salto” em relação ao crescimento “normal” e 

“orgânico”(...) que se manifesta imediatamente em sua figura mais moderna e 

avançada – a grande indústria. Continua: Estes diferentes estágios não estão 

simplesmente um ao lado do outro, numa espécie de coexistência congelada, mas se 

articulam, se combinam, “se amalgamam”. (Löwy: 1995, p.75).  

Assim, o processo de desenvolvimento capitalista nos países periféricos ao 

queimar (saltar) etapas vivenciadas nos países centrais é absorvido de maneira 

particular ao combinar o arcaico com o moderno e o moderno com o arcaico – aquilo 

que Florestan Fernandes denomina como arcaização do moderno e modernização do 

arcaico. O “atraso” torna-se uma característica “ignorada” 39 pelo capitalismo central 

que na dinamização e implementação de seu projeto societário busca, 

incessantemente, cumprir com o seu principal objetivo: maior acumulação e 

concentração de capital, mesmo que decorra desse processo a acentuação de novas 

e complexas desigualdades.   

Com a ascensão do capitalismo a um sistema mundial, a história mundial 
torna-se uma realidade concreta (contraditória) e as condições de 
desenvolvimento social e econômico conhecem a mudança qualitativa. “O 
capitalismo (...) preparou e, num certo sentido, realizou a universalidade e a 
permanência do desenvolvimento da humanidade. Por isso está excluída a 
possibilidade de uma repetição das formas de desenvolvimento de diversas 
nações. Forçado a se colocar de reboque dos países avançados, um país 
atrasado não se conforma com a ordem de sucessão (...)”. As sociedades 
desenvolvidas são obrigadas a adotar certos traços avançados saltando as 
etapas intermediárias: “Os selvagens renunciam o arco e flecha, para logo 
tomarem os fuzis, sem percorrer a distância que separava, no passado, estas 
diferentes armas. (...) O desenvolvimento da nação historicamente atrasada 
conduz, necessariamente, a uma combinação original das diversidades. A 
órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter irregular, complexo e 
combinado.” (TROTSKY, 1962, pp. 20-21 apud LÖWY, 1995, pp. 76-77).  

A explanação de Löwy (1995) sobre a lei de desenvolvimento desigual e 

combinado vai ao encontro dos estudos de Florestan Fernandes. Felipe Demier (2007) 

acrescenta com clareza dos escritos de Trotsky e Fernandes a compreensão de que o 

“o arcaico não é o antípoda do moderno, mas sim seu complemento histórico e 

socialmente necessário”, ao passo que 
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 Ignorada no sentido de não corresponder a uma impossibilidade na deflagração do processo de 
desenvolvimento. Observa-se a importância dos organismos internacionais em listar numa espécie de 
agenda de compromisso a importância de combater o que seriam os “motivos” do atraso. Nesse sentido o 
atraso não é ignorado.  
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Sob o capitalismo dependente, a persistência de formas econômicas arcaicas 
não é uma função secundária e suplementar. A exploração dessas formas, e 
sua combinação com outras, mais ou menos modernas e até ultramodernas, 
fazem parte do “cálculo capitalista”. (FERNANDES, 1968: p. 64-65 apud 
DEMIER, 2007: p. 6). 

Assim, a fase monopólica do capital, como já fora destacada na seção anterior, 

é uma representação importante para perceber como essa relação é consubstanciada 

na realidade brasileira40, no sentindo que compreende as modificações no 

ordenamento do capital sobre a estrutura social e nas instâncias políticas das 

sociedades nacionais (NETTO, 2011, p.19). Há, de fato, um “cálculo capitalista” que 

resulta numa combinação extremamente funcional, expresso na conquista dos 

territórios e no próprio desenvolvimento econômico do capitalismo no mundo, como 

sinaliza Löwy (1995). 

Na seção anterior foi problematizado como a burguesia brasileira utiliza o 

Estado para realizar seus objetivos econômicos e para responder as orientações 

econômicas, políticas e sociais dos países centrais. Decorre dessa problematização a 

identificação do ápice da “revolução institucional” da burguesia interna com a fase 

monopólica do capital. No entanto, existe a necessidade de tornar ainda mais evidente 

à correspondência dessas alterações – econômicas, políticas e sociais – com a 

orientação de um capitalismo central.  

A natureza e os ritmos da transformação capitalista sob as grandes 
corporações “multinacionais” criaram a realidade histórica de nossa época. 
Os países retardatários são comensais desprezíveis ou simples repasto para 
os demais. Não há como fazer coincidir os tempos da história: as estruturas 
socioeconômicas, culturais e políticas dos países capitalistas hegemônicos 
absorvem as estruturas dos países subcapitalistas, semicapitalistas ou de 
capitalismo dependente, submetendo-as a seus próprios ritmos e 
subordinando-as aos interesses que lhe são próprios. [...] O capitalismo 
selvagem [a forma assumida pelo capitalismo nos países dependentes] não 
reproduz o passado; e se nele há lugar para a “revolução burguesa”, esta se 
apresenta de outra forma e com outros objetivos fundamentais. Sem dúvida, 
o desenvolvimento capitalista pressupõe muitos mecanismos econômicos, 
socioculturais e políticos que se repetem. Mas eles se repetem em tais 
condições e sob tais fundamentos, que apontam para uma realidade 
econômica, sociocultural e política específica, típica de uma situação histórica 
e de uma condição inexorável de dependência tecnoeconômica 
(FERNANDES, 1995; p. 139-140 apud DEMIER, 2007: p. 6-7). 

 Ora, o vínculo entre capital interno e externo resulta num padrão compósito de 

hegemonia que se traduz pelo compartilhamento da dominação com vista à 

exploração. A transição do estágio concorrencial para o monopolista traduz um salto 

histórico que tem como produto a combinação entre o atrasado e o moderno, um não 

anula o outro, coexistem. Cristalizam-se a posição heteronômica da sociedade 
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 Entendendo a complexidade da fase monopólica do capitalismo essa sessão nem de longe pretende 
narrar o emaranhado de alterações nas estruturas sociais, políticas e econômicas que são produto dessa 
época. Busca-se aqui, reiterar a forte influência externa no processo de formação da sociedade nacional.  
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nacional a partir do firmamento de uma “revolução burguesa”, que segundo Fernandes 

(1995) apresenta-se de outra forma e com outros objetivos – a “revolução institucional” 

– a combinação do domínio econômico e do domínio político que encontra no Estado o 

alicerce para as transformações capitalistas. Possível somente, pois converge em 

direção ao interesse externo. Mantém-se o padrão compósito de hegemonia, agora 

com mais vigor e mais “selvageria”. Mantém-se uma condição inexorável de 

dependência. 

 Nas subseções que seguem essa primeira parte da análise sobre o 

desenvolvimento capitalista dependente, combinado e desigual do Brasil (que é 

elemento constitutivo das sociedades nacionais periféricas) identificam-se as 

características das fases do capitalismo, com o único objetivo de dar ênfase às 

transformações capitalistas que as próprias fases deflagram com o decorrer da história 

e de perceber como o capital externo orquestra o desenvolvimento dessas 

transformações.  

Contudo, é preciso atentar que a construção dessa análise tem por intuito 

perceber a significância do Estado em conformar uma sociabilidade especificamente 

capitalista. Identifica-se nesse invólucro de particularidades capitalistas brasileiras a 

admissão do Estado como instância que viabiliza a dominação de classe a partir da 

institucionalidade da “igualdade jurídica”. A formalidade da igualdade jurídica a partir 

de dispositivos legais apresenta a cidadania como forma de incorporação de tudo e 

todos à dinâmica da sociedade mediada pelo poder estatal. No entanto, a aparente 

igualdade formal e abstrata que se incorpora à perspectiva do cidadão mascara a 

dominação de uma classe (que ocupa a forma do Estado) sobre a outra ao mesmo 

tempo em que se apresenta no horizonte de conciliação de classes, de Estado de 

direitos. 

As transformações capitalistas produzidas pelos interesses do capital externo 

se apresentam a partir das particularidades da realidade brasileira, sob as quais 

estamos inventariando desde a época da colonização. A seção que segue evidencia 

os momentos de exacerbação de tais transformações que evidenciam ações do 

Estado que potencializam o desenvolvimento do capitalismo, mas utilizam da 

perspectiva do direito que permite nas palavras de Dias (1999) a constituição da 

liberdade mínima e da opressão máxima, realizando assim o ocultamento da 

dominação de classe que o Estado guarda. 

Nesse sentindo, é preciso observar que a cidadania capitalista, capaz de 

absorver a sociedade em seu projeto, ao identificar o Estado como instância possível 
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de conciliar interesses inconciliáveis (ainda que de forma aparente) age, na 

consolidação das políticas sociais, de forma a captar os súditos na condição de 

cidadão. Sem necessidades de adesão a condição de cidadão todos aqueles que 

pertencentes à classe subalterna são automaticamente incorporados à sociabilidade 

capitalista o que dispensa a participação ativa dos cidadãos, exigindo das massas 

apenas uma postura, a mais absoluta possível, de indiferença, inércia e conformismo 

(DIAS: 1999, p. 63). 

Esta sinalização que introduz os próximos trechos sobre as transformações 

capitalistas que implicam em modificações do Estado frente a sua função de ordenar e 

desenvolver a sociabilidade capitalista está na direção de perceber como o projeto 

burguês incide na dinâmica da política social brasileira, expressa nesse trabalho pela 

Política Nacional de Assistência Social, que vem a ser objeto de problematização no 

sentido do exercício profissional do Assistente Social, sobretudo, frente ao campo da 

gestão. Essa rápida sinalização é, assim, um alerta sobre o que precisa ser 

evidenciado durante os períodos em destaque que por vez constituem importantes 

inflexões tanto na estrutura política, econômica e social do país, quanto na dimensão 

estrategicamente ideológica incutidas nessas perspectivas. 

1.4.1 – Capitalismo Monopolista 

A fase monopólica, como assinala Netto (2011) obedeceu à urgência de 

viabilizar um projeto primário: o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle 

dos mercados (grifos do autor: p. 20). Importante destacar que tal urgência identifica-

se a partir do desenvolvimento do capitalismo enquanto sistema de produção e de 

reprodução social, conduzidos pelos países capitalistas investidos do mais alto nível 

de poder econômico e político, expressos pela sua capacidade de dominação externa. 

Ou seja, de um sistema mundial que ao realizar sua expansão econômica, conquistar 

novos territórios e estabelecer funções sociais e econômicas (entre as sociedades 

nacionais), consolida a supremacia do capital e cria novas necessidades com vistas ao 

aprimoramento de sua acumulação através da maior dependência dos países 

periféricos.  

 A urgência do grande capital se estende à burguesia interna na medida em 

que, guiada pelos interesses privados dos grupos dominantes, se associa de forma 

heteronômica, complacente e subserviente, transplantando novamente padrões 

externos garantidores da manutenção da posição social e da ampliação da dominação 

interna e externa. Assim, a fase monopólica quando desembarca no Brasil é 

expressão de um padrão externo de dominação que altera significativamente os 
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processos sociais de maneira a fazer a sociedade absorver a lógica do capital através 

de uma série de orientações externas, sob o discurso de aceleração do 

desenvolvimento e modernização econômica. 

Netto (2011) constrói em seu livro – Capitalismo Monopolista e Serviço Social –

uma séria análise sobre a especificidade dessa fase. Em decorrência do rigor do seu 

trabalho, utilizam-se nessa análise os pontos característicos para identificar as 

modificações e alterações que esse estágio do capitalismo guarda em si. Lembremos, 

portanto, que o acréscimo dos lucros (...) através do controle dos mercados, se 

constitui como o objetivo central dessa fase e é seguido de algumas caracterizações 

pontuadas abaixo pelo autor.  

Na prossecução da sua finalidade central, a organização monopólica introduz 
na dinâmica da economia capitalista um leque de fenômenos que deve ser 
sumariado: a) os preços das mercadorias (e serviços) produzidas pelos 
monopólios tendem a crescer progressivamente; b) as taxas de lucro tendem 
a ser mais altas nos setores monopolizados; c) a taxa de acumulação se 
eleva, acentuando a tendência descendente da taxa média de lucro (Mandel, 
1969, 3:99-103

41
) e a tendência ao subconsumo; d) o investimento se 

concentra nos setores de maior concorrência, uma vez que a inversão nos 
monopolizados torna-se progressivamente mais difícil (logo, a taxa de lucro 
que determina a opção de investimento se reduz); e) cresce a tendência a 
economizar trabalho “vivo”, com a introdução de novas tecnologias; f) os 
custos de vendasobem, com um sistema de distribuição hipertrofiado – o que, 

por outra parte, diminui os lucros adicionais dos monopólios e aumenta o 
contingente de consumidores improdutivos (contrarrestando, pois, a 
tendência ao subconsumo). (NETTO, 2011: p. 21, grifos do autor.). 

 Tais caracterizações, de acordo com Netto, revelam profundas implicações nos 

processos acumulativos – que agora expressam a maior centralização de capitais, 

experimentando a absorção de superlucros – e nos processos produtivos e 

reprodutivos – os quais se alteram a partir da incorporação da inovação tecnológica 

que repercute socialmente o maior ingresso de trabalhadores ao exército industrial de 

reserva. O autor ainda expõe dois fenômenos tipicamente dessa fase do capitalismo 

que é a supercapitalização– expressa a partir do crescimento exponencial dos capitais 

excedentes e o parasitismo da burguesia – que se revela a partir da instauração de 

uma “oligarquia financeira” e da separação entre propriedade e gestão, o que propicia 

a burocratização da vida social, a multiplicação das atividades improdutivas e um largo 

espectro de operações que, no “setor terciário”, tão-somente vinculam-se a formas de 

conservação e/ou legitimação do próprio monopólio. (ibidem, p. 23).  

Esses elementos são vetores que contribuem para a análise das novidades 

que o capitalismo monopolista introduz na dinâmica social, com vistas à maximização 

dos lucros pelo controle dos mercados. Por isso são tomados como um conjunto de 
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 A referência utilizada pelo autor corresponde a: MANDEL, E. Traité d’economiemarxiste. Paris, UGE, 
14, 1969. 
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vetores que expressam a necessidade da criação de mecanismos extra-econômicos 

os quais, segundo Netto (2011), são funcionais a realização do projeto de 

desenvolvimento capitalista que dizem respeito à refuncionalização e 

redimensionamento da instância por excelência do poder extra-econômico, o Estado. 

(Ibidem, p.24).  

É importante retomar a importância do Estado em conservar, proteger e 

propagar os objetivos capitalistas. A análise de Netto (2011) corrobora com a análise 

realizada sobre a utilização do Estado como instância a serviço do projeto burguês, 

definindo, portanto, a distinção entre o estágio concorrencial e o estágio monopólico 

de desenvolvimento capitalista. Sobre o primeiro, afirma que o Estado atuara como o 

cioso guardião das condições externas da produção capitalista 42, agindo de forma 

interventiva em situações precisas (relembremos Badaró sobre a repressão aos 

movimentos questionadores). No entanto, é no estágio seguinte, o estágio 

monopolista, que a utilização do Estado se amplia para garantir de fato o afastamento 

de qualquer questão que pudesse obstruir a realização do objetivo monopólico. O 

autor completa:  

Na idade do monopólio, ademais da preservação das condições externas na 
produção capitalista, a intervenção estatal incide na organização e na 
dinâmica econômica desde dentro, e de forma contínua e sistemática. Mais 
exatamente, no capitalismo monopolista, as funções políticas do Estado 
imbricam-se organicamente com as funções econômicas. (ibidem, p. 25. 
Grifos do autor.). 

 Nesse sentido, para responder as novas demandas do capital o Estado 

inaugura uma nova modalidade de intervenção para assegurar, estritamente, os 

objetivos econômicos do capital. No rol dessas intervenções, Netto, compreende as 

funções econômicas diretas e indiretas desempenhadas pelo Estado. Entende como 

funções econômicas diretas as ações em torno de fornecer, com baixos custos, 

energia e matéria prima para o capital; o controle por parte do Estado de empresas em 

dificuldades (sanadas as dificuldades colocadas à reprivatização) e a entrega aos 

monopólios de complexos construídos com fundos públicos, fornecendo subsídios 

imediatos aos monopólios e garantindo o lucro. Como funções econômicas indiretas, 

compreende o investimento em meios de transportes e infraestrutura, a preparação 

institucional da força de trabalho requerida pelos monopólios e com saliência peculiar, 

os gastos com investigação e pesquisa 43. Tais interversões estatais, no entanto, 
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 Cf. Netto (2011, p. 24). 
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 Cf. Netto (2011, p. 25). 
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precisam ser percebidas na totalidade estratégica do capital, bem como a 

compreensão do autor que argumenta: 

A intervenção estatal macroscópica em função dos monopólios é mais 
expressiva, contudo, no terreno estratégico, onde se fundem atribuições 
diretas e indiretas do Estado: trata-se das linhas de direção do 
desenvolvimento, através de planos e projetos de médio e longo prazos; aqui 
sinalizando investimento e objetivos, o Estado atua como um instrumento de 
organização da economia, operando notadamente como um administrador 
dos ciclos de crise. (ibidem: p. 26. Grifos do autor.).  

 Voltemos às questões alcançadas nas seções anteriores. Na compreensão 

sobre a recomposição das estruturas de poder tivemos a clareza da operacionalidade 

do Estado enquanto instância possível da realização de uma revolução institucional, 

que como já sabemos, expressa o momento de consolidação de poder ou do 

firmamento de um padrão compósito de hegemonia, revelador da imposição de um 

domínio externo a partir da fixação do domínio interno que por vez, de forma 

heteronômica, é incorporada no sistema capitalista mundial. Ora, retomar essa 

compreensão significa constatar que as ações as quais Netto (2011) traz em sua 

análise estão cumprindo, a rigor, com o padrão compósito de hegemonia, pois guarda 

em si orientações do capital externo que, a bem dizer, revelam uma tendência mundial 

do desenvolvimento do capitalismo, expressa a partir de um direcionamento da 

burguesia interna veiculado pela figura do Estado.  

 Essa fase de identificação do Estado enquanto instância do desenvolvimento 

da fase monopólica revela o quanto ele é funcional ao capitalismo e o quanto é volúvel 

as determinações transformadoras conduzidas pela burguesia. É preciso tornar visível, 

a todo tempo, a qualidade de ser dessa burguesia que conduz e determina o Estado. 

Estamos falando de uma burguesia dominada pelo capital externo e pelos interesses 

privados dessa classe. Logo, toda ação será incorporada nesse sentido, de cumprir 

com as vontades do capital externo, priorizando a realização dos seus próprios 

interesses que não corresponde proporcionalmente aos interesses nacionais. Sendo 

assim, todas as ações serão viabilizadas de forma a propiciar o conjunto de condições 

necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista. 

O caráter interventivo é decerto uma novidade para uma instância que 

costumava intervir somente na conservação da propriedade e na repressão a 

movimentos contestatórios. Tomemos cuidado, no entanto, para perceber que a fase 

monopólica exige a gerência do Estado sobre os assuntos econômicos para um fim: 

garantir a maior acumulação – objetivo primário do capital. Nesse contexto, 

precisamos admitir e dar visibilidade ao protagonismo dos movimentos dos 

trabalhadores em torno dos questionamentos sobre as condições de produção e 
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reprodução da vida. Badaró (2009) narra como se deram essas conquistas à época da 

fase monopólica através dos sindicatos extremamente operantes até certo momento 

na história.  

As respostas obtidas pelo movimento sindical são expressivas – vimos à 

preponderância do período Vargas que cria um rol de políticas voltadas aos 

trabalhadores e que “inaugura” a legislação social no Brasil. Tais medidas, porém são 

justificadoras de um processo legitimador e apassivador das relações sociais, 

explicando assim, medidas repressivas e punitivas – próprias do processo gerenciador 

do Estado – aos movimentos que não se adequassem a lógica paternalista 

impregnadas nas políticas voltadas à reprodução social (BADARÓ: 2009). 

O Estado – como instância política e econômica do monopólio – é obrigado 
não só assegurar continuamente a reprodução e a manutenção da força de 
trabalho, ocupada e excedente, mas é compelido (e o faz mediante sistemas 
de previdência e segurança social, principalmente) a regular a sua pertinência 
a níveis determinados de consumo e a sua disponibilidade para ocupação 
sazonal, bem como a instrumentalizar mecanismos gerais que garantam a 
sua mobilização e alocação em função das necessidades e projetos do 
monopólio. [...] Justamente neste nível dá-se a articulação das funções 
econômicas e políticas do Estado burguês no capitalismo monopolista: para 
exercer, no plano estrito do jogo econômico, o papel de “comitê executivo” da 
burguesia monopolista, ele deve legitimar-se politicamente incorporando 
outros protagonistas sócio-políticos. O alargamento da sua base de 
sustentação e legitimação sócio-política, mediante a generalização e a 
institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe 
organizar um consenso que assegura seu desempenho. (NETTO, 2011: p. 
27. Grifos do autor). 

 A incorporação de outros protagonistas sócio-políticos, que se refere o autor, 

precisa, no entanto, ser redimensionada. Isso porque os processos legitimadores que 

buscam o consenso, de fato, incorporam outros protagonistas sociais, mas não o 

fazem de maneira a garantir suas demandas e resguardar puramente seus interesses. 

A incorporação é possível, pois atende, também, aos interesses da burguesia em 

propiciar condições de consumo e fazer a manutenção 44 da força de trabalho – 

fundamentais para o desenvolvimento pretendido. A incorporação, a qual se refere o 

autor, trata-se da cooptação desses protagonistas às prerrogativas e projetos de 

desenvolvimento capitalista. As respostas estatais, nesse sentido, ainda que sejam 

consideradas conquistas coletivas de uma classe (e de fato são) devem ser 
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Nesse sentindo incorpora-se as políticas sociais com vistas ao fortalecimento da esfera da reprodução 
social, a qual está imbricada diretamente na esfera da produção. Behring e Boschetti (2011) argumentam 
que no Brasil, os direitos sociais vão sendo incorporados de acordo com a particularidade capitalista do 
país. As autoras, com o cuidado de sinalizar a luta de classes e o importante papel da organização 
sindical na efetivação das políticas sociais, são precisas em perceber que a estrutura agroexportadora e a 
incidência do trabalho escravo no Brasil não favorecem, assim como nos casos clássicos, a efetivação de 
políticas fundamentadas pela lógica do direito social. Permite compreender que as políticas sociais nessa 
realidade histórica são viabilizadas pela tutela e pelo favor na perspectiva de frear as ameaças à ordem e 
atentar as necessidades do capital no tocante a produção. Decorre destas considerações a argumentação 
das autoras que identificam a fragilidade e a instabilidade institucional e política dos direitos sociais em 
configurar pactos mais duradouros e inscrever direitos inalienáveis.  
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observadas com o cuidado de perceber o quanto são extremamente funcionais aos 

objetivos capitalistas. Nas palavras do autor: 

O que se quer destacar, nesta linha argumentativa, é que o capitalismo 
monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria condições tais que o 
Estado por ele capturado, ao buscar legitimação política através do jogo 
democrático, é permeável a demandas das classes subalternas, que podem 
fazer incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatos. E que este 

processo é todo ele tensionado, não só pelas exigências da ordem 
monopólica, mas pelos conflitos que esta faz dimanar em toda escala 
societária. (NETTO, 2011: p. 27. Grifos nossos). 

 Decorre da busca pela legitimação política e consenso entre a sociedade a 

complexificação das relações sociais, as quais o Estado passa a arbitrar diretamente. 

Ao se apresentar como “ente acima dos interesses das classes” nota-se, através da 

construção em processo, o quanto o arbítrio do Estado é tanto quanto falacioso e 

despido de qualquer possibilidade de neutralidade. Ao construir uma institucionalidade 

“possível” da realização dos interesses coletivos dos trabalhadores, o capitalismo forja 

a aparência de consensualidade entre as classes em disputa ao estabelecer a 

condição de cidadão, a qual Dias (1999) aponta como condição que oculta a 

determinação de subordinação da classe subalterna sobre a aparência de participação 

ativa na sociedade. 

 Percebamos, entretanto, o nível das respostas estatais em atender interesses 

imediatos sensíveis à reprodução da vida do trabalhador. Não há, nem de forma suave 

ou implícita, a intenção de dar fim às desigualdades entre classes, ou de superar toda 

forma de exploração. Ao contrário, marca-se todo o investimento do Estado e, logo, da 

burguesia, em promover ou financiar o desenvolvimento, ainda que, no caso brasileiro, 

não tivesse condições asseguradas de superação dos antigos estágios de 

desenvolvimento capitalista. Ou seja, toda a reestruturação política, econômica e 

social, orquestrado principalmente pela impetuosa figura estatal é realizada na direção 

do desenvolvimento ordenado pelo “açoite das necessidades exteriores”, que 

constrange “a vida retardatária”, de países dependentes, “a avançar por saltos” 

(LÖWY: 1995) que por vez, combina legitimação e consenso, conservando na mesma 

órbita traços do atraso, do moderno e toda desigualdade entre trabalhadores e 

burguesia. Traço este que apesar das contínuas transformações na órbita do capital 

no decorrer da história se expressam até os dias de hoje com medidas esparsas e 

frágeis de proteção social e de desenvolvimento capitalista ordenado.  

 Chegamos ao ponto onde é preciso voltar-se ao objetivo primário dessa fase 

do capitalismo: o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle dos mercados. 

Vimos até aqui o papel funcional do Estado em incrementar a fase monopólica com 
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incentivos diretos e indiretos, e, sobretudo, de promover uma espécie de cooptação 

dos trabalhadores – tomados como protagonistas sociais – identificada a partir das 

respostas estatais as necessidades imediatas dessa classe. No entanto, é preciso 

abordar a fase monopólica a partir, também, da consideração da coexistência de 

estágios anteriores a essa nova forma de conformar o desenvolvimento capitalista.  

 Behring (2011) em seu livro Política Social no capitalismo tardio traz uma 

análise sobre as modificações que o desenvolvimento capitalista incute nos processos 

que colidem a instauração das políticas sociais ao longo da história. Com análise de 

determinados estudiosos sobre o assunto traz considerações profícuas ao que toca ao 

capitalismo monopolista. É do interesse dessa análise tomar por referência as análises 

da autora em relação a essa fase do capitalismo. Em parte de seus estudos, Behring, 

analisa as diferenças entre o setor competitivo e o setor monopolista que coexistem na 

fase monopólica do capital, no Brasil. A autora observa que o primeiro é marcado pela 

baixa produtividade, por mercados sazonais e irregulares, por salários baixos, 

condições precárias de trabalho, subemprego e desemprego. Sobre o segundo, 

percebe que é constituído pela alta produtividade e logo pela alta produção, com 

mercado nacional e internacional, com maior nível de complexidade o que torna – 

através dos mecanismos de prevenção de riscos – o setor mais estável, oportunizando 

salários mais altos.  

Na direção do acréscimo de lucros e controle do mercado, as distinções entre 

esses setores econômicos são incorporadas – com todas as diferenças de ritmo – de 

forma contraditória. A contradição, no entanto, é expressa no movimento que realiza, 

simultaneamente, a produção de excedentes sem absorção proporcional de consumo. 

Isto é: O capitalismo monopolista apresenta seu caráter contraditório porque gera um 

excedente cada vez maior, sem proporcionar o consumo e o investimento necessário 

para sua absorção. 

Buscando maior centralização de capital, superlucros, inovação tecnológica 

nos processos produtivos a fase monopólica do capital cria desequilíbrios 

socioeconômicos, expressos, inclusive, na dispensa do trabalho vivo e no maior 

ingresso de trabalhadores no exército industrial de reserva. Nesse contexto a própria 

coexistência do setor competitivo e do setor monopolista deflagra desequilíbrios dessa 

ordem. Assim, se configura “um contexto econômico no qual a “normalidade” é a 

estagnação” (BEHRING, 2011: p.58).  

 Vimos, no entanto, que o Estado tem uma função específica no cumprimento 

das prerrogativas de desenvolvimento orientadas pelos países centrais, e na 
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conservação da dominação interna. Nas palavras da autora, será a “força 

neutralizante” para frear a tendência a estagnação. Logo, ao ser espaço de 

conservação dos interesses da burguesia interna, desempenha também a função de 

ser motor para o desenvolvimento no contexto da internacionalização e expansão do 

capital. Existe uma complementariedade entre o crescimento do setor monopolista e o 

setor estatal. Direta ou indiretamente, este último sustenta a produtividade do primeiro 

de forma que o crescimento do monopólio leva à expansão do setor estatal, por 

intermédio da ampliação das despesas sociais de produção (Ibidem: p. 71). Assim, a 

intervenção estatal é expressão também do desequilíbrio orgânico no processo de 

desenvolvimento capitalista.  

A combinação entre crescimento do setor estatal gera uma contradição: a 
capacidade produtiva cresce mais depressa que a demanda da produção. 
Esta é aprofundada, considerando que, embora os salários do setor 
monopolista acompanhem a produtividade, ao incluir o movimento dos 
salários no setor competitivo, tem-se que os salários reais em seu conjunto 
aumentam mais lentamente que a produtividade no setor monopolista. 
Constitui-se, portanto um hiato entre crescimento de um produto excedente 
(ou capacidade produtiva excedente) e de uma população excedente 
(absoluta e relativa). Essa população tende a buscar alternativas no setor 
competitivo e estatal quanto ao emprego e também quanto à 
complementação de suas rendas, por meio de políticas sociais. (ibidem. 
Grifos da autora). 

 Behring (2011), em suas aferições torna claro que o movimento do capital em 

torno ao acréscimo de lucros é permeado pelo desencadeamento de contradições e 

de desigualdades no nível social, político e econômico. As iniciativas em torno da 

maximização dos lucros revelam um quadro de ascensão (de fato realizam os 

superlucros). No entanto, estas estão marcadas pelas contradições expressas na 

combinação de aspectos atrasados e modernos no processo desigual, que encontra 

no “esgarçamento” do aparato estatal a impossibilidade, ou o limite (estagnação) para 

dar continuidade ao objetivo primário dessa fase do capital. O padrão de 

desenvolvimento – a partir da fixação de um aparato “extra-econômico” desemboca no 

período de depreciação do capital. 

Se num primeiro momento a ampliação das despesas estatais favoreceu o 
crescimento da produção total e da renda geral da economia, gerando um 
período de relativa estabilidade, a tendência a médio prazo é a crescente 
dificuldade de financiamento das atividades estatais relacionadas aos 
dividendos de crescimento. Assim, os constantes aumentos nos índices 
tributários (tributação forçada), que são nitidamente inflacionários, tornam-se 
uma necessidade diante da economia estatal agigantada. Numa interessante 
digressão sobre a dinâmica de despesas estatais, em períodos anormais, 
quando estas se caracterizam pela impopularidade, O’Connor aponta três 
possibilidades de comportamento do Estado: 1) apelo às finanças 
inflacionárias (antecipação de empréstimos reais, monetarização do débito 
estatal, aumento arbitrário de depósitos bancários – empréstimos de “si 
mesmo”; 2) o aumento direto dos tributos (quando é politicamente vantajoso); 
3) e, finalmente, a redução das despesas públicas (amplamente impopulares 
ou destrutivas, segundo o capital monopolista). (ibidem: p. 72-73. Grifos da 
autora). 
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 É preciso dar ênfase e, em certa medida retornar, duas questões tratadas pela 

autora: questões pertinentes ao protagonismo da classe trabalhadora nesse período e 

a própria questão dos limites de desenvolvimento. A primeira, na verdade, configura 

um bloco de questões. Foi falado inicialmente sobre a estratégia do Estado 

monopolista em integrar outros protagonistas sociais, de formar e promover ações 

estatais que correspondessem às demandas imediatas de trabalhadores45. Movimento 

justificado pela necessidade de legitimação do Estado “acima dos interesses das 

classes” e também pela formação do consenso entre as classes, necessários para 

assegurar o desenvolvimento monopolista. O que Behring acrescenta, portanto, está 

relacionado à existência da articulação de setores capitalistas distintos, que determina 

sérias diferenciações entre os trabalhadores. 

A coexistência articulada do setor competitivo e do setor monopolista cria 

destoantes sociais entre os trabalhadores, que perdem, ou não chegam a alcançar em 

seu horizonte a perspectiva de classe. Se do lado competitivo, marcado pela produção 

retardatária, forjam-se trabalhadores sem perspectivas de organização sindical, que 

concentram seus esforços no Estado para complementar à renda, do lado monopolista 

a perspectiva sindical apesar de conseguir melhores salários, se vê restrita à lógica 

corporativista, negociando a elevação do salário com as capacidades individuais de 

elevar a produtividade. O resultado desse processo é a fragmentação das questões 

coletivas e do apassivamento da classe46. Nesse sentido, compreende-se com mais 

nitidez o significado do movimento de cooptação dos protagonistas sociais pelo Estado 

burguês. E avança, no sentido que compreende a funcionalidade da desestruturação 

da coletividade entre trabalhadores, que não conseguem criar unidade de resistência 

nem durante o movimento contraditório e desigual que a fase monopolista instaura e 

nem ao longo do período de depressão dessa fase do capitalismo, tornando-se 

suscetível, assim, às alterações do comportamento por parte do Estado em período de 

depressão. 

                                                           
45

 As demandas imediatas postas na sociedade pelos trabalhadores são relativas e estruturais ao próprio 
capitalismo e ao seu modo de produção pautado pela exploração, apropriação do excedente do trabalho 
socialmente necessário e da baixa remuneração do trabalho. As consequências da esfera da produção, 
pautada em tais características, reverberam na forma como os trabalhadores necessariamente encontram 
para se reproduzirem. O conjunto de expressões que atingem tanto a esfera da reprodução quanto a 
esfera da produção ao serem postas de forma coletivamente organizada pelos movimentos 
reivindicatórios na sociedade admitem a existência da Questão Social. Ao serem tomadas como questão 
passível de intervenção política, frente à tensão entre capital e trabalho, as políticas sociais agem diante a 
questão social de forma a responder as demandas dos trabalhadores, mas servindo também como 
instrumento de controle da força de trabalho e de manutenção da ordem e do pacto classista em voga, 
pelo Estado que aparece como Social, neste período monopólico. 
46

 Virginia Fontes (2009) em processos similares, mas relativos à conjuntura contemporânea identifica 
esse movimento como um “apassivamento por cima e por baixo”. 
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Nessa direção à questão (a segunda a ser pontuada) sobre os limites do 

desenvolvimento precisam ser vistos como orgânicos ao capitalismo. Aliás, Behring, 

assim como outros teóricos são claros ao afirmar que ao buscar expansão, o 

capitalismo busca assegurar saídas de contextos depressivos. Como afirma Behring, 

trata-se de uma crise de excesso e não de escassez, visto o farto desenvolvimento 

produtivo da época. A crise não é produtiva, ela representa as desigualdades entre 

classes e a obstinada e incessante necessidade de acumular cada vez mais nas mãos 

de poucos. O que em certa medida, revela que a exploração do trabalho é tanto maior 

quanto a dominação se concentra. 

Nota-se ainda, como eixo principal para análise, que as políticas interventivas 

do Estado na área da reprodução social, voltadas para a classe trabalhadora – 

políticas sociais – são tomadas por sua dupla função: atender as demandas imediatas 

do trabalho e preservar o domínio e a ordem capitalista a qual o Estado tem por 

função guardar. O sentido da sua existência, portanto, advém das condições 

intrínsecas ao modo de produção capitalista pautado tanto na exploração e 

expropriação do valor real do trabalho, quanto na formação do exército industrial de 

reserva. Em meio ao contexto histórico de desigualdades disseminadas na sociedade 

brasileira, com poucas possibilidades de organização da classe trabalhadora e com a 

expressividade do compartilhamento de dois grandes e diferentes nichos de mercado, 

e mais a chancela do favor e da concessão no horizonte dos direitos sociais, a classe 

trabalhadora certamente vira alvo nesse momento de crise em que é preciso atacar 

(nunca na raiz) aquilo que é tomado como causa da queda de crescimento e de 

acumulação. 

Assim, a transição para recuperação do crescimento torna-se um intento com 

alvos bem definidos. Observar as estratégias em torno da “crise acumulativa” permite-

nos analisar as continuidades capitalismo contemporâneas. E mais, permite-nos 

elucidar o quanto a cidadania, segundo a lógica de Dias (1999) revela sua dimensão 

ideológica de manter a ordem e ocultar a perspectiva de súdito referente à 

participação da classe trabalhadora na consolidação da sociabilidade capitalista. 

1.4.2. Transição para recuperação do crescimento 

A fase monopólica revela os limites entre o crescimento do capitalismo 

enquanto sistema mundial – complexo e dotado de legitimação política e consenso 

social (por intermédio da intervenção estatal) e o esgarçamento das condições 

reprodutivas do capital. Na medida em que cresce contraditoriamente (em tamanho e 
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poder) provoca consequências desastrosas na sociedade e na própria ordenação de 

seu rumo.  

No limite da busca por mais valor encontra na conjuntura mundial, de queda 

tendencial das taxas de lucro, a necessidade de se transformar, reordenar suas ações 

e adequar seus objetivos econômicos e políticos. Observar o movimento 

transformador do capital requer, no entanto, a consideração da constante 

transformação desse sistema mundial na incessante busca por acréscimo de lucros e 

poder, que agora se torna a busca pela superação da fase recessiva.  

Na direção de se firmar e reafirmar enquanto sistema mundial a metamorfose 

precisa ser constante, tendo em vista à tendência a estagnação, a qual Behring 

sinaliza. Assim, a capacidade de produzir respostas estratégicas é compreendida 

através da necessária promoção do capitalismo, que em épocas de estagnação 

precisam criar alavancas fundamentais para o processo de recuperação do 

crescimento.  

A combinação dos setores econômicos e a consequente irradiação e 

aprofundamento das desigualdades sociais, frutos do estágio monopólico, se 

intensificam através de processos de exploração e subalternização que culminam na 

abertura dos períodos de recessão. Os vetores econômicos não são exclusivos no 

delineamento do movimento de crise. A pressão social é outro grande fator 

preponderante, absorvido de forma proveitosa em situações de ajustamento da forma 

do capital.  

A “crise” que se deflagra no período posterior ao estágio monopólico precisa 

ser vista como momento onde o capitalismo busca sua recomposição, aperta as 

rédeas e inicia um novo ciclo em busca da maior acumulação de capital. Na 

subsecção anterior elencamos uma série de substantivas modificações introduzidas 

pela fase monopólica. Observemos que as mesmas medidas tomadas para 

substanciar o crescimento não são solucionadoras dos problemas acumulativos do 

capital. As sistemáticas alternativas paliativas não resolvem o problema de poucos em 

um universo de múltiplas problemáticas sociais. 

Assim, o período marcado pela queda das taxas de lucro anuncia a abertura de 

um novo e redimensionado período de ofensiva capitalista ao mesmo tempo em que é 

marcado pela decadência do período de expansão e acumulação do capital. Osorio 

(2014) traz profícuas considerações sobre o terreno resultante do período de 

estagnação econômica do capital em seu livro O Estado no centro da mundialização. 
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O autor analisa que (em escala mundial) os “momentos” do processo expansivo e de 

formação do sistema mundial capitalista conformam a capacidade do capitalismo em 

se estabelecer como sistema mundial que, geograficamente, abarca e captura o 

mundo inteiro.  

Para, além disso, traz concisas reflexões em torno da mundialização 

identificando-a como novo estágio no processo expansivo e de formação do sistema 

mundial capitalista. Tais reflexões auxiliam a compreensão em torno desse “momento” 

na história planetária de expansão capitalista, o qual Osorio compreende como etapa 

particular dentro do processo de constituição do sistema mundial e da necessidade do 

capital de se apropriar extensiva e intensivamente do espaço nas diferentes fases do 

ciclo do capital (2014: p.165).  

A mundialização – etapa particular no cumprimento das prerrogativas 

capitalistas – é compreendida, assim, como momento de rearticulação política e 

econômica e de afinamento com os fins objetivados pelo capital. Para tanto, se revela 

a partir de bases propícias a instauração desse novo ciclo. Osorio identifica 

sumariamente a base da mundialização a partir de quatro vetores preponderantes. 

São eles: 1) o fim do ciclo expansivo, ou seja, a oportuna fase da queda das taxas de 

lucro; 2) o ascendente desenvolvimento das comunicações e dos transportes; 3) a 

instauração de processos profundamente danosos às condições gerais de vida e de 

organização política dos trabalhadores; 4) a derrota do campo socialista.  

O apontamento sumariado pelo autor serve-nos como uma compilação sobre 

as consequências das fases de expansão capitalistas pontuadas anteriormente 47. 

Compreende assim, um apanhado resumido do capitalismo ante a grande crise global 

marcada pela depreciação das taxas de lucro, já mencionada. A análise conjuntural do 

autor sobre as bases de espraiamento da mundialização, como etapa particular do 

sistema capitalista, põe em discussão não só a identificação das fontes desse 

processo como também trazem a o importante debate em torno da manipulação do 

curso dessas fontes para fazer o capitalismo acelerar e intensificar suas tendências a 

operar em escala planetária, transformando a economia mundial no espaço que põe 

em marcha os diversos mecanismos que contrarrestam a queda da taxa de lucro e 

que permitem superar a fase depressiva (Ibidem: p167). 

                                                           
47

 Há que sinalizar que a crise do Estado social é uma crise largamente difundida entre os espaços 
nacionais capitalistas. Obviamente a desigualdades de ritmos entre o desenvolvimento capitalista de cada 
país marca diferenças quanto às datações no tempo, e são levadas em alguns casos a “saltar” etapas. O 
Estado de bem-estar social europeu não é o mesmo Estado interventivo do Brasil, assim como a classe 
trabalhadora não é a mesma nesses diferentes espaços territoriais.  
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O autor discorre ainda, sobre a longevidade da queda da taxa de lucro que 

deflagra a crise a partir dos anos 1960 e a faz perdurar até os dias de hoje. No 

entanto, observa com nitidez as estratégias do capital tomadas sob a justificativa de 

superação da fase depressiva. Aponta que: 

As principais tendências que caracterizam a reprodução do capital no final do 
século XX e início do século XXI podem ser interpretadas como processos 
que buscam avançar em um ou vários mecanismos assinalados por Marx 
para contrarrestar a queda da taxa de lucro: aumento do grau de exploração 
da classe trabalhadora, redução dos salários abaixo do valor da força de 
trabalho, barateamento dos elementos que formam o capital constante, 
aumento da superpopulação relativa, intensificação do comércio exterior, aos 
quais é preciso agregar, entre outros processos, as revoluções tecnológicas, 
a expansão do mercado mundial e inclusive as guerras. (...) se encontram 
processos como a segmentação produtiva e a realocação territorial de 
segmentos e/ou plantas produtivas e a realocação territorial de segmentos 
e/ou plantas produtivas nos mais variados confins do planeta; a flexibilização 
trabalhistas e suas sequelas em termos de aumento das jornadas de trabalho 
e de intensificação do trabalho; reduções salariais; precariedade no emprego 
(contratos por períodos curtos ou empregos sem contratos); aumento do 
desemprego e do subemprego, novos impulsos dos capitais das economias 
imperialistas para controlar e se apropriar de matérias-primas e alimentos, 
particularmente no mundo dependente; partilha de velhos e novos territórios, 
com as consequentes disputas que isso acarreta; fortalecimento do capital 
financeiro e aumento de suas operações; fusões entre grandes 
conglomerados que aceleram a monopolização nos mais diversos ramos 
industriais, agroindustriais, do comércio, das finanças e dos serviços em 
geral; robotização e aplicações de novos avanços tecnológicos; incorporação 
de novas áreas (como a genética) ao capo de operações do capital etc. 
(ibidem: p. 167-168). 

Os mecanismos listados no fragmento acima expressam um arcabouço das 

ações políticas e econômicas desenvolvidas pelo capital na etapa da mundialização e, 

uma verdadeira reordenação das estruturas produtivas e reprodutivas. A 

mundialização, nas palavras de Osorio, pontecializa a vocação imperialista do 

capitalismo, agudiza as bases da luta de classes, da luta interimperialista e das 

relações desiguais entre economias imperialistas e regiões e economias dependentes 

(ibidem: p. 168). Marca um período de ofensiva deliberada a toda e qualquer suposta 

causa que teoricamente impede o livre crescimento do capitalismo. 

Assim, a mundialização precisa ser vista através das suas particularidades e 

das suas implicações históricas na realidade conjuntural dessa época. Com base em 

Osorio(2014) percebemos que a particularidade dessa etapa abre um conjunto de 

novos processos caracterizados pela: segmentação de todas as fases do ciclo do 

capital (espécie de fragmentação territorial do ciclo do capital); segmentação também 

dos processos produtivos ao constituir nas grandes áreas periféricas a oportunidade 

de produzir em alta escala com baixos custos, acentuando a polarização social interna 

e entre nações e regiões do sistema; internalização dos processos de crise que antes 

eram externas e passam a ser caracterizadas por seu alcance mundial; e, pela 

mobilidade do capital financeiro.  
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Essa caracterização, feita pelo autor, aponta a novidade do processo 

capitalista, marcado pela ofensiva do capital na intenção de retomar sua taxa de 

crescimento. Tais modificações, no entanto, precisam, notadamente, da 

operacionalidade da figura estatal. Mais uma vez, o Estado (como de costume no 

capitalismo) participa ativamente do ordenamento desse processo. Contudo, há uma 

alteração substancial no papel organizativo do Estado. Revela-se um processo de 

ruptura e continuidade com o papel anteriormente definido. Se antes esse viabilizava o 

financiamento direto e indireto do capital para promover o “desenvolvimento”, ele 

agora passa sustentar meios jurídicos e legais para a promoção do capitalismo na 

busca da superação da sua fase recessiva, que não deixa de compreender um 

período de expansão do sistema capitalista internacional. 

(...) tanto o antigo quanto o novo capitalismo necessitam do Estado para 
reproduzir e se expandir, e isso por razões econômicas e também políticas, 
tais como: a manutenção de uma “ordem” e de uma “paz social” dentro das 
fronteiras estabelecidas, que submeta o trabalho às condições exigidas pelo 
capital, tarefa que não pode ser cumprida pela Microsoft ou pela Ford, nem 
por nenhuma outra grande empresa multinacional, mas apenas pelo Estado; 
a segurança “nacional” frente à insegurança “internacional”, num mundo de 
enfrentamentos encobertos e abertos; uma plataforma de força com base 
“nacional” para as tarefas de expansão (colonial, neocolonial, imperialista) 
dos Estados centrais para as regiões periféricas; a formulação e aplicação de 
políticas de “proteção” aos capitais “locais” frente à concorrência de capitais 
“externos”; o Estado como demandante e criador de mercado para indústrias 
e setores de ponta no capitalismo (...); por fim, o Estado como instância de 
força de capitais nacionais que operam mundialmente para alcançar objetivos 
de investimentos e/ou apropriação de matérias-primas e aberturas de 
mercados no plano mundial. (ibidem: p. 175). 

A operacionalidade estatal torna-se um tanto quanto significativa nessa fase de 

“reconversão” dos novos projetos do capital. Por outras vias – isso é evidente – mas, 

seguindo a lógica concebida anteriormente que afirma sua imperiosidade frente à luta 

de classes, se identificando como instância protetora e capaz de resolver os 

problemas sociais, que como já vimos, encobre o caráter classista desse Estado. 

Segundo Osorio (2014), a alteração da forma do Estado é expressa pela mudança do 

projeto de industrialização48. Na perspectiva da nova fase de industrialização seletiva49 

marca-se a impossibilidade do capital, na forma do Estado brasileiro, em sustentar as 

alianças com os setores dominados na sociedade. 

Lembremos que tais setores tiveram sua organização coletiva e independente 

freada no processo que consolidou direitos na forma de concessões e auxílios e que 

impuseram uma padronização organizativa imbricada na estrutura do Estado. No 

entanto, ainda com o aparelhamento organizativo que transformaram direitos em 
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 Nesses termos o autor refere-se ao capital latino-americano. 
49

 Sobre isso Ricardo Antunes (2003) constrói importante discussão sobre a mudança do processo de 
industrialização e reprodução do capital em seu livro Adeus ao Trabalho? 
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auxílios, contraditoriamente, os setores dominados são fortalecidos – em número (que 

cresce) e em participação política. O que os leva, nesse período – anos 1950 e 1960 – 

(...) a multiplicação do ativismo popular em prol de melhores condições de vida, ao 

qual se somaram protestos e as manifestações dos novos pobres urbanos por 

serviços básicos e por espaços na vida econômica, política e institucional. (ibidem: p. 

2015). 

Ora, é preciso compreender o estágio da mundialização, numa escala de 

dimensionamento planetário, que prevê a apropriação extensiva e intensiva do espaço 

e a rearticulação política e econômica para realização da superação da fase 

depressiva. Implica, portanto, no estabelecimento de um novo disciplinamento das 

classes populares para as novas condições de vida e de trabalho que implicavam 

perdas de empregos, de salários e de diversas assistências sociais (ibidem: p. 216). 

Nada mais apropriado, para responder os objetivos capitalistas, que articular 

modificações substanciais na manutenção do poder do Estado. O que o autor pontua 

como novo tipo de Estado que se adequa aos novos despotismos do capital e se 

perfila ao que chama de Estado de contrainsurgência, principalmente a se referir as 

adaptações na esfera estatal na região da América Latina. 

Em muitas sociedades da região, a emergência dos Estados de 
contrainsurgência tomou a forma de ditaduras militares, após os golpes 
militares que implicaram maiores ou menores graus de violência sobre a 
população civil. No Brasil, em 1964, deu-se início a esse processo, que se 
seguiu posteriormente na Bolívia (1971), no Chile (1973), no Uruguai (1973), 
no Peru (1975) e na Argentina (1976), cobrindo praticamente toda parte sul 
da América Latina. (...) As novas ditaduras estabelecem um alto grau de 
coordenação em matéria de inteligência e de repressão, tornando os 
aparatos repressivos perseguidores de qualquer sujeito qualificado como 
subversivo, independentemente de sua nacionalidade. (ibidem: p. 217). 

 A justificativa desse novo perfil de Estado na América Latina se apresenta a 

partir da necessidade de gerar uma “paz social”. No meio dos questionamentos o 

Estado cria um arcabouço repressivo para manter sua autoridade e, para favorecer 

que os capitais locais encontrassem, nesse terreno fértil, condições para sua 

reconversão dentro de uma nova divisão internacional do trabalho, em que a região 

voltaria a ser a grande abastecedora de matérias-primas e alimentos para o mercado 

mundial e produtora de partes e/ou montadora de produtos sob a forma de maquila. 

(ibidem: p. 219). 

A tal “paz social” se apresenta assim a partir da determinação política e 

econômica de uma burguesia interna que precisava novamente se recompor de modo 

a realizar sua parte na perspectiva de um padrão compósito de hegemonia, que firma 

a posição heteronômica do país em relação aos grandes centros mundiais de poder e, 
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sobretudo, encontra no Estado a viabilidade social necessária de implementação das 

diretrizes capitalistas.  

Sader (1996) em A transição realmente existe analisa a base e o processo de 

abertura gradativa do Estado ditatorial no caso brasileiro. O autor discorre sobre o 

fortalecimento dos militares na intervenção estatal 50sobre a economia e aponta que 

tais ações cumpriram o objetivo de criar e ampliar as condições favoráveis da 

acumulação privada do capital. Narra sobre a movimentação civil na criação dos 

partidos políticos e na efervescência dos movimentos populares. No entanto, sua 

consideração chave é a compreensão da mesmice e da continuidade que a transição 

apresenta na trama política subsequente.  

O autor traz a consideração de que no momento de abertura gradativa já 

estavam em vigor um novo período na economia que sustentava a falência do Estado 

keynesiano e de consolidação da democracia restrita para o campo econômico e 

social que inaugurava um ciclo de políticas neoliberais principalmente no centro do 

capitalismo (na Inglaterra – por Margareth Thatcher e nos Estados Unidos – por 

Ronald Reagan). O caráter do Estado ditatorial brasileiro cumpre, particularmente, 

com a preparação da burguesia interna para responder aos interesses internacionais 

que advém do processo modificador do crescimento do capitalismo que garante o 

agravamento da posição heteronômica, dependente e subserviente da burguesia 

brasileira em relação ao capitalismo central.  

De fato, a ditadura brasileira não promove a transição neoliberal na economia, 

mas prepara o terreno para que a “nova” (recomposta) grande burguesia conseguisse 

impor seu novo padrão de reprodução e readequasse a sociedade para o exercício de 

sua dominação51. Tanto que, 

Os militares, ao contrário da ideologia liberal que veiculavam quando da 
mobilização contra o governo de Jango 52, fortaleceram grandemente a 

intervenção estatal na economia. Uma intervenção que seria toda voltada 
para criar e ampliar condições favoráveis à multiplicação privada de capital e 
não para o fortalecimento do Estado como fim em si mesmo. Mas as 
regulamentações ditadas pelo regime militar como, por exemplo, pelo 
Conselho Monetário Nacional – depositavam nas mãos das autoridades 
econômicas um poder normativo nunca visto antes na história do país. 
Primou a forma política de uma democratização tutelada, controlada, restrita, 
não efetivada ainda numa concepção neoliberal. (SADER, 1996: p. 33). 
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 Neste período particularmente o Serviço Social como profissão já está instaurado na sociedade 
brasileira. Os cursos de Serviço Social, à época da ditadura civil militar, aumentaram substancialmente 
assim como o mercado de trabalho. Neste momento, conforme será verificado, também aumentam as 
demandas para que este profissional seja gestor de políticas públicas. 
51

C.f. Osorio (2014). 
52

 O governo de Jango, o qual Emir Sader menciona, faz referência ao governo deposto pelos militares no 
momento do golpe.  
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 O Estado ditatorial, ou o Estado de contrainsurgência, como nomeia Osorio 

(2014) foi a forma política para realizar fraturas que mais tarde se estenderão sob a 

dinâmica do mercado e as políticas neoliberais que acompanharam as novas formas 

de reprodução do capital na região (p.219). Dessa forma, podemos observar a 

centralidade do papel do Estado (dependente) para realizar transformações 

particulares na etapa da mundialização. Centralidade essa, que conforme a análise de 

Osorio se estende aos governos civis posteriores aos regimes ditatoriais (da América 

Latina) que com o fortalecimento dos grupos econômicos mantem o seu poderio, 

acentuando a polarização da sociedade e tornando a América Latina a região que 

apresenta maiores índices de desigualdade. (p. 221).  

 Importante observar que as políticas neoliberais são primeiramente objeto de 

reflexão teórica de pensadores como Hayek (1944). Como pontua Berhing e Boschetti 

(2011) as iniciais reflexões referiam-se ao período posterior a Segunda Guerra 

Mundial que condenavam o Estado intervencionista. As autoras com base no balanço 

realizado por Anderson (1995) apontam que o pensamento neoliberal ganha forma 

corpórea e passa a ser alimentada no período da crise em que é necessário 

diagnosticar e remover os empecilhos do crescimento, retomando as taxas de lucro. 

Observa-se que a condição intervencionista do Estado, já questionada por Hayek em 

1948, torna-se objeto da crítica dos capitalistas que se apropriam do pensamento 

neoliberal para fundamentarem suas intenções e ações na sociedade. 

 Com o discurso de que o Estado não deve intervir na regulação do comércio 

exterior nem na regulação de mercados financeiros, pois o livre movimento de capitais 

garantirá maior eficiência na redistribuição de recursos internacionais (Navarro apud 

Behring e Boschetti, 2011: p. 126) as políticas neoliberais garantem a incorporação de 

novas formas de reprodução social que como já fora sinalizado repercutem 

diretamente no âmbito da produção, refletindo na reestruturação produtiva e abrindo 

uma série de desregulamentações na esfera do trabalho. 

 O caminho que a América Latina toma, no sentindo de consolidar tais 

prerrogativas, é iniciado nos processos de redemocratização que dão ao mercado um 

novo papel: o papel de ser o lugar onde o capital hegemônico leva seus projetos 

adiante – claro que com a ingerência ativa do Estado “acima dos interesses de 

classe”.  Dessa forma o papel do Estado, de modo geral, se redefine. Isto é uma 

realidade na dinâmica capitalista, na qual os Estados da América Latina se adequam. 

(...) temos uma mudança no modo de regulação estatal. Os padrões de 
industrialização (regidos por políticas econômicas de corte keynesiano) 
exigiram uma forma de intervenção estatal que se modifica sob o padrão 
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exportador atual (com orientações neoliberais em termos de política 
econômica). Tudo isso deve estar situado no mapa cartográfico que tem 
coordenadas a análise sobre quem detém o poder político e como exerce. 
Por isso, contra o discurso ideológico neoliberal, é preciso questionar a ideias 
de que já não há intervenção estatal. Esta intervenção simplesmente se 
redefiniu em função dos interesses sociais prevalecentes no Estado. É o que 
ocorre, por exemplo, quando o “austero” Estado latino-americano passa a 
cobrir as dívidas de grandes banqueiros ou assume os custos dos 
investimentos que não prosperam. (ibidem: p. 224. Grifos do autor). 

 Importante observar a nova apresentação dos Estados na América Latina, a 

incluir com destaque o caso brasileiro. Nos processos de redemocratização há o 

reconhecimento do sujeito como cidadão. Apesar da aparente contradição, a cidadania 

viabiliza a legitimação do novo padrão de reprodução na realização das políticas 

neoliberais – que por vez permitiriam a instauração de um novo padrão de reprodução 

(com austeridade e equilíbrio fiscal, desregulamentação e a determinação do mercado 

como espaço de reprodução – como sinaliza Osorio.).  

 A viabilização desse novo padrão através da estrutura democrática se dá na 

medida em que se prega a necessidade de um Estado eficiente, possível somente 

com o fim de uma etapa econômica com políticas populistas que “inflam e paralisam” a 

capacidade do Estado em comandar o desenvolvimento econômico do grande capital 

(discurso impregnado do pensamento neoliberal). A eficiência da qual se trata requer, 

portanto, uma nova forma política que busque legitimação, sobretudo, para o 

cumprimento das políticas de ajuste neoliberal. A consolidação democrática (na 

América Latina), apesar de ser motivo de reivindicação popular, se apresenta como 

possibilidade de articulação da nova forma política exigida ao aparato estatal na 

realização do novo padrão de reprodução imposto pelo neoliberalismo.  

 Através da democracia justifica-se uma legitimidade política e econômica 

mediada pela identificação do cidadão enquanto eleitor. Segundo Osorio (2014) esse 

mecanismo cria uma espécie de inclusão de todos, na escolha dos governantes a 

frente do aparato estatal. Contudo, essa “inclusão” se restringe a legalidade das 

eleições, uma vez que é o mercado o lugar disponibilizado para que a grande maioria 

do povo, através do seu esforço e da sua capacidade, possa conquistar e adquirir as 

condições para reprodução da vida. Importante frisar que a eficiência do Estado se 

caracteriza justamente pelo esvaziamento dos direitos e benefícios à população, 

mantendo-se o quanto mais paternalista e protetivo na direção de salvaguardar 

capitalistas necessitados e afogados pela onda de desenvolvimento.  

A força do voto serviu apenas para definir a substituição das elites ou da 
classe reinante que administra o aparato estatal, nunca para definir a agenda 
nem o rumo dos assuntos públicos, ou então o padrão de reprodução ou a 
política econômica que deve ser aplicada, o tipo de comunidade estatal a ser 
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construído ou o espaço de decisões possíveis na chamada democratização. 
(OSORIO: 2014, p. 244). 

 A transição democrática, no Brasil, de fato, existe. Guarda, entretanto, o ar de 

mesmice e conformidade de um projeto do grande capital, o qual se refere Sader 

(1996). Trata-se de uma nova fase no curso do desenvolvimento capitalista 

consolidado via ajuste, via nova divisão internacional do trabalho e, sobretudo, via 

exacerbação da exploração do trabalho. Sendo assim, afirma Osorio: Sob tal 

modalidade de reprodução, a precarização do trabalho, o aumento da pobreza e da 

miséria e o crescimento da desigualdade social passaram a ser resultados normais. 

(p.242). Resultados normais que provocam questionamentos sociais e desequilíbrios 

econômicos, já que a maior parte da população tem o seu consumo restringido.  

 Observa-se sob esse aspecto a consideração de Vivian Ugá (2008) sob o papel 

dos organismos internacionais em difundir aspectos econômicos e altamente 

ideológicos na consolidação dessa longa etapa de desenvolvimento do capital. A 

autora, em sua tese, aponta que as influências dos organismos internacionais sob as 

economias dependentes, principalmente nos governos latino-americanos, marcam sua 

gênese desde o final dos anos quarenta.  

Contudo, é a partir dos anos oitenta “diante da dificuldade financeira e da 

necessidade de renegociarem suas dívidas externas e aliviarem a situação de seus 

balaços de pagamentos, a maioria dos países latino-americanos começa a estreitar 

suas relações com os organismos internacionais” (UGÁ, 2008, p. 120) 53. Esse 

estreitamento é uma via de mão de dupla, o que significa que tanto organismos 

internacionais estavam interessados em oferecer seus préstimos54, quanto os países 

latino-americanos estavam interessados em receber seus incentivos, para adequar-se 

aos projetos de mundo do capital, a fim de “salvar” suas economias e alavancar o 

“pleno desenvolvimento” capitalista no seu espaço territorial. 

Os organismos internacionais, nas figuras do Fundo Monetário Internacional e 

do Banco Mundial iniciam suas elaborações de modo a difundir a agenda do ajuste 
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 A construção da análise sobre o desenvolvimento capitalista, especialmente no Brasil, que vem sendo 
realizada neste trabalho de dissertação considera a conjuntura interna e externa que conformam um 
padrão compósito de hegemonia entre os capitais. A análise de Ugá, que compreende os empréstimos 
dos organismos internacionais para salvaguardar o crescimento econômico da América Latina, de uma 
forma geral, identifica um dos meios em que as alianças entre capitais e a posição heteronômica é 
consolidada. No entanto, avalio como insuficiente considerar somente os empréstimos como meio de 
submissão do capital interno ao capital externo. Há uma série de vetores apresentados ao longo da 
discussão que justificam uma relação de interesse mútuo entre burguesia interna e burguesia externa. O 
cumprimento das prerrogativas fixadas pelos organismos internacionais expressa o cumprimento de um 
projeto do capital de alcance mundial, o que mais uma vez corrobora com a posição de dependência das 
economias latinas e com a compreensão de Florestan Fernandes sobre a inexistência de um projeto de 
integração nacional.  
54

 E assim cumprir com seu projeto de propagação do ideário neoliberal.  
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estrutural 55 de cunho neoliberal, “cujos eixos principais eram a retração do papel 

estatal, privatizações, abertura comercial e desregulamentações [...] em termos de 

condicionalidades (isto é, a adoção de determinadas políticas) em troca de concessão 

de empréstimos.” (UGÁ, 2008, p. 121). Sendo assim, o papel dos Organismos 

Internacionais é o de formalizar institucionalmente as diretrizes do novo padrão de 

reprodução do capital que se propunha com o neoliberalismo. 

Temos que atentar para o fato de que apesar de orbitarem no campo dos 

interesses econômicos é no campo político e ideológico que os documentos do Banco 

Mundial se direcionam. Isso qualifica o tipo de adesão social das massas ao projeto 

burguês de mundo. Decorre desse processo ideológico, político e econômico um 

“apassivamento” de cima e de baixo, configurado pela reestruturação produtiva 

(exploração, precarização, ampliação da jornada de trabalho, desemprego, 

subcontratações, rebaixamento salarial), pelo esvaziamento da dimensão de direitos 

sociais (com a lógica de redimensionamento e eficiência do Estado baseado nas 

orientações internacionais) e pelo poder repressivo do Estado que se mantém vivo e 

constante a fim de salvaguardar e proteger a realização dos interesses privados 

(FONTES: 2009).  

O movimento combinado do capital é fazer com que o desenvolvimento do 

capital se realize. Não existe um desenvolvimento integrado e nacional. Existem 

nuances de avanços e modernização na estrutura econômica, política e social com 

vistas à realização do projeto capitalista mundial. A revolução brasileira é amorfa, e 

como nas palavras de Fernandes, exprimem um todo vacilante que imobiliza as forças 

sociais realiza a manutenção ao a recomposição do poder nos momentos de grandes 

transformações capitalistas.  

1.4.3 As particularidades do neoliberalismo brasileiro  

As políticas neoliberais como já fora mencionado advém de uma corrente 

teórica e política de um grupo de teóricos o qual Friedrich Hayek torna-se expoente de 

mais expressividade a partir da publicação do seu livro O caminho da servidão em 

1944. Investido do objetivo de realizar um balanço sobre o neoliberalismo Perry 

Anderson (1995) sumaria o fenômeno do neoliberalismo e aponta que como corrente 
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Os ajustes estruturais são “necessários” para salvaguardar o capitalismo de sua segunda grande crise. 
Plínio de Arruda Sampaio Júnior, em palestra na Universidade Federal Fluminense, no 2º Seminário do 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social em Desenvolvimento Regional, ao elucidar crise a 
caracteriza como “destruição criadora”, que em outras palavras, é a necessidade da destruição para 
recompor a capacidade de acumulação. Nessa análise considera-se que os mecanismos utilizados pelos 
Organismos Internacionais usam dessas características para viabilizar e potencializar a capacidade de 
recomposição da acumulação. 
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de pensamento consistia na mais veemente crítica ao Estado intervencionista e ao 

Estado de bem-estar. Aponta ainda que as ideias germinadas nas reuniões de 

MontPèlerin56 ganham força e impacto frente ao período de estagnação das taxas de 

acumulação e são tomadas com fôlego da ação estatal expressivamente no caso 

inglês a partir do governo inglês Thatcher (1979) e no caso norte-americano do 

governo Reagan (1980) com diferenças substanciais. 

Anderson deixa clara a relação entre o período recessivo (iniciado pós II 

Guerra Mundial) com baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação com a 

abertura da hegemonia neoliberal, ampliada em escala mundial a partir da 

expressividade desses dois países centrais do capitalismo mundial.  Deixa claro 

também que ao se apresentar como hegemônica a proposta neoliberal consistia em 

manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e 

no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 

econômicas (ANDERSON, 1995, p. 12).  

Tais considerações são percebidas como referências para identificar o caminho 

neoliberal na dinâmica brasileira. Castelo (2012) ao fazer inferências sobre a 

decadência do pensamento econômico brasileiro, no que toca ao novo 

desenvolvimentismo no país, permite compreender como essas políticas, de 

orientação ideológica, incorporam-se a América Latina e mais precisamente ao caso 

brasileiro. O autor elenca três períodos de ascendência do neoliberalismo nessa 

região.  

O primeiro deles é identificado a partir das situações de ditadura em que o 

Chile (1973) e a Argentina (1976) têm maior expressividade no desenvolvimento das 

políticas desse corte, com a instauração da autocracia burguesa. No caso brasileiro, já 

fora observado que o período ditatorial significou, de certa forma, uma “preparação” no 

terreno político, econômico e ideológico para posterior incorporação de tais políticas 

(SADER, 1996). Ainda sobre esse período, é importante resgatar as análises de Netto 

(2012) que identificam as transformações societárias da época, vinculadas, sobretudo, 

às formidáveis mudanças do mundo do trabalho57 que passam a redesenhar o perfil do 

capitalismo contemporâneo. As análises dos autores sobre o período ditatorial 
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 Como aponta Anderson (1995) Hayek reúne teóricos que compartilhavam da mesma orientação 
ideológica sobre o que seria o neoliberalismo em 1947 em MontPèlerin, na Suíça. Esse “clã” dos teóricos 
neoliberais (Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eupken, Walter 
Lipman, Michael Polanyi, Salvador de Madariaga, entre outros) fundaram a Sociedade de MontPèlerin 
que se reuniam a cada dois anos com o objetivo combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e 
preparar as bases de outro tipo de capitalismo de forma organizada e delicada.  
57

Tais transformações representam também profundas mudanças, diferenciações, divisões e 
recomposições da classe trabalhadora (NETTO: 2012). 
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brasileiro indicam, portanto, a preparação de uma conjuntura favorável e propicia para 

a adequação da política econômica brasileira as políticas neoliberais.  

A segunda fase do neoliberalismo58 na América Latina, sinalizada por Castelo 

(2012) identifica-se a partir da década de 1980, quando presidentes com plataformas 

liberais são legitimados através dos pleitos eleitorais da democracia representativa. 

Inscrevem-se exceções nessa região, ao qual o autor faz menção, mas nota-se que 

pela primeira vez na América Latina, governantes tipicamente liberais são “escolhidos” 

pela maioria da população. O autor sinaliza que a adesão da agenda política em torno 

do Consenso de Washington representa a vitória político-cultural da burguesia rentista 

que passa a preparar o terreno para a inserção da América Latina na etapa 

contemporânea do imperialismo. Isso transforma a região em uma plataforma de 

valorizaçãodos capitais estrangeiros por meio de compras e expropriações maciças de 

bens públicos e da especulação financeira (p.623).   

Assim, a terceira fase destacada por Castelo (2012) correspondente a década 

de 1990, expressa a maior intensidade nos danos sociais, considerando que o país 

tinha uma inflação altíssima, aumento do desemprego, queda do superávit primário 

dentre outros. Esse movimento completa no Brasil a transição político-econômica que 

muito antes já vinha sendo preparada. Há que se destacar a efervescência dos 

movimentos sociais e populares na abertura democrática do país, os quais 

reproduzem notórios ganhos como a própria Constituição Federal de 1988. No 

entanto, a conjuntura econômica que já vinha sendo preparada pelos governos 

anteriores à reabertura democrática já expunha a economia e a política nos caminhos 

do neoliberalismo, o qual após a efervescência dos movimentos sociais e do pleito 

eleitoral se expressa através de uma série de medidas de desregulamentação, de 

privatização e de ajuste sob a justificativa de conter a crise da dívida externa, bem 

como barrar a estagnação econômica e agir contra os altos índices inflacionários.  

Esse período, contudo, é marcado pelo desgaste do neoliberalismo, como 

política na qual o Estado é forte para intervenção na esfera econômica e reordenado 

de suas funções, sendo parco nos gastos sociais. Há que se dizer que o período de 

desgaste fora marcado pelo redimensionamento do papel do Estado, que guarda sua 

função no padrão compósito de hegemonia entre capital interno e capital externo e, 
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 Neste período o Serviço Social como produto sócio histórico também sentirá os rebatimentos dessa 
fase neoliberal: aqui começam a se apresentarem (supostas) novas demandas para a profissão, eivadas 
de perspectivas conservadoras e pragmáticas, ao mesmo tempo em que se consolida seu projeto ético 
político de base progressista. O capítulo dois, mas especialmente o três, abordará a dimensão dessa 
“novidade” em relação as demandas institucionais postas para os assistentes sociais no âmbito da 
gestão.  
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ainda revela, na diminuição da sua ação reguladora (nos gastos sociais), seu caráter 

classista. Identifica-se então, o aumento da dependência externa, o enfraquecimento 

da soberania e a desqualificação do Estado na aplicação das políticas fixadas pelo 

neoliberalismo. Ações que apresentam, de certa forma, resultados na recuperação da 

lucratividade das grandes corporações, mas não baseiam a retomada das taxas de 

crescimento, uma vez que penaliza fortemente os trabalhadores com redução dos 

postos de trabalho, com exploração combinada a compressões de salários, com o 

aviltamento do padrão de vida e com o forte ataque dos sistemas públicos de 

seguridade social (NETTO: 2012).  

Brasil, México, Argentina viram cadeias dos parques produtivos a ser 
desmontadas e alguns setores desnacionalizados. O desempenho 
macroeconômico foi pífio: baixas taxas de crescimento, desequilíbrios nos 
balanços de pagamentos (com graves crises cambiais), déficits públicos 
crescentes e aumento das dívidas públicas internas. E os efeitos sobre 
expressões da “questão social” também foram desastrosos: aumento do 
desemprego estrutural e do pauperismo (absoluto e relativo) e perda de 
direitos sociais básico, como a precarização das relações trabalhistas e a 
privatização dos bens públicos, como saúde, previdência e educação. 
(ibidem: p. 623).  

Na análise de Castelo (2012) esse desgaste expresso tanto na esfera produtiva 

e econômica, quanto na esfera reprodutiva e social apresenta uma dupla 

movimentação na política regional. De um lado a readequação do projeto de 

supremacia pela classe dominante, e de outro a derrubada de governos alinhados ao 

Consenso de Washington, com eleições de coalizações partidárias antineoliberais e 

movimentação social. 

Essa contextualização abre a possibilidade de compreender a flexibilização das 

políticas neoliberais a partir do desgaste do padrão rígido nos cortes da área social. 

No contexto global os organismos internacionais, com notoriedade o Banco Mundial, 

difundem agendas voltadas para o “crescimento” na região, as quais são 

extremamente permeadas por valores ideológicos e, sobretudo, econômicos (UGÁ: 

2008). No Brasil isso é identificado pelo autor na incorporação de políticas focalizadas 

nas expressões mais explosivas da “questão social” pelo Estado, o que possibilita a 

supremacia burguesa ganhar novo fôlego diante do cenário de latentes desigualdades.  

Na direção dos movimentos das classes subalternas identifica-se a adesão dos 

trabalhadores a candidaturas com corte classista que se apresentava a partir de uma 

lógica antineoliberal. Dessa forma analisa, por exemplo, a reação de apoio dos 

trabalhadores a eleição de Luís Inácio Lula da Silva (Lula), que em cena desde a 

década de 1980 aglutinava as massas na defesa de bandeiras de interesse dos 

trabalhadores, expressas na direção social do Partido dos Trabalhadores (PT). Iasi 
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(2012), no entanto, analisa as metamorfoses desse partido desde a data da sua 

criação e identifica, portanto, as transformações tomadas pelo PT com a finalidade de 

conseguir se eleger, não medindo esforços em coligações com partidos de direta, 

perdendo gradativamente a característica de um partido de esquerda afinado com os 

interesses das classes trabalhadoras.  

A metamorfose do PT se apresenta, contudo, na reformulação do seu 

posicionamento valorativo e executivo. Assim como Castelo (2012) identifica o 

desgaste do neoliberalismo passa arequisitar a reelaboração de estratégias com os 

mesmos objetivos, mas com maior apelo e adesão social, principalmente das classes 

subalternas que como demonstra Netto (2012) haviam sido os mais penalizados com 

as políticas neoliberais, sobretudo, no que toca as transformações e flexibilizações do 

mundo do trabalho e com o corte dos gastos sociais. A chegada de Luís Inácio Lula da 

Silva, com toda metamorfose já em curso no PT, ao governo representa um momento 

estratégico que conserva os interesses do grande capital em incorporar uma agenda 

mais intervencionista e focalizada nos focos mais explosivos da “questão social”, de 

forma a se adequar as prerrogativas externas de fazer “crescimento” econômico e, 

atende os ensejos da classe trabalhadora com um governo representativamente ligado 

ao setor operário. 

A resposta desse governo de representação operária e de conservação dos 

interesses do capital mantém não só a supremacia burguesa como redimensiona o 

poderio do capital através do velamento das tensões entre trabalhadores e capitalistas 

por meio da retomada de políticas voltadas ao social. Políticas que redimensionam o 

crescimento do país e são tomadas por alguns pensadores do governo e do capital 

como política do novo desenvolvimentismo no Brasil. Assim, o novo 

desenvolvimentismo surge no século XXI após o neoliberalismo experimentar sinais de 

esgotamento e logo se apresentou como uma 3ª via, tanto ao projeto liberal quanto do 

socialismo (CASTELO: 2012, p. 624).  

 O novo desenvolvimentismo torna-se não só a marca desse governo de 

coalização como também se torna a expressão brasileira de reação ao desgaste do 

neoliberalismo rígido. A marca, portanto, dessa nova política econômica é 

a“organização” do social como eixo estruturante do desenvolvimento econômico, cujo 

governo Lula é o mais expressivo. Há que se retomarem as análises de Ugá (2008) e 

Mauriel (2009) sobre as orientações de mesma ordem direcionadas pelo Banco 

Mundial para o “combate a pobreza” – tomado com obstáculo do crescimento 

econômico na região. Por vez, tais considerações sinalizam a manutenção da 
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submissão política e econômica do projeto do grande capital e o reforço à posição 

heteronômica do Brasil, ainda que certa forma, os governos Lula propiciassem o 

redimensionamento e fortalecimento do poder da burguesia interna.   

Castelo (2012) percebe em sua análise três correntes expressivas desse novo 

desenvolvimentismo no Brasil. A primeira difundida por Luiz Carlos Bresser Pereira em 

2004 com publicação sugerindo o fortalecimento da política macroeconômica com a 

primazia do mercado e dos meios de produção de riqueza chamando o Estado à 

intervenção/regulação para as “falhas do mercado”. A segunda corrente de raiz pós-

keynesiana que visava a coalização nacional entre trabalhadores, burguesia industrial 

nacional, burocracia estatal e setores médios, com hegemonia dos interesses da 

burguesia e do Estado sobre os outros. E a terceira pautada na afirmação do mercado 

interno, via consumo de massa em que o Estado articula um peso maior ao subordinar 

as políticas macroeconômicas às de desenvolvimento, cujo cariz pode ser 

compreendido como social-desenvolvimentista, segundo o autor.  

É um tanto quanto clara a importância do Estado, nesse período de 

metamorfose do projeto neoliberal, cujo pacote precisava de modificações vide a (sub) 

condição de reprodução de vida que encontrava a população trabalhadora e a 

necessidade (internacional) de rever suas estratégias para prevalecer contra a crise de 

acumulação e crescimento. Todavia, assim como em Castelo (2012) é preciso 

questionar a quem serviu a iniciativa de favorecer que o Estado intervisse na esfera 

social (ainda que através de políticas focalizadas). O autor ao identificar tais correntes 

sinalizadas acima, permite-nos compreender que num governo de coalizão existe uma 

hegemonia objetiva em que a “concessão” é extremamente eficaz a manutenção 

dessa soberania.  

O novo desenvolvimentismo no Brasil é, portanto, um meio de se fazer política 

a partir da gestão técnica dos recursos orçamentários em detrimento da gestão política 

transformadora. Assim, nas palavras de Sampaio Jr apud Castelo (2012), configura-se 

como um rótulo oco. Muito mais para se diferenciar dos governos FHC, do que num 

corpo de doutrina para fortalecer as ações do Estado. Dessa forma, no curso das 

transformações estruturais o novo desenvolvimentismo, como ideologia guia do 

desenvolvimento capitalista (sobretudo, nos governos do PT – Lula e Dilma) é a 

representação da “conciliação do inconciliável”, nas palavras de Netto (2012) da 

representação daqueles que não compreendem as particularidades (traços inéditos) 

da crise contemporânea e por isso consideram que existe remédio para ela nas 

terapias ainda e, sobretudo, de raiz keynesiana (p.111).  
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A intervenção do Estado nesse período de ascendência do poderio do capital 

interno e de articulação com o capital externo vela tanto os conflitos entre capital e 

trabalho de forma apassivadora, como também freia o potencial emancipatório dos 

movimentos sociais de apoio ao governo bem como dos novos sujeitos sociais que 

aparecem na nova cena pública apresentando um rol de reivindicações no horizonte 

dos direitos e da ampliação da cidadania. Segundo Netto (2012) as ações na direção 

de viabilizar políticas de consumo impregnam culturalmente a sociedade por dois 

vetores: pela translação da lógica do capital para todos os processos do espaço 

cultural e pelo desenvolvimento de formas culturais socializáveis pelos meios 

eletrônicos (os quais reproduzem o imediato como o real). Tais vetores cria a 

“sensibilidade consumidora” que se abre à devoração indiscriminada e equalizadora 

de bens materiais e ideais. Assim, a distinção entre realidade e representações é 

esfumada (p.419). Tanto as políticas neoliberais quanto as do novo 

desenvolvimentismo (com alguma ordem de diferença nas ações e não no sentido) 

operam objetivamente o projeto burguês de mundo, na captação das massas 

apassivadas tanto pelas políticas de “gotejamento social” quanto pela repressão e 

penalização dos movimentos reivindicatórios (FONTES, 2009).  

Ora, as particularidades do neoliberalismo no Brasil demonstram a simbiose da 

política interna com a política macroeconômica, a prevalência dos interesses do capital 

– expressos no padrão compósito de hegemonia, o caráter classista e conservador do 

aparelho estatal, o aglutinamento e apassivamento das massas – a fôrma do projeto 

burguês por meio do velamento das tensões entre capital trabalho e da cooptação dos 

movimentos sociais ao projeto de governo59 e, compreende respostas totalmente 

regressivas que configuram um novo barbarismo e que abre no recente novo ciclo de 

crise do capital uma nova configuração de autoritarismo democrático, em que política 

e economia (burguesia interna) constitui um poderoso bloco de poder na sociedade, 

capaz de promover ações que as favoreça e que preserve os interesses do capital 

ainda que na ordem democrática, onde a participação política civil vincula-se 

diretamente e (quase que exclusivamente) as eleições.  

A política em curso vem usando da democracia para sustentar e legitimar suas 

ações que fazem derrocar, inclusive, a vontade da maioria decidida nos pleitos 

eleitorais, utilizando-se deliberadamente de dispositivo jurídico-legais para 

fundamentar suas ações quando a política do governo destoa da vontade soberana e 

particular da classe hegemônica. Isso em meio a um processo de desmobilização dos 
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 Governo este que desde a fundação do Partido dos Trabalhadores constitui quadros importantes e 
arrebata importantes representações sociais.  
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movimentos sociais, cujo próprio governo do PT tem imensa contribuição. Em nome 

da gestão técnica dos recursos revela-se uma sequência tendenciosa ampliada as 

políticas as quais as categorias profissionais têm como objeto de trabalho.  

A partir das considerações sobre as particularidades capitalistas no Brasil, sob 

o prisma do projeto burguês de mundo, expresso de forma específica e funcional na 

utilização do aparato estatal, essa análise caminha para observar como as 

transformações societárias firmadas ao longo da história incidem na formulação das 

políticas sociais que resvalam e determinam diversos componentes para o exercício 

profissional de Assistentes Sociais – “executores terminais das políticas sociais 

(NETTO: 2005, p. 74)”, sobretudo, na cena contemporânea, em que novas 

determinações sociais demandam “novas” funções para o profissional, como por 

exemplo, a função da gestão.  

Contudo, a questão central reside no questionamento sobre se essas 

demandas são realmente novas ou caracterizadas por um viés de modernidade. A 

aparência de novidade apresentada em torno de funções como a gestão se sobressai 

em relação às complexas interações que constitui a totalidade dessa questão. Neste 

sentido trataremos sobre o trabalho profissional no espaço da gestão. Em que medida 

o trabalho desenvolvido nessa esfera pode ser progressista ou conservador? Porque 

este espaço se apresenta como um “novo” desafio? Estas e outras questões serão 

tratadas ao logo dos próximos capítulos. 
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2 Serviço Social: demandas sociais e respostas profissionais no âmbito 

da gestão. 

Com base no levantamento histórico e das considerações em torno do 

desenvolvimento capitalista no Brasil, construído na primeira parte desse trabalho, é 

possível avançar em mediações importantes para ilustrar e perceber a emergência e 

consolidação da institucionalidade do Serviço Social nesse país.  

No horizonte dessa possibilidade, a segunda parte desse trabalho pretende 

construir algumas análises para interpretar a intencionalidade e a caracterização do 

trabalho de assistentes sociais na perspectiva funcional do capitalismo. Ou seja, 

qualifica-se como um objetivo central das análises a serem construídas a seguir a 

decodificação do universo que se constituiu ao longo da história de desenvolvimento 

capitalista nesse país como campo determinado de intervenção e trabalho de 

assistentes sociais. 

Para tanto, observa-se a prática profissional do Serviço Social a partir de 

compreensões sobre sua gênese, estabelecendo assim uma lógica entre a 

profissionalização e os momentos de desenvolvimento capitalista do Brasil. A 

importância desse resgate está em compreender de onde surgem as demandas que 

tornam o Serviço Social uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho 

e como no Brasil esse processo se instaura.  

A análise dessa história é um caminho para contextualizar os acontecimentos 

sociais, econômicos e políticos com as iniciativas de profissionalização do Serviço 

Social, e por fim perceber sobre qual contexto o trabalho dessa categoria profissional é 

condicionado historicamente, alcançando assim uma perspectiva de análise que 

alcance a prática na gestão a partir da sua complexidade. 

Decorre dessa construção a consideração do tipo de sociabilidade que admite 

e talha essa profissão. Trazer para a análise a compreensão da sociabilidade 

capitalista abre margem para analisarmos a forma pela qual a racionalidade desse 

sistema determina o exercício profissional. Tomaremos, assim, a perspectiva 

pragmática do exercício profissional para explicitar a objetividade prática e imediata 

das respostas dos profissionais ao atender as demandas da sociedade e que se 

manifestam em diversos espaços sócio- ocupacionais.  

A proposta é perceber e problematizar as funções sociais dessa categoria 

profissional através de duas vias argumentativas. A primeira via refere-se à 
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intervenção, competência, função – aspectos que de uma forma geral correspondem à 

particularidade do profissional na sua relação com o trabalho desempenhado e/ou a 

desempenhar. Como caminho para análise e problematização busca-se a 

caracterização das funções a partir da observação do desenvolvimento sócio histórico 

da intervenção profissional, bem como a análise das tendências de atuação 

contemporânea. 

A segunda via para compreensão do trabalho do Serviço Social engloba os 

aspectos referentes ao posicionamento/organização coletiva da categoria, sobretudo 

ao que diz respeito às formas de organização coletiva que se origina desde a inserção 

do Serviço Social no mercado de trabalho, passando pelos momentos de 

consolidação, revisão, associação com os movimentos políticos e sociais do país, 

chegando ao posicionamento ético-político, na fundamentação teórica-metodológica e 

na orientação/normatização técnica-operativa contemporânea em relação aos 

aspectos políticos, econômicos e sociais levantados no primeiro capítulo da presente 

dissertação. 

Assim, considero que observar o percurso de institucionalização do Serviço 

Social como profissão é compreender que no caminhar da história a sociabilidade 

burguesa capitalista direciona e forja um modo de ser, produzidos por contradição e 

movimento. Analisar o Serviço Social na sua constituição é perceber que as forças 

contraditórias não se excluem do contexto profissional (CARVALHO e IAMAMOTO, 

1982), ao contrário, são igualmente tensionadas e expressam-se através de projetos 

de sociedade diferenciados. Dessa forma, reconhecemos que apesar de uma 

institucionalidade impregnada pela racionalidade capitalista o Serviço Social é 

atravessado por interesses antagônicos, e reflete no seu interior as transformações da 

sociedade, que se dão a partir da luta de classes.    

Com base nessas considerações, o Serviço Social é tomado como fruto do 

desenvolvimento capitalista, permeado e influenciado por uma dinâmica contraditória 

em que os interesses das diferentes classes se confrontam. Portanto, na análise sobre 

o trabalho profissional é perceptível à influência de diferentes concepções teóricas e 

metodológicas que orientam tanto o entendimento do significado do Serviço Social, 

como traduz diferentes orientações políticas, advindas dessas influências sociais que 

tornam o exercício profissional algo dinâmico e heterogêneo. 

A diversidade que influencia e conduz a realização do trabalho desses 

profissionais precisa ser analisada a partir da organização coletiva dessa categoria. O 

entendimento coletivo fixa um horizonte de norteamento do trabalho conhecido pelo 
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projeto de profissão. Por sua vez, o projeto profissional, apesar das influências 

ocasionadas pelas transformações sociais, possui uma prerrogativa ética coletiva que 

não pode ser deixada de lado em detrimento das alterações sociais em que 

assistentes sociais estão envoltos.  

O desdobramento que se pretende alcançar, de acordo com os objetivos já 

salientados e os caminhos pontuados, desemboca na compreensão sobre o trabalho 

de assistentes sociais nos espaços da gestão, questão em evidência nesse estudo. 

Por isso, nas próximas incursões analíticas sobre o Serviço Social tomaremos a 

história no seu movimento dinâmico e contraditório, a sociabilidade capitalista com sua 

racionalidade pautada no pragmatismo, a influência da luta de classes expressa nos 

diferentes projetos de mundo que consubstanciam o projeto profissional da categoria e 

o exercício profissional como base de análise do trabalho do Serviço Social na 

particularidade do âmbito da gestão. 

2.1 – Serviço Social: origens e história 

A produção intelectual contemporânea sobre as origens e a história do Serviço 

Social separa, essencialmente, duas abordagens teóricas e metodológicas com a 

justificativa da diferença conceitual sobre a gênese do Serviço Social. Trata-se da 

chamada perspectiva endógena, classificada como a concepção que compreende a 

origem do Serviço Social como a evolução da ajuda, da caridade e da filantropia 

vinculada à intervenção na “questão social”, e da perspectiva histórico-crítica, 

compreendida como abordagem que contempla o movimento da totalidade e entende 

o surgimento da profissão como produto da síntese entre os projetos políticos e 

econômicos que operam o desenvolvimento histórico60. 

As diferenciações em torno das teses sobre a origem e a história do Serviço 

Social pode ser apreendida de maneira organizada na obra de Carlos Montaño (2007), 

intitulada “A natureza do Serviço Social”. Ao estudar os expoentes dessas 

perspectivas e pontuar as distinções entre tendências dessas teses, para auxiliar na 

construção analítica e reflexiva sobre a história do Serviço Social utilizamos essa 

referência para auxiliar a compreensão que se almeja em torno da identificação da 

função social e da caracterização do trabalho que guarda o estabelecimento dessa 

profissão no marco do capitalismo. 
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Considero a importância do referido estudo nos apontamentos sobre as 

diferenças entre as perspectivas mencionadas. Cabe destacar o cuidado do autor em 

pontuar as particularidades históricas em que se identificam as diferentes perspectivas 

teóricas.  Montaño (2007) sinaliza que existe certa limitação teórica e analítica entre as 

duas teses o que as tornam excludentes entre si. Contudo, é preciso observar que 

somente através da apreciação de tais perspectivas e “por meio desta distinção 

analítica (entre fundamentos e características) é que podemos perceber o duplo 

caráter da gênese e desenvolvimento profissional, que contêm semelhanças 

(continuidades aparentes) e “rupturas” entre o Serviço Social e as formas de ajuda” 

(MONTAÑO, 2007, p. 48). 

Por isso, as próximas análises encontram em obras originais dos próprios 

percussores apoio e insumo para a construção crítica em torno do significado do 

Serviço Social. Trata-se de buscar na história o aporte de diferentes prismas que 

observem especificamente a constituição da profissão com o único objetivo de 

encontrar lógica no encadeamento dos processos históricos. Não se trata de mera 

reprodução do conteúdo de tais perspectivas, mas sim de um apanhado sobre os 

principais fundamentos de cada olhar sobre a origem da profissão com o objetivo de 

compreender a atual conjuntura a partir, justamente, das rupturas e continuidades 

atravessadas nas diferentes concepções.   

2.1.1 – Origens e história: à contribuição de Balbina Ottoni Vieira  

 As análises apresentadas nesta parte são fruto do estudo de três produções 

teóricas de Balbina Ottoni Vieira: “Serviço Social: Processos e Técnicas” (1977), 

“Serviço Social: Política e Administração” (1979) e “História do Serviço Social: 

Contribuição para a Construção de sua Teoria” (1980).  

 A escolha em estudar o trabalho de Viera a partir de sua compreensão sobre 

origem da profissão em torno do que se classifica como perspectiva endógena é uma 

escolha proposital. Balbina Ottoni Viera além de ser uma grande representante desta 

perspectiva também tem no sua obra importância no detalhamento do trabalho 

pioneiro do assistente social em diversas áreas, inclusive no âmbito da gestão. Nas 

obras citadas há considerável fôlego em mapear com detalhamento os fundamentos 

para defesa de sua perspectiva sobre a origem e função dessa profissão, que em sua 

época acabara de se consolidar.  

O resgate de tais obras inicia um processo de apropriação do que se pensou 

sobre o Serviço Social no seu início. E, por expressar um pensamento inicial e até 
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provinciano sobre a constituição dessa profissão é importante destacar dois traços 

constitutivos e peculiares inerentes à produção da autora que são importantes para 

essa análise.  

O primeiro destaque atenta para a forma com a qual Vieira, de um modo geral, 

apreende o trabalho de ajuda ou auxílio aos outros como uma prática presente na 

história das sociedades desde a antiguidade61. A prática da ajuda – central na análise 

desta autora – é observada com nomes e ações diferenciadas ao longo da história. A 

importância deste destaque está justamente na análise crítica a ser realizada após a 

exposição da perspectiva endógena. É importante observar como a autora apreende a 

prática da ajuda e como os traços particulares dessa compreensão se apresentam na 

contemporaneidade, a partir justamente do movimento e da contradição.  

O segundo destaque para auxiliar nos desdobramentos críticos desejados a 

partir da análise sobre as origens do Serviço Social decorre do fato da autora 

demarcar em diferentes períodos históricos práticas carregadas de sentindo para o 

que, na modernidade, chamaremos de – ou usando uma expressão de Martinelli, 

serão atribuídos ao (apud Montaño, 2007) Serviço Social, como função profissional.  

Nos estudos mencionados, Viera observa o caminho percorrido entre práticas 

isoladas de ajuda, avalia as primeiras legislações que se propõem a agir de forma a 

regulamentar tais ações, demarca os momentos cruciais que possibilitam nas 

diferentes sociedades a constituição do Serviço Social como profissão e, 

posteriormente, destaca traços importantíssimos que caracterizam um “perfil” do 

trabalho de assistentes sociais em algumas instituições até a década de 80, no Brasil. 

 Analisando seu trabalho, em torno da caracterização da história de ajuda e 

assim “das bases do Serviço Social”, a primeira evidência que se destaca nesta 

análise é a consideração da autora em salientar que as ações de ajuda, desde os 

primórdios, estão voltadas para atender aos pobres. A autora pontua diferentes 

momentos em que essa realidade é acentuada em meio às transformações sociais, 

políticas e econômicas, decorrentes das mudanças que ocorreram no mundo com os 

adventos das revoluções tecnológicas e culturais. No entanto, o destaque da autora, 

permite-nos admitir que a prática social, ainda pautada no amadorismo e sobre a qual 

ela entende como sendo antecessora da profissão, além de pautar-se na ajuda 

sempre teve um público específico.  
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 Esse alerta é realizado também em Montaño (2007) quando o autor expõe as diferenças entre os 
percursores da perspectiva endógena.  
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Chama a atenção, no entanto, o tratamento que é conferido às causas da 

pobreza nos períodos demarcados pela autora. Por esse motivo as abordagens 

realizadas por Vieira, são apresentadas neste trabalho com o intuito de perceber a 

relação que a autora realiza entre as práticas sociais que serão consolidadas como 

Serviço Social e o “enfrentamento” da sociedade às expressões da pobreza nos 

diferentes períodos em que a autora analisa. A importância dos destaques deve-se a 

necessária ilustração lógica sobre do que se trata a perspectiva endogenista, e, 

sobretudo, sobre como na cena atual esse pensamento se reatualiza.  

Sobre as primeiras práticas em torno da ajuda, a autora observa que na 

antiguidade eram isoladas as famílias, tribos e clãs e enfrentadas como castigo divino 

pelos erros e pecados cometidos por aqueles que desse mal pereciam. Com advento 

do cristianismo o enfrentamento à pobreza passou a ser encarado como provação 

divina. Marca desse momento as primeiras ações da Igreja em destinar auxílio 

material aos necessitados, além de dispensar outras formas de cuidado como a 

visitação aos que careciam de “socorro”.  

As primeiras iniciativas de cuidado do outro são consideradas pela autora como 

práticas que irão acabar por culminar na consolidação da profissão. Duas importantes 

instituições destacam-se como instância de cuidado desde os primórdios da 

assistência aos necessitados: a família e/ou comunidade, como primeira instituição 

responsável por prover auxílio aos que passavam por situações de pobreza, velhice e 

abandono; e a Igreja, como lugar do cuidado e primeira organizadora da distribuição 

de auxílios materiais aos necessitados. 

Nota-se também, diante a elaboração de Vieira, que é herança desse período a 

identificação do sujeito como responsável por sua situação social. Considerar que a 

pobreza era decorrente do “pecado” ou “provação divina” nos demonstra que desde os 

primórdios culpava-se o sujeito pela sua posição dentro da sociedade, sem qualquer 

ponderação sobre as formas de sociabilidade que admitia que indivíduos perecessem.  

 Vieira (1980) continua, em seu levantamento histórico, pontuando que com o 

fim da Idade Média a pobreza torna-se um fenômeno social “normal” e impregna-se na 

sociedade a ideia de que é um “dever ajudar os pobres” e que “os pobres tem direito a 

essa assistência”. Decorrem desse discurso e do período subsequente, segundo a 

autora, as práticas da filantropia que surgem baseadas na ideia de que o auxílio ao 

outro é um dever de solidariedade natural.  
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 Ora, a identificação da pobreza como um fenômeno social revela uma 

tendência dessa nova era em deixar de sacralizar a vida social, mas em substituição a 

isso difunde um imaginário de naturalização da pobreza e cria formas de responder a 

esse “problema natural” com a naturalização da solidariedade e caridade entre os 

homens.  

 Ou seja, através do levantamento e das observações da autora, conseguimos 

perceber que não há uma ruptura total com a identificação dos problemas em torno da 

pobreza, há um deslocamento baseado na naturalização de coisas que nada tem de 

natural, que impede a crítica e o desvelamento da realidade. O advento da filantropia, 

como os estudos de Ottoni Vieira sinalizam, ainda propaga a pulverização dos 

serviços materiais de auxílios aos pobres, ainda que a Igreja tenha-se mantido na 

organização dos serviços assistenciais.  

 Diante do “progresso” das práticas de ajuda62, Ottoni Vieira (1980) destaca 

trabalhos que ela reconhece como fundamentais para o avanço das práticas de cunho 

assistencial nesse período. São reconhecidos em seu trabalho os escritos de Juan 

Luis Vives (1492-1540) e a atuação de São Francisco de Paula (1581-1660). 

A obra do escritor – Juan Luis Vives – é tomada, pela autora, por representar 

uma primeira mudança substancial no entendimento sobre o auxílio aos pobres. São 

essas mudanças: a consideração de que o socorro aos pobres precisa ser baseado na 

justiça; a posição contrária à ideia de esmolas esporádicas; a defesa da ajuda 

necessária para que o “pobre” tenha instrumentos para se auto sustentar; o 

entendimento de que é necessário auxiliar também aqueles que não podem se 

locomover; o apoio de medidas de previdência entre os trabalhadores; a preocupação 

com as práticas de mendicância; a visão da necessidade de cooperação entre as 

associações de caridade, com organização da coleta e centralização de fundos para 

unificação e divisão dos trabalhos; a visão de insuficiência do trabalho da Igreja com a 

necessidade da participação do Estado.  

Os escritos de Vives (1522) apesar de serem emblemáticos na história e 

representarem, de fato, um momento de rudimentar formulação “crítica” e de 

elaboração e sistematização de tais serviços são recebidos com incompreensão por 

seus contemporâneos por acreditarem, principalmente, que suas ideias esvaziavam o 

poder da Igreja.  

Já São Francisco de Paula, segunda figura importante no levantamento da 

autora, apesar de ter vivido em período posterior ao escritor mencionado, se destaca 
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 Na perspectiva de Balbina Ottoni Vieira de fato a disseminação, com multiplicação das práticas de 
ajuda, representa um progresso no sentindo de ampliação dos serviços que se refletia no maior 
atendimento de pessoas que necessitavam desses serviços.  
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por sua atuação frente à instituição das Damas de Caridade e das Filhas de Caridade 

que pela primeira vez organizam os serviços de auxílio aos pobres com o 

recrutamento de moças campesinas para realização das obras que as damas da elite 

se despunham a contribuir. Vieira (1980) entende seu trabalho como “o primeiro passo 

para a profissionalização do exercício de caridade”.  

 As ideias lançadas pelos escritos e pela atuação dessas figuras históricas 

representam para a autora avanços importantes na compreensão da pobreza como 

consequência das condições sociais. Nos apontamentos de Vieira (1980) tais 

trabalhos são decisivos, sobretudo, no discernimento da importância do Estado em 

atuar nas ações voltadas para os pobres, na ideia de justiça em torno de como deveria 

ser o serviço e na ação propriamente dita, que é organizada por damas da alta 

sociedade, mas realizadas por moças camponesas, com crescente expressividade em 

épocas seguintes.  

 A autora aponta que o século XVI apresenta como destaque os efeitos dos 

avanços que foram previamente elaborados em torno das práticas de caridade. Neste 

período pontua-se a marca da Reforma Protestante em alterar e inserir novas 

concepções políticas entre os chamados monarcas “esclarecidos” 63. Vieira esclarece 

que tais concepções na França marcam o “domínio social” por parte do governo, que 

se veem impelido a consolidarem ações assistenciais e repressivas em torno dos 

problemas sociais, circunstâncias do período em que a mendicância era encarada 

como uma profissão.  

 Deste momento marcam-se não só a combinação entre repressão e 

assistência, mas também as políticas e legislações municipais64 que se articulava para 

combater os resultantes da pobreza via parceria entre instituições particulares com o 

“patrocínio governamental” 65. 

‘ É necessário observar o contexto histórico em que se dão tais iniciativas. Trata-

se de uma época em que já se anseiam objetivos comerciais e econômicos que 

apontam transformações sociais e impelem os governos a se articularem para dar 

continuidade ao desenvolvimento social da produção e dos envolvidos nela.  

 O século XIX marcado pela consolidação e pela complexificação das 

transformações oriundas do advento da industrialização modifica completamente o 
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 Vieira (1980, p. 39) ao discorrer sobre os “monarcas esclarecidos” descreve uma linha política entre a 
realeza da França que consistia em “fortalecer o poder central, unificar o Estado e regulamentar a 
administração”, com o intuito de manter uma independência da Igreja para “maior tolerância religiosa, 
entrada nos campos econômicos e sociais, com medidas regulamentando o comércio e promovendo o 
bem-estar”.  
64

 Baseado na promulgação da Lei Poor’s Law (Inglaterra, 1601) em que fundamenta que “cada município 
deve tomar conta dos seus pobres”.  
65

 A autora traz como exemplo emblemático os Bureaux desPauvres (1544) organizados em Paris como 

“predecessor dos Conselhos de Obras Sociais” que funcionavam junto com as “Companhias de Caridade” 
sendo essas obras particulares que gozavam do patrocínio governamental.  
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cenário econômico e familiar e, Vieira (1980), ao compreender tais modificações 

destaca em seu mapeamento, diante esse período de transformação social, o 

surgimento de uma nova classe de pobres: os assalariados. Importante deixar claro 

que essa autora utiliza de perspectivas narrativas sobre a história e sobre leituras 

esvaziadas de críticas sobre essa nova condição. Não existe nenhuma aproximação, 

por exemplo, com leituras filiadas a teoria social crítica.  

  A autora elucida essa transformação social a partir de uma apreensão 

descritiva da história. Ela explica essa nova condição social ressaltando que os 

membros de uma família são todos impelidos a virar mão-de-obra nas fábricas e 

minas, e que há uma massiva migração da população para os centros urbanos, e uma 

busca por lucros cada vez maiores que fixa salários abaixo do nível de subsistência e 

famílias inteiras não ganham o correspondente para garantir a própria reprodução da 

vida.  

 Vieira (1980), em sua análise, apresenta as ideias da Revolução Francesa 

como a influência sobre a organização da prática de caridade e da Assistência Social. 

No entanto, é de nosso conhecimento que o surgimento da “nova classe de pobres”, 

que decorre desse contexto de transformações sociais, impulsiona a mobilização de 

uma expressiva massa popular a questionar o decaimento das condições de sua 

própria existência. A autora destaca, entretanto, tão somente as características de 

novo modo de prestar assistência, ou em outras palavras, de levar auxílios às famílias 

pobres. Não avança em realizar uma análise em que a divisão da sociedade em 

classes e a emergência da luta de classes sejam preponderantes. Há notória limitação 

teórica, que muito provavelmente se justifica ao contexto histórico em que sua obra é 

produzida. 

 Sobre essa nova condição da sociedade Viera ainda pontua marcas que esse 

período imprime para o trabalho postulado na área assistencial. Chama-nos a atenção 

a divisão do território – entendido por Viera como cidades – em distritos e a fixação de 

um supervisor por área, com o auxílio de vários voluntários para visitar as famílias 

pobres com o intuito de levar assistência, mas, também de estudar as causas de sua 

pobreza. Dentre os modelos observados pela autora destacam-se também 

características desta prática: práticas coordenadas, mas com autonomia dos 

visitadores para solucionar os casos, obras privadas com subvenção do governo e 

também com doações coletadas socialmente, presença de membros da igreja que 

conferiam à assistência a identificação da piedade e da caridade, socorros materiais e 

consolações religiosas em domicílio, estudos submetidos às organizações. 

 Ainda sobre este período, a autora pontua que em uma dessas organizações 

há uma clarificação sobre a finalidade dessas ações em promover “uma compreensão 
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mútua entre ricos e pobres, prevenindo assim os conflitos entre as classes sociais” 

(COOL, Blanche apud VIEIRA, 1980: p. 43). 

 Pontuadas a necessidade social da época, e a complexidade em torno das 

práticas de caridade e assistência à autora argumenta e justifica as bases da 

profissionalização do Serviço Social: “verificou-se a necessidade de um treinamento, 

não somente para o investigador remunerado, como para o voluntário” (VIEIRA,1980 

p.43). Nos estudos apresentados Viera explica que foi dessa necessidade a 

decorrência e criação do primeiro curso de Serviço Social, no ano de 1898, que já 

nasce associado ao status de curso profissionalizante na Universidade de Columbia, 

em Nova York.  

A autora compreende o marco do primeiro curso de Serviço Social com 

expressão de troca das experiências e de influência com as organizações federadas 

para a ultrapassagem dos serviços pautados no auxílio econômico e de extensão do 

campo assistencial para demais serviços no campo da ação social, “estendendo-se 

aos problemas de habitação, de higiene, de crianças abandonadas ou maltratadas, e 

de luta contra tuberculose” (Ibidem, p. 44).  

 Os estudos ainda pontuam que decorre desse período inicial, do treinamento 

de futuros trabalhadores nas organizações de caridade e assistência, divergências de 

entendimentos sobre aquilo que era finalidade entre os cooperadores envolvidos nas 

obras de caridade: 

[...] sustentavam uns a necessidade de se ajudar os indivíduos, 
desenvolvendo suas possibilidades, a fim de ajustá-los à sociedade em que 
viviam; outros advogavam a necessidade de agir sobre o ambiente, 
modificando-o ou reformando-o, para permitir uma vida normal. (Ibidem). 

 Diante os destaques trazidos com base na obra de Balbina Ottoni Vieira, 

observamos como a autora conduz sua análise de modo a construir um caminho de 

apreensão sobre as marcas e influências que os distintos períodos históricos 

acabaram por imprimir ao que ela, diante suas limitações teóricas, compreendeu como 

evolução da caridade e origem do Serviço Social. Sua obra contribuiu, com riquezas 

de detalhes, na construção desta análise, sobretudo naquilo que foi proposto na parte 

inicial desse capítulo em relação ao objetivo de esclarecer a função social do Serviço 

Social, enquanto profissão inscrita no marco da divisão social do trabalho na 

sociedade capitalista.  

Os destaques ora trazidos nesta análise, retirados dos trabalhos de Viera, 

apesar de serem constrangidos de forma crítica foram pontuados com o objetivo de 

perceber, ainda que através de uma perspectiva limitante, em qual forma se forja o 

Serviço Social enquanto profissão. A construção da autora percebe no 
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desenvolvimento das formas de ajuda a raiz e o motivo de ser da emergência da 

profissão e explica, através dos fatos sociais e à sua maneira, como a interação social 

possibilitou uma dada organização das formas sociais de se realizar o Serviço Social.  

A identificação da pobreza como central na organização das práticas de ajuda 

é muito relevante para compreender qual a função que se espera pelos profissionais 

dessa área. Isto, de fato, revela-se na constituição da profissão e de certa forma 

estabelece a demanda profissional. Outra questão é a apreensão sobre o que é e 

sobre as resoluções para a pobreza. Desde os primórdios das ações de ajuda a 

pobreza é tratada como algo próprio ao indivíduo, responsável por sua condição. Ao 

passo que deixa de ser sacralizada e passa a ser vista como condição social não é 

compreendida dentro de uma sociedade desigual. As tentativas em torno de 

equacioná-la giram em torno de cumprir um dever moral, como se a solidariedade 

fosse uma característica natural dos seres humanos.  

A contribuição de Viera está no incremento da crítica que pode ser feita a partir 

dos elementos que a autora elenca. Vieira articula o Serviço Social a essas práticas 

não por acaso. Há uma história desencadeada pelas práticas baseadas na caridade e 

uma forte influência das organizações que intencionam primeiro o treinamento e 

depois a profissionalização para responder as demandas sociais em torno do 

“tratamento” da pobreza. Essa consideração é fruto de reflexão e de análise, apesar 

de não apresentar-se de tal modo, verifica-se na abordagem dos estudos tal 

desencadeamento.  

 A abordagem da autora não destaca o protagonismo e a importância da 

mobilização das massas em torno das expressões da pobreza e das demandas por 

intervenção, mas ensaia e se aproxima do entendimento que verifica a consequência 

da pobreza com a condição do trabalho, com o advento dos tempos modernos. Outro 

momento elementar da contribuição de Viera está em seu destaque sobre a 

necessidade do “treinamento”. E, nesse aspecto, cabe ressaltar elementos presentes 

no campo da gestão. A construção da autora indica que a necessidade do 

“treinamento” pautava-se na necessidade da organização das obras de caridade 

pautadas no bem-estar, logo afirma um protagonismo desses novos profissionais em 

qualificar e implementar medidas que conferissem melhor aproveitamento e execução 

dos serviços. A oferta desses serviços, já no contexto brasileiro e via instituições 

estatais, são no século seguinte, preponderantes para a disseminação dos cursos de 

Serviço Social e para a organização e administração dos serviços voltados para a 

“ação social”.  
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Assim, a contribuição das obras de Viera não está em sua apreensão 

endogenista sobre o Serviço Social como evolução das formas de ajuda. Está 

justamente na funcionalidade dessa perspectiva em determinar funções pautadas nas 

considerações conservadoras sobre a ajuda como campo do exercício profissional de 

assistentes sociais. Certamente a análise da autora é uma importante contribuição 

para entendermos, nos tempos de hoje a caracterização da prática profissional e como 

as demandas sociais são influenciadas pelas transformações sociais que decorrem da 

contemporaneidade, mas que se articula com o movimento cíclico da história. Há 

traços de continuidade aparentes e importantes nos estudos evidenciados, tão 

necessários para compreender a que favorecem os serviços executados por 

profissionais do Serviço Social. 

2.1.2 – Origens e história: fundamentos, protoformas e a função social a 

partir da perspectiva histórico crítica. 

 O livro “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil” (1ª edição – 1982), de 

Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, é considerado o primeiro trabalho a analisar a 

origem da profissão sobre o prisma da perspectiva histórico crítica. Por isso, ganha 

destaque nesta análise, pois é um importante referencial teórico que afirma, com 

pioneirismo e assertividade, que a gênese do Serviço Social está imbricada ao 

momento histórico de desenvolvimento das forças produtivas capitalistas (na fase de 

industrialização da produção de mercadorias e de transformações dos homens em 

trabalhadores assalariados e inseridos no processo de produção do capital).  

 Ao traçar o caminho de sua construção teórica este livro traz como componente 

histórico o reconhecimento da organização dos trabalhadores operários – que no 

Brasil substituíram não só a mão-de-obra escrava, mas como também contribuíram no 

processo de industrialização e modernização da economia – nas lutas reivindicatórias 

e coletivas travadas socialmente.  

 Nessa direção, também ilumina a influência da estrutura organizacional da 

Igreja Católica na direção de conter, de forma organizada e sistematizada, as 

demandas dessa população – nos programas de formação de trabalhadores e na 

coordenação de ações tanto nas fábricas e indústrias, como nas comunidades em que 

esses “novos trabalhadores” se estabelecem – como forma de preservar o poder 

dessa instituição em resguardar e poupar o pleno desenvolvimento do capitalismo.  

 Em decorrência disto, as análises que tornam esse livro um referencial são 

utilizadas para substanciar os nexos dos fundamentos e protoformas que dão origem 

ao Serviço Social a partir da articulação do processo de transformação 
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socioeconômico da sociedade com as consequências do crescente desenvolvimento 

do capitalismo e, também, do reconhecimento do movimento dialético e contraditório 

da realidade. A grande contribuição da inserção do conteúdo deste livro neste trabalho 

está em apresentar a essência da perspectiva histórico-crítica, mas também, em 

sinalizar pontos importantes que dão a gênese características determinantes da 

imagem, da intencionalidade e da razão de ser da profissão.  

 Sobre a gênese os autores consideram que:  

O elemento humano e a base organizacional que viabilizarão o surgimento do 
Serviço Social se constituirão a partir da mescla entre as antigas Obras 
Sociais – que se diferenciavam criticamente da caridade tradicional – e os 
novos movimentos de apostolado social, especialmente aqueles destinados a 

intervir junto ao proletariado, ambos englobados dentro da estrutura do 
Movimento Laico, impulsionado pela hierarquia. (CARVALHO e IAMAMOTO, 
2014, p. 178). 

 O elemento humano e a base organizacional são amplamente abordados por 

Carvalho e Iamamoto. Sobre a base organizacional os autores realizam apontamentos 

minuciosos em torno da importância das instâncias católicas em organizar, determinar 

e orientar as ações dos grupos filantrópicos, de base burguesa e religiosa, em tornar 

“mais efetiva” suas ações. Sobre o protagonismo das instituições católicas em 

servirem de base para a organização da profissão destaca-se na análise a 

preponderância do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS) 66, 

considerado pelos autores como manifestação original do Serviço Social no Brasil, em 

instituir pioneiramente cursos de formação voltados para o campo da ação social (que 

com as transformações em vigor passou a centrar-se no bem-estar da sociedade). 

Carvalho e Iamamoto apontam que os objetivos das primeiras participantes do curso 

eram o de “se orientar... esclarecer ideias... formar um julgamento acertado sobre os 

problemas sociais da atualidade” (CEAS apud CARVALHO e IAMAMOTO, 2014: p. 

179).  

 Para isso o CEAS construiu seu protagonismo na base organizacional do 

Serviço Social através de características que criam marcas preponderantes na 

construção dessa profissão. Este Centro de Estudos representou a possibilidade de 

elevar a prática, antes filantrópica e religiosa, ao patamar de ação profissional 

qualificada. No entanto, não esvazia as novas práticas do conteúdo religioso. Ao 

pautar-se na formalidade da instituição e no processo de ensino-aprendizado para o 

cumprimento da exigência da sociedade moderna em qualificar e capacitar os agentes 

envolvidos nessas práticas o CEAS mantém forte a influência católica, principalmente 

                                                           
66

 Criado em 1932 com a finalidade de promover capacitação para as ações voltadas para o bem-estar da 
sociedade.  Contava com a “representativa expressão feminina das famílias que compõem as diversas 
frações das classes dominantes e setores abastados aliados” (p. 179), e com a formação doutrinária de 
orientação católica, cujos estudos voltam-se para o “conhecimento aprofundado dos problemas sociais”.  
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na adoção de metodologias de base conservadora e doutrinárias, que preservaram os 

princípios católicos na busca de boas e novas práticas voltadas para o “bem-estar da 

sociedade” 67.   

A grande importância desse Centro de Estudos está justamente em diferenciar 

o trabalho com os grupos operários das práticas caritativas anteriores. A diferenciação 

ocorre principalmente na organização do trabalho e na construção de uma perspectiva 

ideológica e de uma prática homogênea que o desenvolvimento histórico da época 

passou a requerer. Observa-se, na análise dos autores, uma leitura de ruptura e 

continuidade que expressa predominância de influência da Igreja Católica na 

condução da profissionalização e, também considera as mudanças absorvidas dentro 

do CEAS, com o intuito de administrar melhor o “fenômeno” da pobreza, que ainda 

não se caracterizavam como expressões da “questão social”.   

Através dessas ponderações podemos, inclusive, realizar associações desse 

momento com os traços constitutivos da formação social brasileira, nos momentos de 

transformações sociais, operadas pelo desenvolvimento do capitalismo que 

observamos no primeiro capítulo.  

Vimos anteriormente que as alterações socioeconômicas levaram a classe 

dominante a movimentar-se para recompor sua posição de poder. Nestes termos 

podemos identificar a reação católica às transformações societárias como uma 

iniciativa voltada para apoiar esse movimento. Isso porque, as ações de caráter 

assistencial apesar de serem intermediadas, num primeiro momento pela Igreja 

Católica, acabam por enfraquecer as frágeis organizações sindicais que foram 

timidamente iniciadas nas duas primeiras décadas do século XX.  

A importância da formação qualificada para os serviços voltados para assistir à 

pobreza justifica-se pelo movimento da elite em frear os movimentos reivindicatórios 

da nascente classe trabalhadora brasileira, de modo a planejar e estudar as ações 

com a finalidade de “sanar” problemas verificados na realidade e, assim promover o 

“bem-estar” social.  

Outro traço sobre as particularidades do capitalismo no Brasil se percebe 

também na importação teórica verificada na grade curricular do CEAS. A importação 

de expoentes europeias associa-se à manutenção da hierarquia e do poder, mas 

também da tendência brasileira em transplantar padrões ibéricos para essa sociedade 

cheia de particularidades específicas.  
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 Num momento específico de grandes transformações sociais orquestradas pelo desenvolvimento 
capitalista, sobretudo com influência dos movimentos políticos que precisavam do apoio ideológico e 
moral dessas ações.  
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O desenvolvimento capitalista na Europa também resultou na edição de ações 

assistenciais, que por sua vez serviram de parâmetro para que no Brasil se justificasse 

a importação de teóricas importantes68 para influenciar e consolidar ações dessa 

natureza no caso brasileiro. Mas, a importação dessas influências trazem modelos de 

atuação que, apesar de serem adaptados à realidade brasileira, não expressam a real 

necessidade dessa sociedade (como o próprio padrão de desenvolvimento 

econômico). 

Dentro de um processo de alterações na dinâmica econômica, em que é 

preciso articular formas de cultivar a hegemonia dos grupos dominantes, certamente 

as ações católicas, com vastas representações desses grupos, terão o intuito de 

constituir-se na mesma direção. Por isso, o livro de Carvalho e Iamamoto, ao trazer luz 

sobre as bases organizacionais que sustentam a gênese do Serviço Social, destaca a 

lógica que ampara o pensamento doutrinário ideológico das instituições de base, que 

concebem atenção aos “desajustes” na sociedade, com a finalidade de tratar dos 

problemas com a pobreza sem atrapalhar o progresso trazido pelo desenvolvimento.  

Dessa forma que o projeto católico que faz do CEAS “a manifestação original 

do Serviço Social no Brasil” é tão exitoso em torna-se referência para “formação 

técnica especializada de quadros para a ação social e difusão da doutrina social da 

Igreja” (p. 184) e dos interesses dos grupos que essas ações representavam.  

Assim, dentre as estratégias de movimento de recomposição das estruturas de 

poder e da expressividade que as questões dos trabalhadores ganham na sociedade 

nota-se que:  

paralelamente à demanda inicial por quadros habilitados por essa formação 
técnica especializada, originada da própria ação social católica, começa a 
aparecer outro tipo de demanda, partindo de determinadas instituições 
estatais. Elas serão vistas pelos integrantes desse movimento como 
conquistas significativas: “com a apresentação de um memorial ao Governo 
do Estado, obteve (o CEAS) a criação de cargos fiscais femininos para o 
trabalho de mulheres e menores, no Departamento Estadual do Trabalho”. 
Em 1937, o CEAS atua no Serviço de Proteção aos Migrantes, “funcionando 
dois anos junto à Diretoria de Terras, Colonização e Imigração”; em 1939, 
assina contrato com o Departamento de Serviço Social do Estado (SP) para a 
organização de três Centros Familiares em bairros populares. [...] Já em 1935 
for criado – Lei n. 2.497, de 24.12.1935 – o Departamento de Assistência do 
Estado, primeira iniciativa desse gênero no Brasil. (Ibidem: p. 184/185). 

A importância das ações sociais na lógica do desenvolvimento capitalista 

formaliza o trabalho junto às questões da reprodução social da vida, determina as 

ações e gera demanda por formação dos quadros que viabiliza a abertura de um 

mercado de trabalho, no qual o Estado além de ser um empregador em potencial 
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 A importação de expoentes inicialmente é europeia. No entanto, com a ampliação dos cursos e com a 
requisição cada vez mais técnica da ação profissional há uma tendência do Serviço Social brasileiro em 
investir nos métodos norte-americanos que serão preponderantes para a formatação das metodologias 
aplicadas na prática.  
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torna-se um grande incentivador desses cursos, dando ao CEAS (não é demais 

lembrar sua vinculação à Igreja) a missão de “superintender a gestão da Assistência 

Social” 69.  

Os incentivos serão expressos na ampliação e melhoria dos cursos e no fato 

do Estado conferir ao CEAS o trabalho de organização, coordenação, administração 

dos serviços da Assistência Social, especialmente e inicialmente no Estado de São 

Paulo. Este processo também ganha o merecido destaque na obra de Carvalho e 

Iamamoto (2014). A obra salienta que as iniciativas governamentais em organizar a 

assistência surgem como forma de centralizar a participação própria (do Estado) e 

regular as iniciativas particulares fazendo da assistência um serviço do Estado, ainda 

que operadas por instituições particulares, através da celebração de parcerias e 

convênios. Destaca-se ainda, o fato de muitos personagens de importância das 

instituições particulares, que já realizavam serviços de assistência, serão cooptadas 

para constituir os quadros técnicos e Conselhos Consultivos das instituições estatais.  

A importância do livro “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil” também 

está para a consideração sobre o fato de o Estado ser a saída encontrada pelas 

classes hegemônicas em recompor suas posições de poder, usando das instâncias 

estatais na realização de serviços que coadunam com seus objetivos de garantir o 

pleno desenvolvimento, afastando e resolvendo os problemas sociais através da 

coerção e do consenso, nesse momento através também da oferta dos serviços de 

assistência.  

Ainda destaca-se a importância do Estado em delegar ao CEAS – Centro de 

Estudos de base doutrinária católica e com representações das damas da sociedade – 

a organização da Assistência Social de caráter público. Isto nos ajuda compreender as 

primeiras práticas profissionais, desse quadro especializado, articuladas aos espaços 

de gestão (organização dos serviços, planejamento das ações, pesquisa sobre a 

realidade, coordenação...), na gestão das ações governamentais e nas ações de 

ampliação da capacidade em promover treinamento e capacitação dos quadros em um 

momento de explosão de postos de trabalho, viabilizados pela estrutura do Estado.  

Ao aproveitar da estrutura organizada do CEAS, que possibilitaria a inscrição 

de novos profissionais no mercado de trabalho, o Estado passa a financiar a 

ampliação dos cursos de especialização das ações assistenciais, através da 

distribuição de auxílios aos novos alunos e abre precedente para que os serviços 

voltados para essa área tivesse organização similar70 as práticas anteriores pautadas 
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 Nesse caso o governo do Estado de São Paulo. 
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 Similar no sentindo que compreende a base organizacional, doutrinária e o ideário que o CEAS possui 
como seu fundamento primeiro. Consideramos também a influência das expoentes europeias que 
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no auxílio aos pobres, e, ainda possibilita que moças de classes médias e populares 

pudessem acessar essa nova profissão. Essas são considerações importantes para 

caracterizarmos tanto a forma e o razão social da profissão, mas, principalmente, para 

observar como as transformações sociais desencadeiam novos processos sociais que 

ao longo da história possibilita processos revisionistas de preponderância.  

Cabe ainda dar ênfase para o fato de a gestão ser a primeira função do Serviço 

Social na esfera pública com o objetivo de organizar políticas voltadas para a 

Assistência Social. Isto revela a pertinência dessa profissão na construção e 

elaboração das políticas públicas e marca, nesse mesmo horizonte, o perfil desse 

profissional “gestor” aliançado com um projeto societário promotor do desenvolvimento 

capitalista.  

É notória, na análise de Carvalho e Iamamoto (2014), uma série de ações de 

adaptação num rápido espaço de tempo sobre a forma e conteúdo da formação, 

favorecendo sempre a dinâmica de demandas do Estado. Essas adaptações 

impuseram a necessidade de capacitação técnica e passou a requer o adensamento 

de pesquisas na formação de trabalhadores sociais especializados para atuar nesse 

mercado de trabalho em expansão.  

Disso decorre também o esforço hercúleo das pioneiras “na divulgação e 

institucionalização da profissão, atuando no sentido de incentivar e concretizar a 

demanda por seus serviços” (Ibidem: p. 189). A sistematização em torno da 

organização desse processo formativo contribuiu para justificar a expansão de postos 

de trabalho e para transformar esses quadros especializados em trabalhadores 

inscritos na divisão sócio técnica do trabalho.  

De tal modo, a expansão dos postos e os incentivos do Estado não só 

estimulam o adensamento teórico dessa formação, mas abre possibilidades para o 

custeio de estudos nessa área para outras frações de classe que mais tarde 

contribuirão para consolidação do Serviço Social como profissão.  

No entanto, não se pode perder de vista que: 

Esse mesmo processo não implica [...] necessariamente, a 
eliminação do conteúdo doutrinário da formação escolar do 
Assistente Social. Esse conteúdo não se constitui como entrave à sua 
assimilação pelo Estado e empresas. Pelo contrário, essa formação é 
funcional às suas necessidades. Isso só é real, no entanto, a partir de 
uma visão histórica dos tipos de instituições que vão surgindo e do 
momento em que optam por incorporar o Serviço Social, e das 
transformações paulatinas que a formação técnica especializada 

apresenta nesse mesmo período [...]. (Ibidem: p. 190). 

                                                                                                                                                                          
auxiliam na capacitação especializada desses quadros que voltam a agir na realidade como 
trabalhadores.   
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Essa análise permite-nos compreender que as demandas por assistência de 

forma especializada – numa perspectiva de cooperação da Igreja, que já organizava 

as práticas e passa a incentivar os treinamentos com o Estado – revelam uma 

necessidade implícita da Igreja, do Estado e do empresariado em articular formas de 

manter a posição de hegemonia e poder de uma classe sobre a outra.  

Assim, os apontamentos levam a análise a tornam compreensível como as 

protoformas incidem e constituem a caracterização da função social do Serviço Social, 

que inscrito no mercado de trabalho passa a desenvolver e fomentar políticas e ações 

com a determinação de amparar e resguardar o projeto de desenvolvimento e 

hegemonia de uma classe sobre a outra. Nesse sentido, as práticas voltadas para a 

organização social, para as reformas e adaptações que levariam a evolução da 

sociedade e para o ajustamento dos indivíduos conformam o caráter educativo da 

prática dos Assistentes Sociais que se justificam pela determinação de sua função 

social. 

Ora, admitindo o movimento dinâmico e contraditório da realidade, assim como 

fazem Carvalho e Iamamoto (2014), é preciso destacar que a possibilidade de 

capacitação, a influência teórica externa, a ampliação da capacidade de leitura da 

realidade e o próprio exercício profissional dessas profissionais abrem precedente 

para uma leitura mais crítica sobre a realidade, seja num primeiro momento para 

apoiar suas ações, seja para introduzir alguns questionamentos durante o processo de 

aprofundamento das transformações sociais e adensamento de profissionais em 

múltiplos espaços de trabalho.  

Nesta direção de espraiamento do curso e dos postos de trabalho será 

contestada a própria estrutura do Estado, as legislações sociais, as metodologias e 

técnicas de trabalho, ainda que seja forte e arraigado de conservadorismo o discurso 

profissional que prevê a ação tutelada desses profissionais junto aos trabalhadores e 

suas famílias. Dessa forma,  

Revendo em sua totalidade o discurso que produzem os Assistentes Sociais 
e seus porta-vozes durante essa fase de implantação, verifica-se a existência 
de um projeto teórico de intervenção nos diversos aspectos da vida do 
proletariado, tendo em vista a reordenação do conjunto da vida social. [...] O 
projeto teórico – e as práticas incipientes desenvolvidas – dos Assistentes 
Sociais orienta-se para a intervenção na reprodução material do proletariado 
e para sua reprodução enquanto classe. O centro de suas preocupações é a 
família, base da reprodução material e ideológica da Força de Trabalho. 
(Ibidem: p. 223 e 224). 

Isto nos permite compreender que, na fase inicial, há uma perspectiva que 

aponta para uma ação comprometida com a ameaça de crise que as transformações 
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sociais imprimem sobre a realidade. Esse comprometimento se expressa nas 

protoformas quando a demanda social por este trabalho representa os interesses de 

determinado grupo social. Mas, se expressam também na ação desses profissionais 

quando confrontam na realidade a viabilidade de realizar serviços de assistência 

material aos trabalhadores e suas famílias, ainda que de forma moralizadora.  

Isto revela como o projeto teórico de intervenção vai se constituindo com as 

influências das bases e com a ação profissional que nesse processo, a rigor, está 

comprometida com uma posição de classe.  

Atuando a partir dessas sequelas sobre a reprodução material do 
proletariado, os Assistentes Sociais agem ou projetam agir com sua 
visão do mundo, própria de sua posição de classe. A representação 
que fazem do proletariado e dos problemas sociais e que legitima 
para si mesmos sua intervenção são aquelas produzidas pelas 
classes e frações de classe dominantes, necessárias à reprodução 
das relações sociais de produção capitalistas. [...] Dessa forma, ao 
atuarem sobre a reprodução material do proletariado – a partir dessas 
representações – atuam também na sua reprodução enquanto classe, 
transmitindo e buscando adesão para sua visão de mundo e, 
consequentemente, negando qualquer perspectiva desviante de 
comportamento. (Ibidem: p. 225).  

Esse esclarecimento aponta para a caracterização da função social dessa 

profissão, que a partir desse momento se inscreve no mercado de trabalho, atribuindo 

ao Assistente Social à característica de ser aquele que intervém nas problemáticas 

sociais – expressão do movimento de transformação social – de modo a tratar e 

resolver os desajustes sociais, contribuindo para a harmonia social e auxiliando nas 

situações de conflitos em prol do desenvolvimento e progresso. Define também, o 

posicionamento político dessa “nova categoria profissional”, aliançado a classe 

hegemônica, logo, ao projeto classista de desenvolvimento capitalista.  

No entanto, observa-se que quando da capacitação e especialização 

necessária aos serviços destinados a esse profissional e, ainda, do elemento da ação 

profissional que passa a compor o cotidiano desses profissionais inicia-se um 

movimento interno sobre a compreensão da realidade. Esse movimento não expressa 

imediatamente uma revisão sobre a direção social da ação profissional, mas passa a 

representar a necessidade de adensamento ao projeto teórico entre os profissionais.  

Quanto a isso se afirma a importância do trabalho das pioneiras em fomentar 

teoricamente o que apreendiam como o trabalho e sobre a realidade. Sobre esse 

aspecto podemos retornar à perspectiva endogenista e compreender sua propriedade 

histórica em expressar o momento inicial de teorização sobre as origens da profissão 

e, por aí, podemos perceber a preocupação dessas pioneiras – destaque sobre as 
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obras de Balbina Ottoni Vieira – em tentar compreender o que fundamentava sua 

ação.  

Esse esforço para observar as limitações teóricas e até políticas que suas 

análises carregam também servem para analisar a prática profissional, sobretudo, no 

campo da gestão, que como fora pontuado se revela como um dos primeiros campos 

de atuação profissional, e uma requisição (nesse processo inicial) das próprias 

profissionais para imprimir, no Brasil, um padrão de organização e viabilização de suas 

ações. Desse modo, a gestão se orienta pelo modelo das instituições norte-

americanas que viam na coordenação e centralização das obras sociais uma forma de 

controlar as ações assistenciais e assim, tornar viável o trabalho do Serviço Social. 

Com isso, concluímos que a perspectiva histórico-crítica é, portanto, a 

apreensão que indica e destaca, dentro da conjuntura social, política e econômica as 

origens que formatam a função social que essa profissão carrega. Por isso, possibilita 

compreender o vínculo entre as transformações econômicas e sociais pelas quais a 

sociedade brasileira é atravessada e a inscrição do Serviço Social na divisão social e 

técnica do trabalho na particularidade brasileira. Ainda admite a influência das bases 

organizacionais e o elemento humano na gênese da profissão, permitindo 

compreender que a influência das bases católicas por um período relativamente longo 

representou quase um monopólio na formação dos agentes especializados e que o 

desenvolvimento da profissão expressa um projeto de recuperação e defesa dos 

interesses e privilégios de uma classe determinada. Tais características estão 

representadas nas ações profissionais e, determinam a função social dessa profissão.  

Assim, ao trazermos as reflexões da obra Relações Sociais e Serviço Social no 

Brasil (2014), corroboramos, nesta análise, com o detalhamento em torno dos tipos de 

contradições das instituições assistenciais, dos seus objetivos e do discurso71. Ainda 

absorvemos nesse estudo que “o significado social do Serviço Social pode ser 

apreendido globalmente apenas em sua relação com as políticas sociais do Estado, 

implementadas pelas entidades sociais e assistenciais” (p. 327).  

Isso requer o entendimento que o mercado de trabalho, ou as grandes 

instituições assistenciais, é desenvolvido ainda quando a profissão é um projeto 

embrionário. Desdobra desse entendimento a compreensão de que a atividade 

profissional é profundamente marcada com sua origem católica e pelas determinações 

de classe que orientarão o processo de ensino. 
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 Discussão que não se objetivou realizar nesse espaço, mas que está na composição desta obra.  
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Usando dos autores pontuamos que o “o processo de institucionalização do 

Serviço Social será também o processo de profissionalização dos Assistentes Sociais” 

(p. 327). Sendo assim, o Serviço Social passa a ser “uma atividade institucionalizada e 

legitimada pelo Estado e pelo conjunto do bloco dominante [...] guardando, no 

conteúdo da formação e dos métodos de intervenção, seu anterior conteúdo ideológico 

de classe” (Ibidem). Constituindo-se dessa forma, como profissão remunerada que 

possuirá um quadro jurídico e institucional, cujo âmbito de atuação são grandes 

segmentos do proletariado.  

A partir dos aspectos materiais de sua intervenção, o Serviço Social deixa de 
ser uma forma de distribuição controlada da exígua caridade particular das 
classes dominante, para constituir-se numa das engrenagens da execução 
das políticas sociais do Estado e das corporações empresariais.  [...] Atuando 
através de canais administrativos – e, às vezes, disciplinares – o Serviço 
Social mantém sua ação educativa e doutrinária de “enquadramento” da 
população cliente. (Ibidem, p. 328). 

Observa-se, a partir da atuação profissional em tais instituições, o trabalho de 

assistentes sociais destinado aos setores mais carentes e problemáticos das classes 

populares. O objetivo inicial dessa atividade gira em torno de agir desenvolvendo 

práticas auxiliares as instituições e às práticas materiais para remediar as maiores 

sequelas sociais que se expunham na cena social. Marca-se ainda no 

desenvolvimento dessas ações a negação sistemática da possibilidade de os setores 

populares influírem sobre o conteúdo das Políticas Sociais que expressam nessa 

atividade a capacidade dessas instituições em aplacar movimentos populares 

contestatórios e neutralizar possíveis mobilizações dos setores das classes 

dominadas, revelando assim, o caráter controlador, seletivo e político dessa profissão 

nos diferentes espaços de atuação.  

Por outro lado, ao ser o profissional que viabiliza o acesso – ainda que seletivo 

– dos benefícios e direitos que o Estado passa a regulamentar, através das políticas 

sociais o Assistente Social tem sua atuação também na rapidez e eficiência desses 

serviços ao público que se destina tais benefícios. De acordo com os autores, a 

dinâmica desses processos apresentam aspectos que resultam na adaptação e 

subordinação dessa população, colocando o Assistente Social na correlação de forças 

que reflete na determinação das políticas sociais desfavoráveis aos setores 

explorados. Assim, sintetizam os autores:  

O Serviço Social atuará, então, no sentido de aplainar as arestas, 
individualizar os casos; propiciar alguma solução paliativa como satisfação às 
demandas; jogar para a frente o problema insolúvel, se encarado em seu 
conjunto, em sua manifestação social, nos limites do modo de produção 
vigente (Ibidem: p. 335). 
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 No entanto, quando das transformações sociais a todo vapor nesse período72, 

e na ausência de um espaço73 determinado e próprio do Serviço Social dentro das 

instituições “a ação isolada do Assistente Social é substituída por um trabalho 

coordenado e metódico, com o aparecimento de um agente coletivo que favorece a 

divisão técnica do trabalho e as especializações” (p. 340). Assim, admite-se que, além 

do acesso das classes médias à profissão - quando da ampliação dos cursos e dos 

postos de trabalho – a disseminação das equipes multidisciplinares – fruto do 

agravamento da “questão social” e alternativa para o enfrentamento das questões 

vitais à sobrevivência da população – são preponderantes na reorganização dos 

mecanismos assistenciais, sobretudo, no que permite ao Serviço Social abertura para 

expandir seu campo de atuação e abrir uma nova perspectiva para a afirmação de seu 

status profissional.  

 Nesse contexto de transformações sociais e de alteração da realidade que é 

aberto no Serviço Social um novo ciclo em que se dinamizam o projeto teórico desses 

profissionais e torna-se viável a busca desses por atualização. Isto permitirá iniciar 

dentro do âmbito profissional um movimento de repensar a realidade e a própria 

prática profissional. Sobre tais elementos seguimos a discussão.  

 

2.2 Serviço Social: o ciclo da renovação 

Na última seção observamos duas diferentes perspectivas sobre o movimento 

inicial da inserção profissional de assistentes sociais no mercado de trabalho. 

Concluímos que, apesar de excludentes, tais perspectivas elencam uma série de 

fatores importantes para a análise em torno da função social forjada a partir da 

conjuntura brasileira.  

Dentre os fatores sobressai o fato de no momento inicial haver um 

encaminhamento de ocupação profissional, basicamente, em empregos públicos e em 

empresas privadas, para o âmbito da Assistência Social. Esse campo do trabalho, por 

sua vez, passa a representar um meio de atenuar as problemáticas sociais, 

resultantes do momento de desenvolvimento da sociedade capitalista. Esse se torna o 

pano de fundo para a articulação e desenvolvimento das características profissionais.  

Detalhamos nas análises anteriores aspectos que põe no centro da história de 

desenvolvimento da profissão questões sobre a formação profissional e sobre os 
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 Sobretudo, no final da década de 1950, quando as expressões da “questão social” se agravam em novo 
momento de reordenação do desenvolvimento.  
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 Carvalho e Iamamoto (2014) pontuam que no que toca a “organização do trabalho observa-se a 
estruturação de Turmas, Seções e Departamentos de Serviço Social, centralizadores ou coordenadores 
da atuação dispersa dentro da instituição” (p.340). 
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aspectos políticos e econômicos que talham um profissional com determinada função 

social. Evidenciou-se que a influência religiosa sobre a profissão ditou relevâncias de 

determinados grupos social em se munir de estratégias para sustentar sua posição 

social e defender seus interesses junto ao conjunto da sociedade.  

 Sobre o aspecto da capacitação, também se revelou o contraponto da 

influência dos já profissionais em se comprometer e contribuir com a formação 

profissional. Isso evidencia o potencial do Serviço Social em tornar sua prática matéria 

de conhecimento, através da sua capacidade analítica em refletir sobre sua 

intervenção junto aos setores populares e as situações tidas como prejudiciais ao 

desenvolvimento.  

 Assim, o grande destaque para o trabalho de fôlego das pioneiras74 em 

organizar e fundamentar aspectos relativos à formação e ao trabalho está na tradição 

de contribuição teórica dos profissionais sobre o desenvolvimento das suas 

competências e habilidades. Como fora visto, o arranjo político e econômico admite 

essa necessidade de especialização do trabalho e delega a estas profissionais a 

organização das políticas voltadas à Assistência Social que passa a contar com a 

centralidade do Estado, tornando-se matéria política e econômica.  

 Como a abertura do mercado de trabalho não se dá de forma tímida ocorre 

grandes possibilidades de contribuição destas profissionais na caracterização 

profissional. A demanda do mercado também contribui com a exigência de formar, 

com o rigor da técnica, múltiplas profissionais capazes de contribuir com o 

desenvolvimento social. Isto qualifica as profissionais a ocuparem distintos espaços de 

trabalho e a equacionar o que passa a ser a Assistência Social. Assim, as pioneiras 

têm grande importância na organização dos serviços e na expansão dos postos de 

trabalho. 

 Em contrapartida à expansão dos cursos e a ampliação dos postos de 

trabalhos, que refletem práticas mais organizadas e elaboradas relacionadas com o 

movimento da sociedade da época, é preciso destacar o fator histórico que enquadra o 

desenvolvimento da sociedade brasileira na sua relação com a América Latina e com 

o mundo. As transformações sociais vivenciadas na sociedade brasileira devem ser 

articuladas às transformações do capitalismo em escala regional e mundial, uma vez, 

que acabam por implicar nos arranjos profissionais substanciais alterações de forma e 

conteúdo.  

 Objetivando a construção de análises sobre a intencionalidade e caracterização 

do trabalho de Assistentes Sociais no Brasil, sobretudo no espaço da gestão, 
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  Evidencia-se a preponderância feminina neste trabalho. 
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interessa-nos pontuar as ditaduras na América Latina como expressão político-

econômica do processo de desenvolvimento capitalista, instauradas no pós-guerra sob 

o auspicioso discurso do desenvolvimento e da segurança que coibiria possíveis 

“revoluções comunistas” que configuravam ameaça ao progresso econômico desses 

países.  

 A implicação de uma ditadura militar atinge efetivamente todas as esferas de 

uma sociedade, sobretudo, quando ela tem por finalidade resguardar os interesses de 

um bloco hegemônico e representar um novo momento na recomposição das 

estruturas de poder. O período ditatorial brasileiro, caracterizado por Netto (2005) 

como período de autocracia burguesa, se instaurou dessa forma e pôs para o Serviço 

Social novas demandas e exigências recorrentes das transformações sociais que 

operou administrativamente e socialmente.  

 O intervalo entre a gênese e a ditadura certamente possibilita 

questionamentos. Com o avançar desses questionamentos há um distanciamento do 

Serviço Social da gênese, de base confessional, para o Serviço Social que se permite 

descobrir novas proposições teóricas e técnico-operativas sobre sua prática.  

A ditadura militar brasileira, iniciada oficialmente no ano de 1964, ao mesmo 

tempo em que constrange certos questionamentos e práticas põe para o Serviço 

Social novas demandas típicas desse cenário. Assim, o primeiro impacto da categoria 

é reproduzir as formas tradicionais do início da profissão. Contudo, contraditoriamente 

o mercado de trabalho se expande ainda mais nesse período, estabelecendo novas 

demandas, com novas exigências e características profissionais, as quais assistentes 

sociais precisam responder. Exige-se uma postura moderna e um profissional capaz 

de atender a racionalidade burocrático-administrativa.  

Concomitante a tais alterações que repercutem na renovação das exigências 

para a profissão, acrescenta-se o fato dos cursos de Serviço Social estar sendo 

difundido nas Universidades, o que facilitou o acesso às disciplinas das ciências 

sociais e aproximação com outras correntes teóricas. Acrescenta-se ainda a 

aproximação com outros países latinos, o que permitiu a troca de experiências com 

realidades muito próximas a realidade brasileira, e a reação do movimento católico à 

ditadura, colocando-se a favor das lutas populares e conectando-se com a teologia da 

libertação, com horizonte à superação da pobreza e das desigualdades.  

A somatória desses fatores não rompe com o tradicionalismo na profissão, bem 

como não aplaca a dimensão que o regime político-econômico ditatorial reflete na 

organização do Serviço Social. No entanto, inicia-se, com grande expressividade na 

América Latina o Movimento de Reconceituação, cujo objetivo era expandir o acesso 
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desses profissionais a outras áreas do conhecimento, possibilitando o repensar sobre 

os objetivos, funções e sobre a realidade em que estavam submersos.  

No Brasil este movimento apresenta-se através de um ciclo de renovação 

viabilizado, principalmente pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de 

Serviços Sociais – CBCISS, fundado em 1957com a atribuição de preparar e inscrever 

os brasileiros nas Conferências Internacionais promovidas pelo ICSW (Conferência 

Internacional de Serviço Social), de dois em dois anos; Divulgar, no Brasil, as 

conclusões da Conferência; e incentivar, no Brasil a cooperação e o intercâmbio entre 

instituições e profissionais que atuam no campo de serviços sociais75.  

O CBCISS, através de seus objetivos, oportunizou junto aos assistentes sociais 

brasileiros a divulgação de materiais e a mobilização de assistentes sociais para três 

seminários, símbolos do período de renovação no Serviço Social brasileiro, que 

culminaram na interiorização de um processo revisionista sobre os objetivos e sobre 

as transformações sociais, políticas e econômicas, as quais o trabalho desempenhado 

por assistentes sociais era diretamente impactado.  

Cada seminário, símbolo desse ciclo de renovação, revela um movimento único 

entre os assistentes sociais para a discussão coletiva de vetores que atingem o 

cotidiano do profissional, provocando uma série de elaborações em torno das 

demandas, da função, das influências, do arsenal operativo, dos objetivos e de tantos 

outros aspectos que revelam as primeiras iniciativas, no Brasil, do Serviço Social 

pensar e voltar-se para o seu próprio trabalho de forma crítica e ativa.  

Os seminários geraram documentos que até hoje são expressão desse 

período. E o CBCISS ao organizar tais eventos preocupou-se em dinamizar as 

discussões em encontros preparatórios nos diversos estados brasileiros, 

oportunizando uma mobilização nacional da categoria.  

O Serviço Social estava absorvido pela necessidade de se desenvolver, de 

responder as prerrogativas de trabalho, de encarar as questões que colocavam em 

jogo sua própria existência e, ao mesmo tempo, estavam influenciados pelos 

acontecimentos sociais e políticos que eram refletidos diretamente na sua prática.  

Atuantes na realidade os assistentes sociais, para integrar-se às mudanças, 

passou a desejar ser um “instrumento eficaz para propiciar ao homem meio à plena 
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 O CBCISS foi fundado através de publicação no Diário Oficial de 22/08/1957 e foi uma exigência da 
Conferência Internacional de Serviço Social. As atribuições e informações sobre a história de sua criação 
estão disponíveis no site oficial (cbciss.org). 



98 
 

realização de sua condição humana. Esta tentativa de integração do Serviço Social se 

processa através de revisões contínuas de seus objetivos, papéis, funções e 

metodologia de ação.” (CBCISS, p.7: 1986). 

Em plena ditadura militar, marcada por um pós-guerra cujo lema era promover 

desenvolvimento econômico e progresso das ciências sociais, o CBCISS conseguir 

reunir no primeiro seminário 38 assistentes sociais, representantes das regiões 

brasileiras, para em Araxá/MG, no ano de 1967, tratar sobre a Teorização do Serviço 

Social.  

Foram temáticas das discussões: Conceitos básicos do Serviço Social, Serviço 

Social de Caso, Serviço Social de Grupo, Desenvolvimento de Comunidade e 

Administração de Programas. Objetivando a separação de grupos para detalhamento 

das discussões foi consenso que o primeiro tema deveria ser discutido por todos, 

confirmando o interesse do grupo por pensar os conceitos básicos76. Buscou-se nesse 

primeiro momento analisar os objetivos remotos e operacionais do Serviço Social de 

forma genérica, caracterizando a importância desse fato histórico em representar os 

primeiros questionamentos sobre o que era objetivo coletivo do trabalho pelos próprios 

assistentes sociais.  

As demais discussões seguiram confrontando os processos básicos, 

procurando teorizar os elementos constitutivos de cada um com o exame da 

adequação da realidade brasileira a tais processos e refletindo sobre o Serviço Social 

ser ou não ciência. Analisando esse documento percebemos a pluralidade dos atores 

em defender suas correntes e em refletir sobre o que estava sendo colocado.  

É preciso, no entanto, compreender a determinação desse momento histórico. 

Trata-se de um período inaugurado após três décadas de instauração e conservação 

de práticas conservadoras e de uso inquestionado de modelos teóricos de realidades 

que não correspondiam à realidade brasileira. O Seminário de Araxá representou a 

abertura de um ciclo de questionamento coletivizado com as várias representações 

regionais sobre o impacto da realidade brasileira, sobre os objetivos do Serviço Social, 

sobre a releitura dos processos operacionais básicos, sobre a adequação “à brasileira 

do Serviço Social”, e sobre as projeções para o futuro, em perspectiva de mudanças 

sociais. Isso tudo permeado pela diversidade de pontos de vistas, pautados ora na 

atualização das práticas conservadoras, ora na crítica a tais práticas.  
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 No Brasil esse esforço ainda não havia sido realizado pela categoria. Os esforços anteriores estavam 
em torno do que havia sido importado dos modelos “franco-belga” (baseado na caridade/assistencialismo) 
e, mais tarde, no “modelo norte-americano” (baseado no modelo clínico, apoiado em teorias 
psicodinâmicas).  
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Interessa-nos pontuar o aparente consenso em admitir o Serviço Social no 

âmbito da “aplicação”, ou seja, da prática e a emergência de uma corrente que o 

definirá como “ciência social aplicada”. A construção de conceitos que permitiriam a 

sistematização do Serviço Social como disciplina e o desenvolvimento dos 

instrumentos de intervenção, bem como a compreensão da pesquisa como meio de 

identificação da realidade e dos princípios inerentes à prática também são pontos 

relevantes na construção desse Seminário.  

Outro destaque necessário aos entendimentos desse encontro está no 

questionamento em torno da prática. Isso porque se identifica a capacidade de 

absorção dos profissionais no cotidiano que é visto como um impeditivo para que 

assistentes sociais possam refletir sobre suas experiências, retardando “as 

oportunidades de análise e desenvolvimento de um quadro de referências que permita 

a definição de sua natureza, dificultando também, sua colocação no quadro geral das 

ciências técnicas” (Ibidem, p.24).  

 Ainda no que toca a natureza da prática há um destaque sobre a história de 

emergência e constituição do Serviço Social no mercado de trabalho brasileiro que 

provoca um entendimento sobre o caráter imediatista da atuação desse profissional 

que, segundo, o documento produzido pelos seminaristas, dificultou a reflexão e a 

análise que poderia orientar o Serviço Social em uma ação centrada de preferência 

nas estruturas sociais. Um aspecto sobre a “imediaticidade” constatada é a forma 

como se deu a organização dos serviços assistenciais ao longo das três décadas que 

antecederam esse momento de reflexão. Afirma-se que a estrutura paternalista do 

Estado propiciou um sistema de instituições sociais que voltadas à solução 

instantânea dos problemas sociais contribui para moldar a ação paliativa do Serviço 

Social, que ao agir desse modo reduzia sua ação ao momento da sua intervenção, 

dificultando as reflexões em torno da mesma.  

 Forma-se um entendimento de que tanto a estrutura do Estado, quanto a base 

do Serviço Social foram preponderantes para a leitura limitada sobre a intervenção 

profissional e que a própria categoria contribuiu com essa organização técnica dos 

serviços nas instituições. Por isso, ao observar a organização técnica, esse seminário 

estabelece uma releitura sobre a intervenção de assistentes sociais que valorizasse o 

caráter preventivo em substituição de ações assistencialistas, acreditando-se que 

dessa forma era possível antepor-se as consequências de um determinado fenômeno.  

 Observa-se que na realização do levantamento sobre esferas do trabalho é 

realizada uma leitura que identifica diferenciações nos contextos profissionais e 
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institucionais que determinam o tipo de intervenção adequada para cada fim 

específico. No entanto, passa a se reconhecer que o que deve determinara 

intervenção é a capacidade de leitura e alteração do contexto social que deve possuir 

a ação do profissional.  

 Nesse horizonte, a reformulação sobre os conceitos básicos do Serviço Social 

fixa-se sobre a alteração substancial do objetivo dessa categoria. Com a atenção dos 

profissionais sobre a prática há delineado um objetivo: melhor servir à pessoa humana 

e a sociedade para o estabelecimento de formas de integração popular no 

desenvolvimento do país.  

 Apesar de o objetivo estar extremamente conectado ao desenvolvimento a 

prioridade nesse processo de reformulação é a pessoa humana que cria 

conjuntamente a tendência de desenvolvimento na América Latina a necessidade de 

elaboração de formas de inserção profissional na realidade econômico-social do país.  

 Para tanto se torna urgente a superação do uso restrito das técnicas pautadas 

na teoria norte-americana que baseia o modelo clínico e estabelece o Serviço Social 

de caso, grupo e comunidade, evidenciando a necessidade de rever os elementos 

constitutivos do Serviço Social, bem como elaborar e incorporar novos métodos e 

processos.  

 Desse modo, distingue-se como objetivo remoto “o melhor servir, com base em 

valores e princípios fundamentais que passam a ser um quadro de referência de bens 

tangíveis e intangíveis que informa o quadro operacional”. Este, por sua vez, irá 

possuir como objetivos a identificação e tratamentos dos problemas, a realização das 

coletas de dados referentes aos problemas sociais, a criação de condições para tornar 

efetiva a participação consciente dos indivíduos e a implementação e dinamização de 

sistemas e equipamentos que permitam a execução dos objetivos para os diferentes 

níveis de atuação.  

 Dentro dessa perspectiva as funções são percebidas a partir dos diferentes 

níveis de atuação, especificados na política social, no planejamento, na administração 

dos serviços e nos serviços de atendimentos diretos, cuja orientação metodológica 

deveria constituir caminhos necessários para a realização do objetivo remoto e dos 

objetivos operacionais. 

 Resgatar esta fase do ciclo de renovação é importante para avaliarmos a 

importância desse seminário em representar as primeiras ideias e elaborações sobre 

os objetivos e funções profissionais do ponto de vista do Serviço Social. Os objetivos e 
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funções passam a ser coletivizados e tem o papel de identificar os interesses 

profissionais desse grupo. Esses interesses assumem uma posição distinta dos 

objetivos e funções institucionais das políticas e dos serviços, as quais essa categoria 

articula seu trabalho. Essa importante diferenciação possibilita que os grupos 

pensassem de forma orientada e sistematizada os processos tradicionais não só 

adequando-os à realidade brasileira, mas orientando-os de acordo com o que passa a 

ser objetivo do Serviço Social.  

 Discriminadas as funções também é realizado um detalhamento em torno do 

nível de atuação, sendo ele apreendido em microatuação e macroatuação. Essa 

leitura define o nível da microatuação como sendo essencialmente operacional, 

compreendendo administração e a prestação de serviços diretos, e o nível da 

macroatuação como sendo o momento possível de integração das funções do Serviço 

Social ao nível da política e planejamento para o desenvolvimento. 

 Toda essa discussão em torno de entendimentos extremamente propositivos e 

mais próximos a realidade da sociedade brasileira resulta na tentativa de adequação 

dos procedimentos técnicos. Há a divisão dos participantes77 desse seminário em 

grupos para discutirem os processos de intervenção de modo a realizar identificação 

teórica, clarificação dos objetivos, organização das críticas e realização de 

considerações acerca do Serviço Social de Caso, do Serviço Social de Grupos, do 

Desenvolvimento de Comunidade e da Administração em Serviço Social, tidos como 

metodologias de intervenção até então.  

 Para a proposta de análise desse estudo considero que a grande contribuição 

desse documento é a identificação e avaliação em torno “da administração em Serviço 

Social” como um processo de intervenção dessa profissão. A administração em 

Serviço Social é apreendida como uma função e, dentro desse processo revisionista, é 

abordada como parte integrante do trabalho na realização dos objetivos coletivos do 

Serviço Social.  

 Avaliando a importância dessa discussão no documento destacamos a 

compreensão a qual entende que o “assistente social desempenha funções 

administrativas quando ocupa cargo de chefia e coordenação de equipes na 

administração de programas, quando colabora ao nível da formulação de decisões 

administrativas e quando participa da formulação da política de ação” (Ibidem, p.39). 
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 A proposta dessa divisão já havia sido estabelecida pelo CBCISS antes mesmo da abertura do 
Seminário, nos encontros regionais que previamente haviam participado das discussões dessa temática, 
contribuindo com suas representações com ideias sobre cada um desses processos.  
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Observa-se, no grupo responsável por essa temática, a clareza em afirmar que a 

administração de serviços sociais não é algo específico do Serviço Social e, por isso, 

não é um espaço privativo desse profissional. 

 Sendo assim, o documento de Araxá, na parte sobre administração de serviços 

sociais afirma que: 

O fato de que a ação do Serviço Social pressupõe sempre a 
existência de quadros organizacionais e, consequentemente o 
manejo de processos administrativos, como apoio a execução das 
atividades, está a exigir estudos e conceituação de um campo de 
administração voltada para a problemática específica do Serviço 
Social. (p.40) 

 Isto revela dois aspectos importantes para o encaminhamento do presente 

estudo. O primeiro aspecto demonstra a história de trabalho de assistentes sociais 

nessa frente, revelando definitivamente que o espaço da gestão não é um campo 

novo. E o segundo aspecto pontua a necessidade da realização de sistematizações 

acerca da problematização do Serviço Social neste campo, indicando que, apesar de 

não ser um campo novo ainda é um campo pouco explorado e “carente” dessa 

exploração.  

 Sobre o segundo aspecto o documento ainda é incisivo em afirmar a 

administração como um campo que prevê uma especialização, cujo requisito 

fundamental para o profissional de Serviço Social é o preparo adequado para exercer 

funções administrativas no seu campo técnico.  

 Essas aferições representam tentativas dessas representações em indicar a 

necessidade de teorização sobre o campo e articulação entre profissionais de 

pautarem o trabalho técnico nesta área a partir dos objetivos do Serviço Social, uma 

vez que indicam a importância da gestão para o adequado manejo de processos 

administrativos, com a organização dos quadros, com o apoio à execução de suas 

atividades tendo como perspectiva o maior rendimento da intervenção do Serviço 

Social na realização de seu objetivo.  

 Analisamos o documento de Araxá como a primeira iniciativa coletiva de 

assistentes sociais em pensar a sua função na especificidade brasileira. São muitos os 

vetores que culminam na abertura desse processo: o movimento de reconceituação do 

Serviço Social em voga na América Latina, a participação dos congressos 

internacionais, o deslocamento dos cursos de Serviço Social para as Universidades, o 

percurso das práticas profissionais, a multiplicidade de vagas no mercado de trabalho, 

o acesso de setores populares no meio profissional, as novas exigências do Estado 
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ditatorial em detrimento do Estado paternalista, os novos formatos das políticas sociais 

e as novas atribuições do trabalho, sem dúvida alguma, provocam um processo de 

questionamento que se apresenta a partir da necessidade de elaboração do conteúdo 

técnico-científico do Serviço Social. A elaboração desse documento expressa em sua 

essência um processo de renovação e de protagonismo desses profissionais sobre 

sua capacidade de intervenção.  

 Com constatações em torno das necessidades de reformulações do ponto de 

vista teórico, metodológico, no ensino e nas formas de comunicação dos profissionais 

com o seu público, esse Seminário possibilita o amadurecimento das discussões nos 

seus desdobramentos e provoca a realização de outros dois seminários, de 

semelhante significação nesse processo de renovação.  

 Assim, podemos compreender o Seminário de Teresópolis, em 1970, como um 

desdobramento do Seminário de Araxá, sobretudo, por discutir mais especificamente 

metodologia do Serviço Social, sendo esta uma necessidade indicada neste último. De 

igual modo a realização desse Seminário foi organizada pelo CBCISS que também 

promoveu uma série de debates pós-Araxá que foram preparatórios para a discussão 

sobre metodologia.  

 Nesse Seminário 33 participantes deveriam discutir três temários definidos 

como eixos das discussões78. Dividiram-se ainda dois Grupos para fazer a relatoria 

desses eixos. Uma das propostas resultadas entre a discussão era a realização de 

uma pesquisa sobre o Serviço Social no Brasil, que representa, de fato, o movimento 

por compreender as bases e os objetivos dessa profissão.  

 O que de mais expressivo esse seminário apresentou foi à identificação das 

funções desempenhadas pelos assistentes sociais. Um dos grupos destacou catorze 

funções: função administrativa, assessoria técnica, assessoria assistencial, assessoria 

conscientizadora, criação de recursos, de educação de base, mobilizadora, de 

pesquisa de métodos, de pesquisa de necessidades, de planejamento, de política 

social, socializadora, de substituição de padrões e terapêutica. Entre essas funções, 

destacou também os níveis correspondentes a cada uma delas, restaurando o nível da 

microatuação e da macroatuação, separando nessa classificação o que era função 

imediata e função mediata na intervenção profissional.  
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 Eixo 1: Fundamentos da metodologia do Serviço Social; Eixo 2: Concepção Científica da prática do 
Serviço Social e Eixo 3: Aplicação da Metodologia do Serviço Social.  
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 A compreensão que esse grupo teve a partir da classificação dessas funções é 

que todas elas tratam da atuação pautada na intervenção direta ou indireta sobre 

determinadas situações. Situações essas que indicam problemas referentes ao quadro 

de subdesenvolvimento brasileiro. Isto indica uma relação estreita da intervenção do 

Serviço Social com o desenvolvimento econômico do país, levando a uma associação 

do objetivo do Serviço Social com a necessidade do desenvolvimento econômico do 

país.  

 Já o segundo grupo, diferentemente do primeiro, adota uma abordagem que 

examina que os “problemas e necessidades” podem ser objeto de atenção do Serviço 

Social no nível de atendimento das necessidades humanas básicas e superiores e em 

nível das relações sociais, a partir dos conceitos de estrutura e funcionamento social. 

Desse modo, esse grupo compreende que os fenômenos e as variáveis podem ser 

considerados e são respondidos pelos assistentes sociais no nível da prestação direta 

de serviços, na administração dos serviços sociais e no planejamento do Serviço 

Social. 

 Entretanto, considera que as respostas precisam possuir um conhecimento 

básico prévio e pontua cada campo do conhecimento necessário para esses três 

níveis de atuação, o que corrobora com a ideia de que cada nível determina um 

conhecimento específico que deve ser articulado em conhecimento para, 

conhecimento em e em conhecimento sobre o Serviço Social, de modo a admitir o 

aproveitamento de outras áreas do conhecimento na construção do conhecimento que 

baseia a intervenção.  

 Do ponto de vista metodológico realizam uma defesa em torno do que passam 

a chamar de intervenção planejada. Esta seria considerada a partir da elaboração 

racional dos momentos que envolvem a intervenção. Constituem esses momentos o 

estágio da preparação das ações, da execução efetiva e da avaliação. Essa 

classificação estaria presente no nível da prestação de serviços, da administração e 

do planejamento.  

 Há uma indicação de metodologia para esses três níveis, que identifica os 

processos a partir do diagnóstico e da intervenção. Ora, ao realizar tais indicações 

detemo-nos à metodologia aplicada ao nível da administração que encara o processo 

administrativo da seguinte forma: 

Diagnóstico — Conjunto de operações visando à coleta e à 
interpretação de dados, à luz de hipóteses para determinação dos 
objetivos dos programas, metas e projetos. Intervenção — Conjunto 
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de operações administrativas visando à execução e à avaliação de 
resultados. (p.90). 

Consideramos também o destaque em torno dos processos administrativos que 

identificam como operações que constituem esse processo: Coleta de Dados 

(levantamento de dados significativos, análise de documentação de Serviço Social, 

estatística, consulta a técnicos administradores e elementos da população, análise 

bibliográfica, consultas a fontes secundárias.); Estabelecimento de Hipóteses 

(Diagnóstico social propriamente dito: conhecimento das necessidades da população, 

aspirações, demandas, processos de participação social; inventário dos recursos 

humanos, materiais e financeiros existentes, sistemas de atendimento, fórmulas já 

empregadas; disposições do planejamento nacional, regional, setorial que se 

relacionam com o programa e/ou com a área de atuação.); Preparação de Ação 

(Planos de ação: programas e projetos, organização); Execução (Direção: 

implantação, coordenação supervisão, motivação e treinamento.); e Avaliação 

(Controle e avaliação: sistema de processamento do processamento de informações, 

sistemas de avaliação.) 79.  

Esse apanhado detalha a administração como uma demanda do mercado, mas 

também como um processo possível de intervenção do Serviço Social que para a 

satisfação dos objetivos da profissão prevê a uniformização de uma metodologia que 

orientaria tanto o “diagnóstico” quanto o momento da intervenção profissional. Apesar 

das distinções entre os grupos e das discussões no âmbito geral que se desdobram o 

que fica como expressão desse Seminário é o rigor no trato metodológico dos 

procedimentos e as problematizações realizadas nesse momento coletivo e 

propositivo do Serviço Social.  

Em 1978, oito anos após o Seminário de Teresópolis, ainda na saga da 

teorização do Serviço Social, o CBCISS provocou a realização de outro Seminário 

com o objetivo de continuar os estudos sobre teorização iniciados em 1967, em Araxá, 

e retomar os questionamentos na linha de sistematização teórica indicado por ele.  

Antecedeu a realização do Seminário a realização de uma pesquisa no II CBAS 

(realizado em 1976) e a distribuição de ofícios a 276 profissionais que procurou 

conhecer a opinião dos assistentes sociais sobre a reformulação do documento de 

Araxá, em vista de seus dez anos. Decidiu-se sobre a não modificação desse 

documento, considerando a preservação histórica dele, e também foi indicado que 

havia novas proposições sobre a identificação de questões básicas, que fez com que o 
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 Ver quadro de classificação (p.91). 
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Seminário de Sumaré/SP fosse realizado no ano de 1978 sob os ensejos de reflexões 

sobre novas proposições que naquele momento, estão a exigir um esforço de crítica e 

formulação teórica.   

Neste Seminário os questionamentos principais giraram em torno do método, 

sendo amplamente discutido o estudo científico em Serviço Social, com base na 

fenomenologia e com base na dialética. Houve também separação dos grupos que 

gerou o protagonismo dos representantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, com expoentes que defendiam no interior dos seus grupos a utilização 

desses métodos, provocando questionamentos sobre a viabilidade das proposições 

face à realidade brasileira.  

Nota-se que a pluralidade presentes nas discussões resultava no entrave sobre 

encontrar um método que fosse possível formar uma concepção concordante. Esse 

terceiro Seminário indica os caminhos para que o Serviço Social adentrasse numa 

fase de preocupação com a globalidade e com a atividade prática, como fonte de 

conhecimento. Ele expressa uma compreensão mais clarificada sobre a posição do 

Serviço Social nas ciências, como uma disciplina profissional cujo objetivo é 

intencionar ações transformadoras. Dessa forma, conclui-se que o Serviço Social pode 

produzir conhecimentos e teorias que interajam com sua ação.  

Outra expressão de importância desse Seminário é a colocação de que é 

preciso romper com as influências europeias e norte-americanas e voltar-se a 

realidade brasileira, realizando um esforço de revisão do aparato teórico, metodológico 

e filosófico da disciplina e, uma crítica à ação profissional realizada em função das 

classes dominantes. Dessa forma, a partir da articulação com os métodos científicos e 

com as ciências humanas o objetivo do Serviço Social é definido a partir da análise 

das conjunturas de cada sociedade, que constitui elemento histórico a ser cruzado 

com os elementos teóricos elaborados com base na ação profissional e em seus 

resultados.  

As definições realizadas nesses três seminários auxiliam-nos tanto no 

desvendamento do campo que chamo por gestão, quanto na melhor compreensão 

sobre o processo de ressignificação do Serviço Social. Demonstra a presença de 

distintas interpretações sobre a atuação profissional, diante das elaborações e das 

discussões que no plenário são resultadas e confirmam o que Netto (2005) entendeu 

por perspectiva modernizadora, entendida como a intenção de adequar o Serviço 

Social às demandas abarcadas pelo processo sociopolítico da ditadura militar. 

Permitem compreender que essa perspectiva expressa a intenção de modernização, 
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pela via da ciência, dos procedimentos de atuação do Serviço Social, objetivando a 

melhor qualificação da profissão, abrindo dentro do coletivo profissional possibilidades 

de indagações e reformulações nunca antes realizadas no Serviço Social brasileiro.  

Podemos considerar a realização dos três Seminários a partir da sua 

preponderância no ciclo de renovação que não se encerra neles, mas que conformam 

um movimento de revisão que abre caminho para um posicionamento coletivo que 

intenciona, posteriormente, a ruptura com o Serviço Social tradicional de base 

conservadora e com objetivos associados aos interesses das classes dominantes.  

Não há como desconsiderar que no interior do Serviço Social existiam, e ainda 

existem, focos de interesses na reatualização do conservadorismo. Compreensível, 

inclusive, por conta do regime político ditatorial, com especial coerção aos movimentos 

questionadores. Mas, também não existe possibilidade em deixarmos de considerar o 

resultado desses Seminários como uma forma material de impulsionar o movimento 

mais incisivo sobre os objetivos do Serviço Social, que culminam nos anos seguintes 

na consolidação de uma perspectiva de intenção de ruptura, cujo ápice de 

expressividade é a realização do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais80 

(CBAS). 

A realização do III CBAS, no ano de 1979, reflete um contexto social com forte 

ebulição dos movimentos sociais questionadores do sistema político-econômico que 

deflagra pela primeira vez um posicionamento profissional em defesa da classe 

trabalhadora. Iasi (2012) ao construir um texto sobre o ano de 1979 o define como um 

ano singular.  

Devemos situar esse momento histórico a partir da corrosão do regime 

autocrático burguês, que passava pelo seu período de crise econômica e crise política 

e por isso estava totalmente dividido entre àqueles que defendiam a manutenção do 

regime ditatorial e entre àqueles que apoiavam a abertura política. E ainda, devemos 

tomar a conjuntura social da massa dos trabalhadores, que por sua vez estavam 

mergulhados em condições precárias de trabalho, com intensificação da exploração e 

vivenciando todo tipo de arrocho, para compreender a conjuntura da “virada”.  

Vivia-se no Brasil um despertar dos movimentos sociais com forças 

progressistas capitaneadas pela reaparição da vanguarda operária81 que cria um solo 
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 O Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais até hoje é tido como evento máximo na profissão.  
81

 Na primeira parte desse estudo observamos a importância do movimento operário na politização da 
questão social e no direcionamento das políticas sociais por parte do Estado brasileiro em seu primeiro 
estágio de recomposição das estruturas de poder. A ditadura militar instaurada no ano de 1964, com 
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histórico possível de germinação de um movimento grevista de trabalhadores em todo 

Brasil entre os anos de 1978/1979. Como afirma Iasi (2012) algo em torno de três 

milhões de trabalhadores estavam mobilizados em greves: metalúrgicos, cortadores 

de cana, petroleiros, trabalhadores da construção civil, funcionários públicos entre 

outros se fundiam socialmente para reivindicar interesses imediatos e particulares, 

mas, sobretudo, criavam um movimento de solidariedade que possibilitou a criação de 

uma identidade de classe, da construção de um projeto societário.  

Iasi (2012) é contundente em afirmar que nesse contexto “não era de se 

estranhar que assistentes sociais, em 1979, tenham se reunido, [...] se mirado no 

espelho de sua classe e a alquimia da luta tenha transformado caridade em 

compromisso” (p.17). A realização do III CBAS é visto como a linha divisória que 

possibilita o espraiamento na categoria profissional da intenção de ruptura, que desde 

o início da década havia sido restringida pelas condições do regime autocrático 

burguês. É a expressão de uma “nova era” de possibilidades para a construção de um 

projeto profissional de orientação classista e em defesa dos trabalhadores, 

oportunizado pelo reencontro com dois exilados, banidos e proibidos ao longo do 

regime autocrático: de um lado a ética, que “nos lembra da direção a seguir e o fim 

que queremos atingir” e do outro, o político, que “nos revela o meio pelo qual é 

possível assumir nosso destino e mudar o mundo” (p.17).  

Assim, o ciclo da renovação se encerra abrindo uma importante e complexa 

etapa no interior do Serviço Social. Todo o conhecimento construído e em construção 

até esse momento possuía uma fundamentação muito associada com os interesses 

em torno do desenvolvimento. Assumir um posicionamento político significa a abertura 

de um repensar sobre os meios possíveis de articular a defesa com o trabalho. Na 

próxima seção ao observar a construção do projeto ético-político profissional e os 

desafios conjunturais que o consubstanciam trataremos também dos desafios 

conjunturais e históricos que a sociedade brasileira, atravessada por transformações 

políticas e econômicas, demanda dessa categoria profissional.   

Nessa linha de raciocínio o espaço da gestão também passará a ser 

compreendido através da imersão nessa complexidade, através da caracterização 

dessa demanda e dos desafios que a herança política cultural dessa formação social 

impõe para o Serviço Social brasileiro na conjuntura recente. Desta forma o próximo 

                                                                                                                                                                          
muito mais repressão realiza o mesmo movimento de apagamento e de desmobilização desse setor 
através da força e também através de ações assistencialistas e corporativa próprias dos sindicatos 
domesticados pelo Estado.  
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item trará o debate sobre o projeto profissional nas suas particularidades, objetivos e 

formas de efetivação. 

2.3 Projeto ético-político profissional: a construção de um horizonte para as 

atribuições e competências do Serviço Social 

O ciclo da renovação do Serviço Social foi observado a partir do movimento 

coletivo da categoria em refletir sobre sua atuação de maneira sistematizada e com 

vistas à elevação da sua prática à qualidade científica. As características dessa época 

resumem-se basicamente a busca pela cientificidade por meio da elevação das 

discussões coletivas sobre teorização, metodologia e método que acabam por 

expressar o fortalecimento da categoria e o confronto as concepções tradicionais. 

Resulta desse ciclo o amadurecimento do campo teórico, que permite a profissão 

assumir outros rumos. A tomada de posição para esses novos rumos articula-se como 

um cenário da realidade brasileira favorável ao movimento renovador na profissão, 

sobretudo na década de 1980.  

O marco do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais indica alterações 

significativas para a nova direção teórico-política da categoria. Revela também a 

identificação da profissão com o projeto societário classista de bases democrática e 

socialista. O Serviço Social através da leitura crítica sobre a realidade brasileira e 

sobre seus processos políticos e sociais assume a posição na direção da defesa dos 

interesses da classe trabalhadora. Isto possibilitou a construção de um projeto 

profissional que passou a intencionar um conjunto de referências técnicas, teóricas, 

éticas e políticas para orientar e guiar o exercício profissional.  

Este projeto é tomado pelo Serviço Social por diversos aspectos, desde sua 

construção, da sua utilização, da sua validade, até os questionamentos sobre sua 

hegemonia. Nesta parte detemo-nos em compreender a força e capacidade do projeto 

profissional em promover a organização da categoria e, em se constituir por meio da 

efervescência dos movimentos populares a partir de uma conjuntura social, política e 

econômica muito particular deste país. Assim, objetiva-se analisar as circunstâncias 

que o tornam parâmetro para o discernimento dos objetivos, das atribuições e das 

competências profissionais, uma vez que a intenção deste capítulo é a de analisar 

como as demandas sociais influenciam a capacidade da categoria em criar respostas 

profissionais, coerentes com o referencial ético-político determinado pelo coletivo dos 

profissionais através dos instrumentos normativos pautados pela condição da ciência.   
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O projeto profissional recebe o devido destaque por apontar a direção ética e 

política, necessária, para a construção de respostas profissionais em face da 

iminência das demandas sociais.  Por isso, ao trazer para o debate o âmbito da gestão 

e expor suas diferentes perspectivas, faz-se necessário esclarecer quais são os 

referenciais do Serviço Social. Neste capítulo iniciamos tais esclarecimentos a partir 

da dimensão histórica, que observa a gênese e todo um desenvolvimento gradual. A 

intenção por hora é partir por compreender a dimensão ética e política. Em um 

trabalho cujo eixo central é o trabalho do Serviço Social, independente da área de 

atuação, é necessário retomar o projeto profissional como marco, mas principalmente, 

como fio condutor para a construção de análises e propostas. 

Para isso, é necessário destacar a consideração de que pensar projeto é 

pensar o desenvolvimento do ser social. Isto nos leva a considerar o trabalho como 

determinante de transformação. Transformação de duas ordens, da natureza e a do 

próprio homem, que se revela na produção da consciência a partir da sua realidade.  

O homem, por meio do seu trabalho, produz seus meios e modos de vida, e, 
nesse processo, cuja complexidade atinge níveis elevadas de elaborações 
teóricas e consequentes realizações, é imprescindível a finalidade consciente 
– teleologia. Entretanto, apesar de imprescindível, a teleologia nada é capaz 
de realizar. Sabemos que, sem a ação, as ideais e as projeções não tem a 
possibilidade de concretizar absolutamente nada. Sequer o mais elevado 
nível de conhecimento teórico teria tal propriedade. Aliás, não é demais 
lembrar que nem teleologia nem o conhecimento derivam de mera 
contemplação, pois, como já foi amplamente discutido, ao ser social cabe 
elaborar idealmente a realidade material, reproduzir o concreto no 
pensamento, na dimensão ideal e, assim, considerando mediações 

necessárias, produzir seja materialmente ou espiritualmente. (FORTI e 
COELHO, 2015. p. 18). 
 

A transformação do próprio homem só é possível pela consciência que se 

desencadeia a partir da realidade em que se realiza seu trabalho. Podemos destacar 

como inerentes ao processo de consciência, deflagrada pela transformação decorrida 

do trabalho, a realidade – que implica uma série de necessidades e novas 

necessidades, a capacidade teleológica – de prever idealmente a finalidade das ações 

as quais existem uma intencionalidade e um prévio conhecimento, e a objetivação – 

que trata, portanto, da realização daquilo que se previu anteriormente (e que nem 

sempre corresponde ao pensado ou projetado idealmente).  

Ainda que posto de maneira simplificada, através dessa assertiva podemos 

atribuir ao projeto pelo menos duas outras compreensões. A primeira considera-o 

como parte do momento de ideação, fruto da capacidade teleológica do homem em 

projetar idealmente suas ações. A segunda compreensão o percebe como momento 

de inflexão consciente e também ideal de uma realidade já posta, ou seja, como 
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momento de reflexão que questiona uma realidade a partir de novas necessidades e 

intenta, ainda que idealmente, a tomada de posição e/ou mudança de direção.    

A distinção a qual se desenha é processual e busca salientar momentos 

diferentes de incorporação do projeto como realização contínua do desenvolvimento 

humano e mais especificamente de uma categoria profissional: ora como resultado de 

uma necessidade percebida na realidade, ora como produto da crítica das múltiplas e 

complexas ações as quais o próprio homem é sujeito e sujeitado. 

Sobre a constituição do projeto se revela também a sua condição coletiva. Não 

existe um só homem. O homem é um ser que por excelência se relaciona com seus 

pares. E o faz de modo complexo à medida que desenvolve sua capacidade de 

produzir. Aliás, a produção, consciente ou não, é determinada pelas necessidades, e 

essas podem ser coletivas ou individuais. Portanto, precisamos perceber a 

complexidade das relações sociais consolidadas entre homens, que se acentua na 

medida em que há um maior nível de desenvolvimento humano, vinculado diretamente 

ao desenvolvimento das forças produtivas, que tem como força motriz a difusão de 

múltiplas necessidades.  

Vimos na parte anterior dessa análise como o processo de reflexão sobre a 

realidade e ainda a conjuntura propiciaram a deflagração da tomada de posição e da 

necessidade de Assistentes Sociais construírem um projeto para a categoria. Ao 

tomarmos essa construção percebemos que ele é resultado do momento em que era 

necessário romper com o tradicionalismo de práticas profissionais e estabelecer uma 

diferenciação entre o exercício profissional e as práticas filantrópicas, assistencialistas 

e voluntaristas. Tais considerações permite compreender que derivou do processo 

renovação do Serviço Social brasileiro, no contexto muito particular de contestação 

popular, a necessidade em estabelecer parâmetros distintos dos anteriores para ação 

no âmbito da consciência para nortear o exercício profissional.  

Essas considerações corroboram com a análise de Netto (1999) que aponta a 

condição da sociedade brasileira à época como campo profícuo para o surgimento de 

necessidades inerentes a revisão das práticas, que diretamente se associa com o 

processo de desenvolvimento dos profissionais durante um período de tomada de 

consciência, que possibilitou o enfrentamento e denúncia ao conservadorismo dentro 

do Serviço Social e o repensar sobre o significado social da profissão em meio à 

conjuntura de irrupção de demandas democráticas e populares reprimidas pela 

formatação política-administrativa instauradas pela ditadura empresarial militar.  
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O autor em sua análise aponta a importância desse momento como a primeira 

possibilidade concreta dos profissionais romperem com o quase monopólio do 

conservadorismo no Serviço Social, percebendo a condição política da época para a 

constituição de um novo projeto. Entende, dessa forma, o momento de derrota da 

ditadura como favorável para o enfrentamento e recusa do conservadorismo entre o 

corpo profissional, considerando que as várias modificações foram operadas no 

âmbito da profissão, mobilizando desde sua perspectiva de reorganização político 

sindical até sua própria perspectiva sobre a profissão. 

Iasi (2012), também em sua análise sobre a época, nos auxilia em dimensionar 

a deflagração dessa mudança como uma transformação dos sujeitos sociais num 

processo que culmina em fusão dos sujeitos em prol de uma necessidade comum e 

coletiva. A particularidade desse momento histórico possibilitou aos brasileiros 

refletirem sobre suas condições individuais e coletivas em participarem dos processos 

de reprodução da ordem, que busca tradicionalmente a realização de múltiplas 

necessidades alheias à coletividade de trabalhadores. Expressa, além da reflexão e da 

identificação dos pares, um momento de ação comum, de objetivação e movimentação 

de um projeto social que influencia e viabiliza o direcionamento e construção de um 

projeto profissional orientador de uma categoria que passa a entender seu trabalho 

para além dos limites institucionais, com a intenção da transformação do cotidiano e 

das suas mais deletérias expressões de aviltamento da sociedade capitalista.  

A análise de Iasi dialoga com aquilo que Netto (2006) considerou como um 

momento oportuno, para que o corpo profissional – que já passava por um momento 

de renovação – rompesse com o conservadorismo no Serviço Social brasileiro. Esse 

rompimento representaria muito mais que a mera adequação à conjuntura sócio 

histórica. Significaria a primeira possibilidade de construção de respostas profissionais 

que fossem ao encontro da defesa dos interesses das classes trabalhadoras que 

constituem o público o qual se destina os serviços sociais. Em outras palavras, a 

construção do projeto profissional parte e se alimenta de um projeto societário. 

Um importante determinante para o encaminhamento do projeto societário, do 

qual deriva o projeto profissional, se dá através de um partido político. Desenvolve-se 

uma canalização das questões da época para o âmbito da política e dos governos.  O 

Partido dos Trabalhadores (PT) 82 se destaca como um importante representante da 

classe que vive do seu trabalho e, nesse momento, passa a contar com a adesão de 
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 Ver sobre o assunto a obra As metamorfoses da consciência de classe: o PT entre a negação e o 
consentimento (IASI, 2012).  
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importantes intelectuais brasileiros que fundamentam e consubstanciam as bandeiras 

de luta na construção da plataforma política. Assim, passa a abarcar e incorporar uma 

grande massa de trabalhadores, (sobretudo, os metalúrgicos que iniciaram e 

dinamizaram as suas questões de forma pioneira e organizada na sociedade 

brasileira) atingindo inclusive assistentes sociais que voltam para o interior da 

profissão, compondo as vanguardas no processo de construção do projeto 

profissional.  

Sobre isto, ainda em Netto (1999), destaca-se: 

Como todo universo heterogêneo, o corpo profissional não se comportou de 
modo idêntico. Mas as suas vanguardas, na efervescência democrática, 
mobilizaram-se ativamente na contestação política – desde o III Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais (1979, conhecido como “o Congresso da 
virada”), os segmentos mais dinâmicos do corpo profissional vincularam-se 
ao movimento dos trabalhadores e, rompendo com a dominância do 
conservadorismo, conseguiram instaurar na profissão o pluralismo político, 
que acabou por redimensionar amplamente não só a organização profissional 
(dando vida nova, por exemplo, a entidades como a ABESS – depois 
renomeada ABEPSS – e, posteriormente, ao CFESS) como, sobretudo, 
conseguiram inseri-la, de modo inédito, no marco do movimento dos 
trabalhadores brasileiros... (p.10 e 11) 
 

Diante a análise do autor podemos tomar a heterogeneidade do corpo 

profissional ressaltando e identificando as dificuldades em elaborar um projeto comum 

a categoria, observando que essa construção requer a fixação de objetivos, 

fundamentação, funções, atribuições, competência e direção social estratégica, 

sobretudo, quando entendemos que o projeto profissional está vinculado a um projeto 

societário.  

Há um destaque na análise do referido autor que nos permite apreender que 

uma parte do corpo profissional – a vanguarda da categoria – teve protagonismo 

nesse processo de ruptura com o conservadorismo, reflexão e projeção profissional ao 

compor os movimentos de contestação política e ao trazer para dentro do Serviço 

Social as questões pertinentes a um projeto societário distinto daqueles que respondia 

aos interesses das classes e setores dominantes no interior do Serviço Social. Dessa 

forma, compreendemos que a importância dessa vanguarda refletiu decisoriamente 

para que houvesse uma disputa crítica entre as direções do projeto, o que favoreceu o 

reposicionamento dessa categoria na sociedade brasileira 83.   

Nesse sentido, é importante pontuar que a condição política para a disputa de 

direção profissional distinta a estabelecida – favorecida pelo protagonismo da 
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 O projeto ético-politico corresponde a uma particularidade do desenvolvimento do Serviço Social no 
Brasil.  
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vanguarda – foi antecedida pelo aumento quantitativo no corpo profissional (observado 

nas análises já realizadas nesse estudo), pela presença crescente de profissionais 

provenientes das camadas médias urbanas, pela Reforma Universitária (que se deu 

no período ditatorial e inscreveu o Serviço Social como curso universitário) e pela 

criação dos cursos de pós-graduação, já na década de 1980 (que possibilitou o 

adensamento considerável da massa crítica e a interlocução com as ciências sociais). 

Ou seja, as questões que foram suscitadas entre o corpo profissional, a partir da 

incorporação das vanguardas aos movimentos de contestação, foram oportunizadas 

pelo acúmulo de transformações interna e externas, resultadas através do ciclo de 

renovação.  

Dessa forma, podemos encarar a construção do projeto ético-político do 

Serviço Social como fruto das transformações internas e externas no momento de 

ebulição dos movimentos populares, que corresponde um marco político-social na 

história do Brasil e, também no desenvolvimento sócio histórico do Serviço Social 

brasileiro, pois tornou viável a reconfiguração da representação social da profissão, 

através da formulação de um conjunto de referências técnicas, teóricas, éticas e 

políticas que contribui com o estabelecimento de um novo ethos profissional.  

Através das aferições realizadas ainda é preciso reforçar que a constituição do 

novo perfil profissional não se dá de forma imediata, fluída e homogênea. Ao contrário, 

a coexistência de projetos societários influenciando e refletindo os projetos 

profissionais no interior do Serviço Social exigiu da fração crítica consolidar uma 

hegemonia, possível somente através da organização coletiva do corpo profissional. 

Certamente essa organização fundamentou-se na necessidade percebida na realidade 

brasileira – em posicionar-se ao lado do movimento dos trabalhadores – e no processo 

de reflexão sobre as ações – fruto do processo de transformações internas que 

expressam formas inevitáveis para a construção, viabilização e incorporação de um 

projeto profissional que objetivassem transformações.  

Tais condições inauguram um processo de elaboração desse projeto 

profissional que depende de uma série de elementos para sua realização. Há uma 

evidente necessidade de permear todos os setores que compõe o Serviço Social com 

os princípios e objetivos desse projeto. Nesse sentido, foi preciso organizar e articular, 

de forma coerente, a idealização de uma imagem da profissão entre o conjunto de 

membros do Serviço Social que compreende profissionais, pesquisadores, docentes, 

discentes e organismos corporativos, acadêmicos e sindicais (NETTO, 2006).  
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Observa-se, no trânsito das décadas de oitenta e noventa, um movimento para 

construir uma organização forte capaz de estruturar esse novo projeto. Essa busca se 

expressou primeiramente no redimensionamento do ensino84, na construção de um 

novo Código de Ética85e na reestruturação das entidades representativas e, em razão 

da heterogeneidade do corpo profissional, conferiu ao projeto ético-político o caráter 

processual e contínuo para os desdobramentos do projeto.  

Durante o trânsito de formulação desse novo projeto também foi observado a 

ressignificação de modalidades prático-interventivas tradicionais e a emergência de 

novas áreas e campos de intervenção que representou o alargamento da prática 

profissional “crescentemente legitimada pela produção de conhecimentos que a partir 

delas se elabora, seja pelo reconhecimento do exercício profissional, seja pelo 

reconhecimento do exercício por parte dos usuários” (p. 14).  

Podemos considerar as repercussões na via da organização coletiva e na via 

das demandas práticas-operacionais desse momento político e social na história da 

sociedade brasileira, de acordo com sua preponderância em conferir ao projeto 

profissional mudança substancial na direção social, mas, sobretudo, uma verdadeira 

transformação das respostas profissionais que passam a intencionar preocupação e 

reflexão em torno da eficácia e da competência do trabalho. Assim, enfim, podemos 

tomar o projeto ético-político do Serviço Social como primeira possibilidade do corpo 

profissional forjar um novão padrão de respostas profissionais para as novas86 

demandas da sociedade.  

Guerra (2007: p.11) afirma que por mais variada que seja a sua demanda a 

sociedade sabe bem o que espera do Assistente Social e identifica na historicidade 

construída, entre formas conservadoras e progressistas, essa representação social. 

Contudo, indica que a imagem de um profissional que defende a justiça, equidade, 

democracia, políticas públicas e direitos sociais é fruto de uma conquista coletiva que 

incluem na agenda programática objetivos profissionais que se internalizam num 

projeto de uma “nova” sociedade.  

Destaca-se a revisão coletiva da categoria, fruto do entendimento do projeto 

profissional, dos Códigos de Ética e também das atribuições e competências do 

Assistente Social. Identifica-se a revisão do Código de Ética de 1986 como a primeira 

                                                           
84

 Cujo marco se deu com a reforma curricular de 1982 intermediada pela ABESS com o objetivo de 
adequar a formação as novas condições do marco democrático 
85

 Refiro-me ao Código de 1986.  
86

 A aparência de novidade sobre as funções será problematizada na posterior discussão que põe em 
xeque a reestruturação do mercado de trabalho, no campo do Serviço Social, na perspectiva brasileira. 
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materialização das novas intenções profissionais, que durante esse período de 

formulação do projeto profissional é substituído pelo Código de Ética de 1993, que 

firma o norteamento ético profissional possibilitando no mesmo ano a Lei nº8662/1993 

que trata sobre a regulamentação da profissão, normatizando os princípios, direitos, 

deveres, fiscalização, penalidade, atribuições e competências do Serviço Social, 

perante a sociedade.  Essa Lei é uma importante ferramenta para fortalecer e 

consolidar a imagem profissional e para fornecer aos profissionais subsídios 

estratégicos para preservar os objetivos profissionais em relação às demandas 

institucionais.  

De certa forma, a indicação legal sobre o que é pertinente ao exercício 

profissional cria um conjunto de referências técnicas, teóricas, éticas e políticas que 

resguardam os objetivos e nortes do exercício profissional em relação aos objetivos 

das instituições empregadoras. Sobre atribuições e competência, ainda com base em 

Guerra (2007), entendemos respectivamente, o conjunto de elementos socialmente 

reconhecidos e a capacidade de responder com eficácia e efetividade (preservando os 

objetivos profissionais) demandas requisitadas no mercado de trabalho. 

As discussões em torno das atribuições e competências são inúmeras. No 

entanto, é preciso que possamos compreender que elas por si se referem ao filtro 

ético e ao fundamento científico que devem eliminar a perspectiva moralizante na 

condução e produção das demandas postas no cotidiano profissional.  Maurílio Matos 

(2015, p.681), em artigo publicado sobre o tema, discorre que debater sobre 

atribuições e competência é trazer à cena aquilo que é função do Serviço Social, mas 

também aquilo que potencialmente podemos e devemos desenvolver no trabalho 

profissional. Isto requer dizer que a dupla expressa o que é regulamentado como 

função e, sobretudo, elenca o reconhecimento sobre a capacidade profissional de uma 

categoria. 

A tradição da profissão em buscar as definições sobre suas matérias firma, na 

ruptura formal com as bases conservadoras, valores éticos que consolidam novas 

bases e determinam posturas profissionais que colocam a discussão das atribuições e 

competências em outra dimensão. A fixação dos princípios e de todo arcabouço sobre 

a pompa do trabalho do Serviço Social precisam servir como parâmetro para toda e 

qualquer atuação de assistentes sociais nos diferentes espaços ocupacionais.  

Entre a categoria existem entraves para a efetivação do trabalho baseado na 

defesa e preservação dos objetivos profissionais (que defendem interesses da classe 

trabalhadora e que internalizam nas ações a construção de um projeto de uma “nova” 
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ordem societária). Esses entraves estão expressos, principalmente, na disputa em 

torno da direção social do projeto profissional. A disputa revela que não há um 

comportamento homogêneo entre o conjunto de membros dessa categoria. As 

diferentes posturas nas intervenções profissionais precisam provocar o debate em 

torno das atribuições e das competências.  

O debate não elimina a provocação de outras correntes que disputam a direção 

política. Ele traz a ética como elemento norteador que precisa ser resguardado e 

praticado. A dimensão política requer do corpo profissional, comprometido com a 

construção contínua desse projeto, estabeleça estratégias para o estabelecimento de 

orientações no âmbito da formação e no âmbito do trabalho, com o objetivo de 

legitimar a cada dia esse projeto entre o conjunto de membros da categoria. A 

dimensão da ética qualifica e fundamento o horizonte político.  

Desse modo, discutir amplamente os objetivos das atribuições e competências 

profissionais é uma estratégia para o fortalecimento desse projeto. Através desse 

debate, assistentes sociais são esclarecidos sobre as diferenças entre seus objetivos 

e os objetivos institucionais, resguardando sua determinação profissional e ampliando 

sua capacidade de responder as requisições do mundo do trabalho de forma 

determinada, qualificada, com a observância do interesse de classe que perpassa o 

projeto.   

Nesse horizonte, tomamos as perspectivas das atribuições e competências 

como uma referência para ação que estabelece finalidades ou resultados e prevê 

formas de realização do trabalho, compatíveis com o horizonte estabelecido no projeto 

ético-político. A organização dos objetivos profissionais, na objetividade do trabalho, 

auxilia no rompimento de práticas pragmáticas e conservadoras, rompe com a 

perspectiva moralizante de certas intervenções e auxilia na elaboração de respostas 

profissionais frente a novas demandas e desafios.  

2.3.1 Projeto ético-político profissional x Pedagogia das competências: desafios 

para o Serviço Social 

Apoiamo-nos sobre as reflexões de Ramos (2002), em A pedagogia das 

competências, para identificar como a sociedade capitalista vem trabalhando o 

deslocamento do conceito da qualificação para o da competência, diante das 

transformações operadas na fase monopolista do capitalismo com o intuito de 

absorver estrategicamente a força de trabalho no mercado de trabalho, nesta fase de 
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desenvolvimento. A utilização dessas reflexões se justifica pelo fato de estarmos 

avaliando a importância do projeto ético-político profissional como parâmetro para as 

respostas profissionais (desde a década de noventa), em relação às investidas do 

capital em requisitar esses profissionais para atuarem no mercado de trabalho, com o 

objetivo de resguardar seus interesses.  

Com a finalidade de entender a relação dos estudos de Ramos com essa 

questão é necessário apresentar algumas considerações da autora que identifique que 

transformações no mercado de trabalho são essas que diretamente atingem a 

capacidade de qualificar as respostas profissionais, de acordo com os objetivos 

profissionais fixados no projeto ético político, através dos princípios e das atribuições e 

competências dos assistentes sociais em seus postos de trabalho.   

O primeiro apontamento necessário para estabelecer os nexos com o projeto 

profissional do Serviço Social é a identificação que a autora realiza em torno do 

conceito de qualificação. Ela entende que este é um conceito formulado a partir das 

relações sociais, no capitalismo, como um código de comunicação entre categorias 

profissionais – formalizados através dos títulos – com os empregadores que fixam 

normas e regras e que definem a permanência no emprego. Segunda a autora, a 

formação87é um estágio que qualifica o trabalhador, dando-lhe a condição de 

profissional, diante as atividades previamente determinadas pela divisão sócio técnica 

do trabalho. 

Nesse estudo já foi sinalizado que o ciclo de renovação incluiu diversos setores 

que compõe o Serviço Social, inclusive a formação acadêmica. O intuito dessas 

transformações era o compartilhamento dos objetivos profissionais entre a coletividade 

da categoria com o objetivo de superar práticas conservadoras e carregadas de 

pragmatismo, inerentes aos objetivos capitalistas embutidos no exercício profissional 

dessa profissão. No âmbito acadêmico as transformações sinalizam a necessidade de 

melhor qualificar esse “novo profissional”, de acordo com os objetivos fixados pela 

categoria e de acordo com certa observância na Lei de Regulamentação da Profissão, 

baseando-se assim, sobre uma prerrogativa legal. Diante a conceituação realizada por 

Ramos, com a intervenção do projeto político, a qualificação reestruturada pelas 

transformações internas operadas pelo movimento de construção do projeto ético 
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 Diante a essa conceituação e a história do Serviço Social é preciso observar as diretrizes curriculares e 
o movimento de renovação que permeia a perspectiva da formação profissional.  O processo que deflagra 
a revisão e fixação das diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social são a expressão da 
reiteração dos objetivos profissionais nesse âmbito.   No sentido atribuído pela autora observamos o 
movimento da categoria em moldar o perfil dos trabalhadores nessa etapa anterior e necessária para o 
ingresso no mercado de trabalho.  
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político tende a amoldar e preparar através do estágio da qualificação o profissional 

para assumir as funções destinadas a ele dentro da divisão social e técnica do 

trabalho. Dessa forma, a qualificação, nesse horizonte é considerada um meio de 

qualificar trabalhadores para atuar num mercado, cuja primeira exigência seria a 

certificação desse importante estágio de aprendizado.  

No entanto, a problemática apresentada por Ramos (2002), não se relaciona 

com a qualificação em si. A autora observa transformações de outros níveis que 

ocorrem socialmente e que vão de encontro com o empenho do Serviço Social formar 

profissionais comprometidos com os objetivos profissionais, com base no horizonte do 

projeto ético-político. Segundo ela, as transformações operadas no mundo do trabalho 

definem “novos processos de produção que demandam do trabalhador não somente o 

conhecimento técnico, mas também, e fundamentalmente, que seus atributos 

subjetivos sejam postos em jogo na realização das atividades profissionais” (p.281).  

A definição sobre os atributos subjetivos é identificada por Ramos através do 

conceito de competência, e ela define: “não substitui a qualificação, mas a desloca 

dialeticamente para um plano secundário, como forma de se consolidar como 

categoria ordenadora das relações de trabalho-educação no capitalismo tardio” 

(p.283). Dessa forma, Ramos (2002) observa que o estágio do capitalismo (em que é 

analisada toda elaboração do projeto profissional) deforma e dissolve o chamado 

código de comunicação que antes estabelecia uma relação de trabalho com educação 

através da qualificação. Essa dissolução institui a competência como código de 

comunicação entre trabalhador e empregador, apoiando-se sobre a capacidade 

individual e subjetiva do profissional, sendo então analisada por Ramos (2002) como 

capacidades cognitivas e sócio-afetivas também mobilizadas pelos trabalhadores na 

realização de suas atividades profissionais (p. 281).  

Esse deslocamento aparece como um problema para autora, que se dedica a 

estudar a política educacional no Brasil, pois coloca a formação em segundo plano no 

aproveitamento dos profissionais na sociabilidade capitalista. Isso acarretaria a 

transmutação da função da formação, ela deixa de possuir um sentido social e passa a 

ter um sentindo mercadológico de produção de profissionais em massa, sem 

capacidades para responder, dentro da sua determinação profissional, as questões 

postas na sociedade. A ênfase sobre os atributos subjetivos, segundo essa análise, 

particularizaria profissionais em indivíduos que respondem por uma função esvaziada 

de objetivos profissionais coletivos, atendendo dessa maneira a reprodução acrítica 

necessária para a lógica da produção capitalista.  
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Absorver as reflexões de Ramos (2002) nos permite perceber que as 

transformações no mundo do trabalho, que segundo ela dissolve a importância da 

qualificação e sobrevaloriza as competências individuais dos trabalhadores, influem na 

educação tal como influem na organização ética, política e coletiva dessa categoria, e, 

por isso, precisam ser evidenciadas. Nesse sentido a leitura sobre as atribuições e 

competências dos profissionais precisa ser qualificada.  

Como as atribuições e competências estão sendo apropriadas pelos 

profissionais de Serviço Social? Até que ponto o mercado de trabalho não utiliza de 

termos comuns a coletividade para usarem a seu próprio favor? Há uma leitura de 

horizonte compatível com o projeto profissional nas respostas profissionais 

formuladas? Ou as respostas são do profissional de determinada instituição?  

Devemos retomar o que foi dito sobre o projeto profissional ser uma ideação e 

um indicativo das ações profissionais e considerar que tal projeção revela-se como 

fruto de uma ação coletiva e consciente desprendida e orientada por um projeto maior, 

o projeto societário com a defesa dos interesses de uma classe. Por isso 

consideramos que no trânsito das décadas de construção do projeto, a elaboração de 

mecanismos materiais foi estratégica para guiar, nortear e fortalecer a ação individual 

e coletiva do profissional. Ao tomarmos esses mecanismos (revisão curricular, código 

de ética e lei de regulamentação – todos reorganizados com a eminência do projeto 

ético-político) podemos considerar que com a organização de eixos estruturantes de 

uma normatização, as práticas conservadoras são afastadas, mesmo em um corpo 

profissional múltiplo e plural.  

 Os conceitos de qualificação, atribuição e competência, usados na construção 

do projeto ético político ajudaram a discernir sobre a especificidade do Serviço Social. 

E conformam uma resposta profissional amadurecida e coletiva, que revela o 

entendimento e as possibilidades de trabalho que essa especialidade possui. Esses 

conceitos não podem ser isolados à capacidade individual do sujeito exercer sua 

especialidade nas funções destinadas aos assistentes sociais. As respostas 

profissionais, ainda que construídas por um só profissional, precisam estar pautadas 

nos preceitos éticos e políticos, oriundos de uma construção coletiva.  

 É preciso ressaltar que as demandas institucionais não são transformadas com 

o firmamento do projeto profissional de base democrática e socialista. As 

transformações ocorrem no movimento coletivo dessa categoria, que apesar de 

conseguir reimprimir sua imagem socialmente, não rompe com a necessidade de o 

mercado demandar esse profissional para desempenhar funções de gerenciamento de 
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conflitos e de apaziguamento dos descontentamentos da classe trabalhadora, em que 

as expressões da questão social são incorporadas e respondidas em forma de 

serviços, determinados, geralmente, pela via da política social. 

As transformações no mundo do trabalho, expressão da fase monopolista do 

capitalismo, como fora apontada em Ramos (2002) revelam-se nessa análise como 

uma estratégia do capitalismo em preservar o seu sistema, no que tange as relações 

de trabalho e execuções de serviços de natureza pública. Com o deslocamento da 

qualificação para um plano secundário, como aponta a autora, pode-se considerar, no 

trânsito das décadas, a valorização da competência também para os trabalhadores do 

Serviço Social.  

A valorização dos atributos subjetivos para a realização das atividades 

profissionais – o saber tácito – tende a repercutir em práticas esvaziadas de 

embasamento teórico e ético, caracterizando-se pelo conhecimento adquirido ao longo 

das experiências e vivências particulares de cada pessoa, o que também enfraquece a 

organização coletiva da categoria. Contudo, a competência, no contexto do projeto 

ético-político profissional, percebida como o conjunto de características que devem 

possuir um indivíduo para realizar suas funções, quando articuladas tanto as 

atribuições, quanto à qualificação representa a possibilidade de fortalecimento coletivo 

na defesa da própria profissão, e na defesa dos interesses que essa profissão 

objetiva.  

Assim, observar a construção do projeto profissional a partir da prerrogativa da 

qualificação, da fixação de atribuição e do discernimento de competências nos permite 

qualificar a alteração substancial do posicionamento profissional coletivo, consonante 

a um projeto societário de defesa dos interesses dos trabalhadores, como um alicerce 

firme para as demais transformações que se perpetuam nessa sociedade. 

Quando observamos as possibilidades do trabalho de assistentes sociais no 

âmbito da gestão, ressaltamos a necessidade de estabelecimento de respostas 

profissionais baseadas na construção coletiva, que modificou a forma da sociedade 

observar o trabalho desse profissional. Ainda que a função da gestão se caracterize a 

partir de uma perspectiva mais centralizadora, com forte poder de decisão e 

extremamente permeada pela política partidária88 no Brasil, precisamos identificar o 

que coletivamente é objetivo da profissão e indicar, através das problematizações em 
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 O último tópico desse capítulo faz caracterizações importantes sobre essa função, bem como o último 
tópico do capítulo terceiro.  
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torno da sistematização dos trabalhos, as necessidades da categoria repensar e 

qualificar suas respostas de forma coletiva.  

Retomando a seção anterior, cabe à polarização abordada nesse item, a 

consideração de que as atribuições e competências são as formas coletivas nas quais 

socialmente se constrói a função e as potencialidades de uma categoria profissional. 

Logo, polarizar as tendências de um mercado de trabalho que consome a qualificação 

do ponto de vista mercadológico com o exercício da proposta do projeto ético político 

pressupõe evidenciar o comportamento do mercado que consome o trabalho dos 

assistentes sociais. Além disso, serve para provocar o debate travado desde o início 

da apresentação desse estudo, quando feita a pergunta “a serviço de quem?”.  

A pedagogia das competências influi no tema do trabalho na gestão de forma 

muito expressiva. Podemos conferir o quanto ela serve a caracterização do trabalho 

na gestão, que tende a esvaziar a contribuição profissional e instituir sobre o 

profissional o perfil de gestor, competente o suficiente para atender os requisitos do 

cargo, e consequentemente acumular sobre sua figura o “poder” de melhor conduzir o 

processo de execução de um determinado serviço. Ao operar dessa maneira tais 

possibilidades de trabalho agem desfiliando os profissionais das suas bases, 

valorizando a qualificação pelo prestígio que representa e pelo auxílio no cumprimento 

das funções a serem desempenhadas pelo profissional. 

A dualidade entre o projeto ético político e a pedagogia da competência, com 

baseado nos estudos de Ramos (2002), identifica a diferenciação na forma de 

qualificar as respostas profissionais no horizonte das demandas institucionais. A 

inegável tendência de o mercado demandar atributos subjetivos na objetivação do 

trabalho, ainda mais numa fase do desenvolvimento marcada pelo individualismo, 

produtivismo e pela racionalidade capitalista, precisa ser considerada como uma 

estratégia do setor em captar para si a capacidade transformadora do trabalho.  Por 

isso é preciso qualificar as respostas profissionais com base naquilo que a categoria 

tem de mais sólido: capacidade organizativa, código de ética, lei de regulamentação 

da profissão e uma vasta e qualificada produção teórica.  

Caso os profissionais apostem no caminho da competência, com base no seu 

poder individual, adquirido por titulações e posições centrais nos espaços sócio 

profissionais, como resultado teremos ações desvinculadas a categoria e 

caracterizadas por respostas conservadoras que não expressam o movimento de 

renovação e crítica do Serviço Social. 
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O projeto ético-político profissional é assim um meio importante para o 

desenvolvimento de uma condição profissional coletiva e forte o suficiente para o 

posicionamento da categoria frente às demandas institucionais que não se 

modificaram, ao contrário, se dinamizaram e incrementaram os critérios para a 

empregabilidade dos trabalhadores, valorizando aspectos esvaziados de 

posicionamento coletivo e político. Entendendo o projeto como a possibilidade de 

fortalecimento da condição profissional frente às transformações do mundo do 

trabalho, podemos ainda analisar um contexto contemporâneo de desdobramento 

caótico do desenvolvimento capitalista que capta, inclusive, as possibilidades de 

articulação entre as frações da classe trabalhadora no impulso de se reorganizarem 

em torno de um projeto societário.  

2.3.2 Projeto ético-político profissional e o arrefecimento das lutas da classe 

trabalhadora  

A contemporaneidade, objeto de observação e análise de muitos autores, é a 

representação do que Barroco (2010) denomina como cenário da “barbárie e 

conservadorismo”. Ela é expressão da fase mais agudizada do capitalismo, da 

pulverização da ideologia dominante, da exacerbação do individualismo, do retorno às 

questões privadas, da difusão do medo e do estado de guerra89, e do 

“empobrecimento e desmobilização política dos trabalhadores”. É reflexo da 

revitalização de um projeto dominante mantenedor da ordem burguesa e de um 

crescente processo de mundialização do capital90 que se realiza de forma 

heterogênea, engendrando e aprofundando todo tipo de desigualdade social, 

impregnando ainda mais as relações sociais nessa sociabilidade. 

A especificidade da realidade contemporânea brasileira passa a se agravar 

com a crise do projeto societário classista e socialista, posto em xeque com a 

ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo nos anos 2000. Esse cenário é 

analisado por Iasi (2012) que toma como objeto de estudo o processo de metamorfose 

do Partido dos Trabalhadores para analisar o movimento de adequação de uma fração 

de classe ao sistema capitalista e a consequência disso no comprometimento de toda 

uma unidade política. No estudo do autor é possível compreender os caminhos 

trilhados pelo PT para que o poder do governo nacional fosse conquistado. Esse 

processo gera o rearranjo estrutural do partido e provoca transformações em seu 
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 Cf. Barroco (2010). 
90

 Cf. Chesnais (1996), Osorio (2014) 
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conteúdo, afetando e comprometendo a articulação dos movimentos políticos, 

sindicais, sociais e populares de representatividade da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, resgatar a posição dos movimentos dos trabalhadores na 

contemporaneidade é necessário para perceber a articulação da crise do projeto 

societário classista e socialista em voga no Brasil com a diluição da representatividade 

política dos trabalhadores, fortemente prejudicada com a ascensão do governo petista. 

A “metamorfose de classe”, capitaneada pela representação do PT, cria um cenário 

por trás do “fim do ciclo” de efervescência política, de lutas coletivas e de construção 

de ações que se direcionam com fins a superação da ordem, que tornam ainda mais 

necessário o fortalecimento profissional coletivo. O fim do ciclo representa em si a 

desmobilização de uma classe – a classe trabalhadora, mas traz consequências ainda 

mais danosas ao projeto societário de face socialista na medida em que representa, 

também, ações políticas benéficas à manutenção da ordem, utilizando dos 

instrumentos conservadores de preservação do poder e aprofundando (à medida que 

renovam) as políticas em curso. Toda essa construção política e social que passa a 

atravessar a conjuntura brasileira aponta para um futuro de crises de outras ordens, 

onde certamente a questão da classe fica diluída num contexto de fragilidade de 

representações e de unidade entre a classe trabalhadora. 

No bojo dessa classe, o coletivo de assistentes sociais também são afetados 

pelas tendências reformistas da políticas e do governo. O processo de diluição de 

representatividade e de “fim do ciclo” de efervescência política apresenta desafios 

para todos os trabalhadores, inclusive para estes. O cenário de atualização de práticas 

conservadoras e o esvaziamento da crítica se expressam no cotidiano, diante do 

triunfo do projeto burguês. Há a nítida tendência em conservar os interesses 

hegemônicos, principalmente na área das políticas sociais, cujo o público são os 

trabalhadores, e na área econômica, importantes para preservar a rentabilidade 

capitalista. Desse modo o conservadorismo se expande e se atualiza, principalmente 

nas áreas do trabalho dos assistentes sociais, rodeando e comprometendo, inclusive, 

a potencialidade interventiva. De outro lado, com o mercado impregnado por tais 

tendências, a crítica se reserva aos espaços limitados da intelectualidade, se 

distanciando das bases, que por vez, são fortemente atingidos pela perspectiva 

governista.  

Durante a construção da análise buscou-se problematizar a capacidade de 

respostas do coletivo profissional sobre as urgências da sociedade. Ao caminhar para 

o fechamento da análise histórica sobre o que de fato se constituí como Serviço Social 
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é de extrema importância provocar o alerta sobre tais desafios na perspectiva da atual 

sociedade. Assim, enquanto a atualidade apresenta o enfraquecimento do projeto 

societário, somado a problemática da reordenação no mundo do trabalho é preciso 

identificar a quem os assistentes sociais estão servindo. Esse questionamento põe em 

xeque a necessidade do fortalecimento do Projeto Ético-Político, logo do projeto 

societário. Diante do esfriamento, e até de certa “neutralização” do vigor político de um 

projeto combativo a posição dos profissionais precisa ser confrontada.  

O confronto é legítimo justamente pela bagagem que foi preparada de forma 

coletiva com o rigor da ética e do posicionamento político. Na cena contemporânea a 

ocupação de postos e posições em quadros do governo traz a obrigatoriedade do 

entendimento sobre qual é função dos profissionais assistentes sociais nesse novo 

quadro de transformações. A questão por traz do confronto é que o esvaziamento e 

descaracterização das bandeiras de luta em meio à ascensão do Partido dos 

Trabalhadores ao governo representa a atualização de políticas conservadoras de 

manutenção da ordem, em prol do desenvolvimento, com o apoio da base dos 

trabalhadores. A conjuntura de manutenção da ordem torna favorável o retorno do 

conservadorismo no interior do Serviço Social.  

Por isso, Netto, no ano de 2004, produz um texto de alerta à categoria que 

nomeia de “Serviço Social posto à prova”. Nele realiza uma profícua crítica sobre a 

tomada de posição contraditória do governo petista e a influência que essa ascensão 

ao governo poderia produzir no Serviço Social. O texto tem projeção ampliada na 

categoria e tende a valorizar a posição de defesa de interesses da classe trabalhadora 

como algo que deveria ser perseguido pela categoria, independente da diluição da 

representatividade combativa e expressiva que possuía o PT.  

No trânsito atual dessa conjuntura que demanda a competência individual, o 

trabalhador capaz de responder imediatamente, de forma pragmática e útil às 

demandas institucionais e que ainda instaura uma crise de representatividade e refuta 

as possibilidades de ação coletiva das frações da classe trabalhadora é urgente 

encontrar no projeto ético-político o norte para guiar a ação profissional.  

Considerando que o cenário atual pode ser facilitador da reatualização de 
projetos conservadores na profissão, mas entendendo também que nossa 
trajetória de lutas, inserida no universo de resistências da sociedade bra-
sileira permite esse enfrentamento, quero afirmar que do ponto de vista 
ético-político a busca de ruptura com o conservadorismo no Serviço Social — 
princípio e objetivo que norteou (norteia) o projeto ético-político nesses trinta 
anos — é neste momento renovado como um grande desafio: o 
enfrentamento de suas novas formas ético-políticas e manifestações 
teórico-práticas. (BARROCO: 2010, p. 211) 
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A provocação dessa sessão está justamente em pensarmos tudo o que foi 

construído como referência sobre o que é inegociável diante as transformações 

políticas e sociais operacionalizadas em nossa sociedade. Assim, firmamos o 

fortalecimento do projeto profissional, a necessária crítica e reflexão sobre o trabalho 

do Serviço Social e a relação estabelecida com a sociedade que conforma os 

contornos para o exercício profissional certamente, como um horizonte viável de 

resistência à ofensiva do projeto capitalista, que difere radicalmente da base do projeto 

ético-político. Isto é permanecer ultrapassando a imposição do trabalho, através da 

reflexão e crítica em função de substanciais respostas profissionais que estejam 

aliançadas sobre os valores, princípios e objetivos que o Serviço Social tanto se 

organizou para estruturar. 

No contexto das problematizações realizadas nesse estudo a relevância dessa 

discussão cabe justamente em definir a função do assistente social como possível 

gestor de políticas e serviços. Mais a frente à gestão se apresenta diante de suas 

possibilidades e desafios. Fica claro a defesa pela efetividade do projeto ético-político 

nos dias atuais e a necessidade contínua de dar a ele dinamicidade, mesmo que 

diante de uma conjuntura de barbárie e do avanço do conservadorismo (haja vista o 

declínio do governo petista, mesmo sendo tão funcional ao capitalismo). Através do 

projeto construído coletivamente no Serviço Social é viável frear tendências 

conservadoras e morais da ação profissional. O desafio, portanto, é o de “prosseguir 

na luta por direitos sociais universais, garantindo a autonomia do seu projeto 

profissional em face de um governo que não os tem favorecido” (NETTO, 2006, p.5). 

2.4. Serviço Social na Gestão: a caracterização dessa ocupação. 

A construção dessa análise fundamentou-se em análise bibliográficas para se 

aproximar sobre a capacidade do Serviço Social brasileiro em elaborar respostas 

profissionais, diante das transformações sociais que impuseram e impõe diferentes 

demandas sociais a partir de cada nova conjuntura. Para isso observou-se a profissão 

dentro do eixo das transformações societárias, operadas pelo desenvolvimento do 

capitalismo, e do eixo que observou o reflexo de tais transformações na significação 

da função do Serviço Social na conjuntura nacional. A determinação de tais eixos 

pauta-se no reconhecimento de que a realidade além de ser produto histórico é 

também a história da luta de classes. Por meio dessa compreensão pode-se concluir 

que o movimento dessa análise objetivava creditar à condição de classe a causa das 

constantes mudanças sociais que conformaram e influíram sobre a construção do 

Serviço Social como profissão.  
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O somatório dessas considerações encara o lugar da função da gestão com 

muito cuidado naquilo que se refere aos seus condicionantes sociais, políticos e 

econômicos. Isto porque observar a problemática da gestão como espaço sócio 

profissional é percebê-lo como resultado de múltiplas interações sociais que guarda 

função e objetivo, não só justificado pela perspectiva da divisão social do trabalho, 

mas também a partir do interesse de classe.  

Sendo assim, o processo de análise ao levantar uma série de considerações 

sobre o que se delineou como função do Serviço Social observou uma série de fatores 

(diretos ou indiretos) que se articulam e se relacionam com a condição profissional de 

sujeitos envolvidos no processo de produção e reprodução da vida, e logo, envolvidos 

no processo de desenvolvimento do capital. A preocupação era a de perceber que a 

condição profissional está atrelada ao desenvolvimento capitalista, mas de pontuar 

que durante o amadurecimento profissional elevou-se a capacidade interventiva em 

reelaborar respostas profissionais funcionais, principalmente, a classe trabalhadora. 

Ao longo desse processo reflexivo a questão da gestão foi se revelando como 

uma competência do trabalho profissional do Serviço Social de forma muito tímida. Por 

esse motivo, foi reservada esta parte do estudo para pontuar qual é a relação das 

questões levantadas até o momento com a problemática principal tomada nesse 

estudo. Para isso é necessário retomar primeiramente a discussão sobre a origem do 

Serviço Social, no tocante as contradições de seu desenvolvimento sócio histórico.  

Sobre a origem observou-se a existência de diferentes perspectivas teóricas. 

Dentre elas destacaram-se características muito peculiares para a problemática da 

gestão. Evidenciou-se que o critério de compreensão dos fatos deve-se a uma posição 

de classe. Por isso, importa pontuar que o contraste entre as diferentes perspectivas 

está em observar qual é a base que cada qual utiliza para justificar e fundamentar a 

razão de existir dessa profissão. Observa-se que a perspectiva endógena considera os 

fins do serviço como a importância da profissão, enquanto a perspectiva histórico-

crítica se firma sobre a racionalidade do trabalho do Assistente Social na sociedade 

moderna.   

Uma vez que a importância da perspectiva endogenista se revela sobre a 

organização dos serviços – e até por isso desconsidera o teor profissional da sua ação 

– pode-se perceber a grande função dos primórdios em responder as demandas 

organizacionais de racionalidade burguesa. Através da consideração dessa 

perspectiva verifica-se elementos que expressam  contradição entre a formatação da 

profissão e da sua função na construção das políticas e dos serviços com o 
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posicionamento profissional a serviço da classe trabalhadora, com vistas à 

emancipação societária. Exemplo disso é a própria gestão.  Ao considerarmos que a 

ação nessa área foi formatada a partir da contribuição do assistente social revela-se a 

contradição entre a disputa do resultado do trabalho, que hoje se coloca a serviço dos 

interesses antagônicos aos do capital.  

 Sobre tais considerações, resgata-se também a importância da origem em 

protagonizar a organização dos serviços voltados para a Assistência Social. A função 

à época era a de preservar os interesses das classes hegemônicas na mediação entre 

os conflitos de classes. Trata-se de uma consideração importante para destacar a 

característica conservadora preservada até hoje nessa área. O protagonismo 

profissional na política de assistência é também herança dessa época e por isso 

precisa ser desvelado, sobretudo quando a questão profissional apresenta-se no nível 

de gestão.  

 O indicativo dessa reflexão é que a posição de classe tanto dos serviços, 

quanto dos profissionais fixa a função dessa profissão no horizonte da ordem, do 

ajustamento de indivíduos e do controle dos conflitos entre classes, fazendo dos 

serviços meios de conciliação do inconciliável. Dessa forma, os serviços ao destinar-

se para a classe trabalhadora, conservavam a hegemonia da outra classe, 

resguardando seus interesses e prosseguindo no caminho de seu desenvolvimento.  

Nesse sentido, a gestão precisa ser vista como uma das primeiras ocupações 

do Serviço Social, cuja função era a organização dos serviços dentro de uma 

perspectiva burguesa de manutenção da ordem, ainda que em período de transição 

econômica. Por gestão, então, se compreende a competência de estruturação do 

mercado de trabalho e dos serviços prestados a população, sobretudo, na formulação 

de programas e projetos vinculados a determinada política social.  

 Por esse motivo, é através dos escritos de uma importante expoente da 

perspectiva endógena (cuja base de análise vincula-se exclusivamente ao resultado 

do trabalho), Balbina Ottoni Vieira, que passamos a perceber a construção da função 

da gestão. Já fora dito que a utilização dessa perspectiva é útil nas reflexões aqui 

produzidas justamente naquilo que se refere à compreensão em torno da 

institucionalidade do trabalho profissional. Por isso, utilizamos, inclusive, das 

inferências produzidas por Viera nos documentos construídos no ciclo de renovação 

como expressão da interação do Serviço Social com as demandas institucionais 

postas socialmente. Não é demais pontuar que ao falarmos sobre gestão, segundo 



129 
 

Viera, resguardamos e preservamos sua particularidade histórica própria da década de 

70.  

 O livro Serviço Social: política e administração, de autoria de Viera (1979) 

tratou de organizar os estudos e análise sobre a profissão para evidenciar o trabalho 

desempenhado pelo Serviço Social na gestão. A obra se fundamenta na compressão 

à época do que seria o raio de ação e as possibilidades de intervenções dos 

profissionais absorvidos pelo mercado de trabalho. Também faz referência à relação 

do trabalho com a organização da política social e ao entender as transformações da 

Assistência Social no horizonte que a fixa como “provisão de bens ou na concessão de 

auxílios financeiros, conjugados com a prestação de serviços conceituados como 

sociais” (p.21) passa a ponderar sobre a organização, a coordenação e o controle 

dessa nova estrutura que absorve o trabalho de assistentes sociais em todos os seus 

níveis.  

 Os objetivos específicos de Vieira expressam as fortes tendências 

conservadoras do trabalho dos assistentes sociais em consonância com as demandas 

institucionais da época, sobretudo na organização dos serviços assistenciais. Assim, a 

autora justifica a importância do trabalho de assistentes sociais nessas políticas 

argumentando que de forma geral esse profissional está apto para contribuir na 

política social, uma vez que, cabe ao Serviço Social chamar a atenção sobre os males 

e problemas existentes, propondo medidas para sua solução de modo a atuar na 

participação de estudos e planejamento e na aplicação específica de seus processos, 

ressaltando que o trabalho se orienta, dessa forma, na educação de indivíduos, grupos 

e comunidades para que esses participem ativa e eficientemente do desenvolvimento 

social.  

 Esta perspectiva defendida pela autora nos indica uma forma acrítica de 

análise da realidade, que desconsidera a estrutura econômica e refuta a integralidade 

do profissional. Há uma notória ausência de reconhecimento sobre a dimensão 

estrutural dos “problemas”, que são na realidade, próprios do sistema capitalista e não 

dos indivíduos e uma perspectiva de ação mediada pelo caráter educativo doutrinário 

da ação profissional. Dessa forma, evidencia-se a consonância da resposta 

profissional a demanda institucional da época e há uma relação direta de um 

comportamento obediente às exigências institucionais, que nesse período já possuía 

como elo as iniciativas governamentais. 

 Nesse sentindo, a obra em análise irá se estruturar a partir da construção de 

Vieira (1979) em torno da organização da Assistência Social, o que permite identificar 
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os espaços possíveis de inserção do assistente social. A autora trabalha com clareza 

e detalhamento as possibilidades de inserção profissional, bem como descreve como 

deve ser a posição do Serviço Social na organização “tanto para que esta cumpra 

suas finalidades, como para a eficiência dos processos” (p.107). Há uma 

correspondência do trabalho de Viera com os objetivos fixados nos seminários de 

teorização, que também expressam uma postura profissional que busca construir e 

cultivar seu espaço na política social, em conformidade com o projeto profissional da 

época, distinto totalmente do projeto profissional contemporâneo do Serviço Social.  

 Nesse horizonte, destaca-se a autora compreende como trabalho da 

administração. Ela evidencia a importância dessa frente em gerir, organizar e em 

manter a estrutura, preservando as finalidades de determinada organização. 

Sobre a administração, a autora ainda acrescenta que a função desta é liderar de 

forma consciente e sempre mais eficiente, de modo que todos os que trabalham em 

seus vários setores possam melhorar diariamente seu esforço. Dessa forma, 

considera este espaço como um elo entre as relações que se estabelecem na 

interação entre os vários setores que estruturam os serviços, desconsiderando 

totalmente as contradições sociais que se expressam nesses espaços 

organizacionais.  

 Viera (1979) se debruça em diversos estudos das ciências sociais para afirmar 

que a administração dos serviços possui diferentes níveis e os distingue em 

institucional ou superior e intermediário ou gerencial. O primeiro está no âmbito da 

política, que Viera (1979) classifica como macroatuação (o que difere de uma 

concepção de totalidade dos processos sociais) e o segundo no âmbito do controle de 

programas e projetos, relacionando-o com a organização dos serviços.  Essa distinção 

obedece a uma hierarquia entre funções, objetivando a eficiência do trabalho, pois 

dessa forma estabelece a divisão de trabalhos e a definição de funções de forma 

controlada e dirigida.  

A distinção em questão ganha preponderância na presente análise. Isto porque 

permite a compreensão institucional sobre a administração. A divisão em dois níveis, 

da forma que a autora considera, coloca diferentes determinações e especificidades 

em articulação, o que cria uma estrutura “necessária” para a eficiência de um serviço, 

nos moldes dessa sociabilidade. Essa é uma compreensão descritiva sobre as ações. 

No entanto, sua compreensão revela um padrão próprio do capitalismo que especifica 

a determinação de cada área e separa o que deveria ser integral. A divisão hierárquica 

cria obstáculos e dificuldades na operacionalização dos serviços. A exemplificação 
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disso acontecerá no próximo capítulo91 em que a prática identifica a conservação de 

estruturas arcaicas em conjunturas modernas. 

Diante do reconhecimento sobre a manutenção dessa forma de administração, 

apropriamo-nos do estudo de Viera para considerar e problematizar o que ela 

identifica como nível intermediário ou gerencial. Dentro da caracterização realizada no 

livro, este seria o nível correspondente ao que essa análise deseja compreender como 

espaço de trabalho possível para o Serviço Social. A ênfase deve-se à 

correspondência entre as caracterizações da autora sobre essa atividade e a 

percepção que a presente análise entende como possibilidade de intervenção do 

assistente social. 

A análise de Vieira (1979) define a atividade gerencial como um acumulado de 

funções que “consiste em obter resultados por intermédio de pessoas”, e “como um 

processo ou maneira de fazer uso de recursos humanos e materiais (...) a fim de que 

os objetivos institucionais sejam alcançados, de modo a satisfazer as necessidades de 

diversos públicos...” (p.110). Observamos que implicitamente há uma preocupação em 

atender as requisições institucionais com importância, mas ao mesmo tempo pretende 

assegurar e valorar o espaço da gestão, como um importante espaço de trabalho para 

o assistente social.  

Nesta análise observamos e problematizamos o nível da gestão que 

diretamente interage com o âmbito da execução. A problemática que levantamos 

sobre a gestão tem centralidade nesse lugar: no desempenho da função que tem por 

finalidade intermediar as determinações da política com a coordenação e controle do 

trabalho e das funções, sobretudo em relação aos recursos humanos. Trata-se da 

coordenação dos trabalhos de outros profissionais que estão executando diretamente 

determinados serviços e, logo, concretizando o objetivo de dada organização ao 

cumprirem com as demandas institucionais.  

A problemática observada nessa análise, no horizonte desse entendimento, se 

localiza justamente na função intermediária que esse espaço possui como 

determinação. Na atualidade as políticas possuem objetivos distintos dos objetivos 

profissionais. Por isso, por muitas vezes, aferimos condutas conservadoras do 

assistente social gestor por priorizarem os objetivos institucionais.  Tomamos 
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 Nota-se que a análise de Viera (1979) ganha à devida proporção nessa pesquisa, pois é, ainda, a única 
contribuição minuciosa e de fôlego sobre a identificação das funções compatíveis com aquelas 
desempenhadas por assistentes sociais na gestão, na especificidade da Política de Assistência Social na 
esfera municipal. Não se despreza, entretanto, as características conservadoras dessa política em 
relação à reformulação dos objetivos profissionais e capacidade de elaborações de respostas 
profissionais propositivas e articuladas com o projeto ético-político.  
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novamente o estudo de Vieira (1979) que nos apresenta o nível gerencial como a 

“aplicação da política” e verificamos o quanto práticas repletas dessa intencionalidade 

são conservadoras em preservarem o objetivo hegemônico da ordem.  

O passo-a-passo para a “aplicação da política” de Viera se expressa em 

funções gerenciais tais como o planejamento, a organização, a direção, o controle das 

operações92, o desenvolvimento do pessoal e o poder em tomar decisões. No rol de 

detalhamento dessas funções caracteriza: 

Planejamento como 1) a ajuda à indivíduos ou grupos no estabelecimento de 

prioridades; 2) verificação das possibilidades de êxito; 3) exame dos meios, dos 

recursos materiais e humanos e das habilidades compatíveis necessários para 

empreender no projeto; 4) exame dos projetos anteriores; 5) observação de possível 

sobreposição de serviços; 6) divisão de responsabilidades e tarefas, de acordo com os 

interesses e as habilidades dos membros; 7) organização de organograma de 

trabalho; 8) coordenação de atividades, com orientação dos participantes e verificação 

do andamento do trabalho e 9) reunião de membros para discussão e avaliação das 

atividades. 

Organização como criação de uma estrutura formal, dentro da unidade de 

trabalho, que possibilite a organização e fixação de atividades de forma a atingir o 

objetivo o qual se deseja e, em outras palavras, como o estabelecimento de uma linha 

hierárquica ou de comando.  

Direção como supervisão ou orientação ao “elemento humano” no caminho da 

eficiência da tarefa, dando-lhe, no entanto, oportunidade para realizar-se como 

profissional ou como trabalhador, encontrando no trabalho satisfações pessoais e 

profissionais e a convicção de estar associado a uma obra comum.  

Controle como a verificação permanente das ações para que esteja de acordo 

com os padrões e objetivos previamente estabelecidos via coordenação, cooperação e 

avaliação dos trabalhos, com controle financeiro e contábil. Sendo assim, destaca-se a 

via da 1) coordenação como a comunicação fácil entre os vários níveis da 

administração; 2) cooperação como o trabalho em equipe, definido como um modo de 

relacionamento e 3) avaliação como meio de julgar o resultado de um trabalho ou 

programa em relação aos objetivos que se deseja atingir através do rigoroso exame 
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 As caracterizações realizadas estão referenciadas no capítulo IV do livro “Serviço Social: política e 
administração”. 
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dos resultados do trabalho e na utilização desse exame para o planejamento de 

trabalhos futuros.  

Treinamento e desenvolvimento de pessoal como conjunto de procedimentos 

sistemáticos, de modo que o resultado seja a maior eficiência e eficácia no alcance 

dos objetivos organizacionais e, se possível, individuais. 

Tomar decisões como um “processo mental” em que o gerente escolhe entre 

alternativas os objetivos e/ou meios para consecução destes, que engloba todas as 

demais funções e envolve um exame de problemas, desenvolvimento e análises das 

alternativas, implementação e execução da escolha feita.  

A autora, dessa forma, conclui que:  

[...]a gerência consiste num processo, e não, apenas, num conjunto de 
técnicas. Compõe-se de dois elementos: de um lado, a finalidade e objetivos 
da organização; do outro, as pessoas que vão realizar esses objetivos. A 
maneira de relacionar estes dois elementos é que constitui a natureza do 
processo que não pode ser rígido, mecânico, sobretudo numa organização 
social. Trata-se, ao contrário, de um processo essencialmente humano e 
dinâmico de pensar, planejar e agir, intimamente ligado à organização como 
um todo. É um sistema de trabalho com indivíduos no propósito de definir 
fins, promover relações dentro da organização, distribuir responsabilidades, 
dirigir e avaliar programas e projetos. (ibidem, p. 122.).  

 

A definição dessa função quando analisada a partir da conjuntura atual, que é 

distinta da conjuntura que esse estudo foi realizado, revela similaridades na 

caracterização das atribuições e na necessidade colocada ao profissional em 

desenvolver as competências numeradas acima. A questão problemática por trás 

desse “passo-a-passo” é a forma mecânica de aplicar ações na direção de harmonizar 

os processos com o objetivo de satisfazer a demanda do mercado.  É necessário 

pontuar que no decorrer dos anos os objetivos do Serviço Social são transformados, 

sobretudo a partir do processo de renovação na sua vertente mais crítica, com o 

adensamento do corpo profissional nas lutas sociais e também no amadurecimento 

teórico que a história e a realidade passam a implicar para essa profissão.  

Desse modo, precisamos tomar tanto o ciclo de renovação, como a posterior 

construção de um projeto profissional como determinação ética e política para 

identificar a mudança em relação à postura e anseios profissionais. Apesar da 

coexistência de práticas conservadoras nesse nível, que remontam e revivem as 

práticas das percussoras, é fundamental que haja um alerta sobre a necessidade de 

suspender o pragmatismo para possibilitar ensaios críticos que apontem para 

respostas profissionais reelaboradas, com o intuito de viabilizar o atendimento das 

reais demandas sociais.  
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O mercado de trabalho continuou absorvendo assistentes sociais para 

trabalhar nas políticas sociais que continuam a resguardar uma estrutura social 

hierárquica de constante manutenção do poder de uma classe, com exploração e 

expropriação da classe trabalhadora, expressas em maior ou menor medida a 

depender do nível de organização de classe e do desenvolvimento do capital. Ainda 

que consideremos a resistência da classe trabalhadora e a intenção dessa classe 

disputar e pleitear benefícios para si através do plano político é preciso retomar a 

caracterização inicial sobre o sistema capitalista que aponta um constante 

aprimoramento dos mecanismos de subserviência de classe, de aprofundamento da 

exploração e da expropriação dos trabalhadores, que recicla os mecanismos desse 

sistema em manter as desigualdades de forma funcional a resguardar as estruturas 

dessa sociedade.  

O ciclo de renovação do Serviço Social e a construção do projeto ético-político 

maturaram um processo renovador, que redefiniu a profissão e que, dentre outros, 

permitiu a revisão dos objetivos e a consolidação de um posicionamento crítico e 

político em relação à intervenção profissional nas organizações dos serviços. De certa 

maneira essa renovação colaborou com o protagonismo da profissão na construção 

das políticas sociais no período posterior a redemocratização do país. Esse 

protagonismo e a efervescência dos movimentos sociais contribuíram para que as 

políticas de fato pudesse favorecer a classe trabalhadora, tornando-as também uma 

conquista dessa classe. Certamente é uma conquista parcial, considerando o caráter 

contraditório destas políticas, pois ao mesmo tempo em que atende parcela de 

demandas da classe trabalhadora, contribui para a reprodução da força de trabalho.  

Considerando o sistema capitalista que ordena as relações e dita à 

necessidade do desenvolvimento, com vistas a maior capacidade de acumulação, as 

políticas sociais precisam ser entendidas também como um meio de ordenamento 

social, sobretudo no período em que se destaca a produção de Vieira. 

São conquistas se observarmos como um direito constituído legal e 

juridicamente que provê algumas garantias básicas à classe trabalhadora. São formas 

de ordenamento quando se constitui como um meio de apassivar os movimentos 

contestatórios da ordem através da distribuição de serviços públicos, daí novamente 

seu caráter contraditório. O Estado se apresenta como a grande instância de 

“conciliação de classes”, como um intermediador dos interesses, ainda que 

entendamos com um forte corte de classe que vincula suas ações as classes 

dominantes. Constituindo-se assim, garante a aparência da política social de tal forma. 
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Contudo, quando desvelamos sua origem e sua história, como fizemos na primeira 

parte desse estudo, confrontamo-nos com uma instância de poder, que preserva, 

mantem e recompõe a posição hierárquica das classes dominantes na sociabilidade 

brasileira. Assim, a política social como conquista da classe trabalhadora, cujo 

protagonismo do Serviço Social é incontestável (num determinado momento histórico) 

precisa ser vista com parcialidade, uma vez que é mantida a submissão social dessa 

classe. 

Como conquista parcial93, devemos compreender a política social a partir da 

sua função fundamental: garantir a permanência das relações entre classes – garantir 

a reprodução do próprio capitalismo. Considerando o mercado de trabalho do 

assistente social, tanto na esfera pública, quanto na privada defrontamo-nos com 

funções que expressam esse mesmo objetivo, diametralmente oposto aos objetivos 

profissionais firmados no trânsito dos anos noventa.  

A contradição posta entre os cargos disponíveis no mercado e os objetivos 

profissionais que possuem norteamento ético-político se expressa nos diferentes 

níveis de intervenção. Nesse sentindo, há – a cada nova conjuntura – uma crescente 

necessidade de compreender as determinações que o exercício profissional possui, 

com a finalidade de refletir sobre a quem, de fato, as respostas profissionais atende. 

Apesar dos limites que os serviços caracteristicamente impõem ao exercício 

profissional existem possibilidades de construção de ações guiadas pela concepção 

do projeto ético-político94. O âmbito da gestão, como outros tantos âmbitos de 

atuação, é caracterizado pela forte influência do conservadorismo dessa função. Sua 

particularidade está na sua interação direta com outros profissionais, tanto os 

envolvidos na execução, quanto com o que Viera (1979) chama de cúpula. E, por 

ocupar uma posição de mediação e negociação entre cúpula e demais profissionais 

(incluindo outros assistentes sociais), observamos a possibilidade de nessa função 

direcionar as ações tendo como referencia o projeto ético politico.  

O desafio, portanto, é o de utilizar as atribuições dessa função (planejamento, 

organização, direção, controle de operações, decisões e desenvolvimento de pessoal) 

para realizar articulação com o projeto profissional, propiciando maior e melhor 
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 FONTES (2009).  
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Dentro do contexto de contrarreformas, de destruição do legado das lutas populares, de crises 

econômicas, de ajuste fiscal e sobre-exploração da classe trabalhadora, o norteamento ético-politico é de 
extrema importância na defesa dos interesses da classe trabalhadora, que assistentes sociais também 
compõem. 

 



136 
 

qualidade no atendimento das demandas dos usuários dos serviços, fortalecendo os 

profissionais que intervém no âmbito da execução, tanto na valorização do seu 

trabalho, como nas questões que estes apontam sobre o cotidiano. Assim, a gestão 

pode ser um canal estratégico, pois propicia além do contato com demais 

profissionais, a possibilidade de ter uma atuação que possa de alguma forma atender 

aos interesses da classe trabalhadora. 

Para além da dimensão particular da questão devemos ainda considerar a 

atual conjuntura para observar as circunstâncias que englobam o trabalho de uma 

forma geral, e a repercussão disso no trabalho de assistentes sociais no âmbito da 

gestão. O contexto contemporâneo, como já fora mencionado na primeira parte desse 

estudo, se caracteriza por transformações que imputam ao Estado decisões que 

permitem a desregulamentação das relações de trabalho, decorrendo no 

esfacelamento dos direitos, no desemprego ou no emprego precário ou ainda na 

precarização dos vínculos trabalhistas, no desmonte das políticas de seguridade e no 

culto ao individualismo que fundamenta a fragilidade e dificuldade de organização e 

coletivização das lutas coletivas.  

O resultado disso é o crescimento da ofensiva neoliberal e a resistência 

debilitada de frações de classe trabalhadora que tentam não sucumbir à barbárie 

empreendida pelo desenvolvimento do capitalismo. Nesse contexto, o Serviço Social 

ampara-se ainda na regulamentação jurídica das suas atribuições e competências 

para salvaguardar seu exercício profissional da sujeição, própria das políticas com as 

quais trabalha. Certamente este é um recurso do profissional na criação de estratégias 

de resistência em relação às transformações no mundo do trabalho, que os 

profissionais estão diretamente envoltos.  

Contudo, diante desse aspecto da conjuntura observamos o trabalho no âmbito 

da gestão também diante a instabilidade que as transformações do mundo do trabalho 

passaram a operar nesse período de ofensiva neoliberal. A volatilidade desse âmbito, 

na esfera pública, na grande maioria dos casos, está relacionada com a política de 

governo. A gestão como uma função de direção, de decisão e controle é destinada a 

pessoas “de confiança” 95 dos governantes. Raros são os casos em que a escolha é 

pautada numa prerrogativa exclusivamente técnica. A gestão por confiança é um 

problema pela instabilidade que ela ocasiona e quando, em nome da política de 

governo, a capacidade interventiva do profissional é limitada, inclusive no ponto de 
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 Prática de uma cultura político que foi constituída em nosso processo sócio histórico.  
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vista ético. Nesses casos é necessário que o corpo profissional das instituições esteja 

organizado o suficiente para realizar a denúncia dos arbítrios às instâncias de 

fiscalização (portanto, é preciso também atravessar a crise de representatividade, 

associando-se aos movimentos de resistência que se levantam socialmente). Em meio 

as condições instáveis e precárias desse âmbito, há possibilidades de intervir dentro 

dos parâmetros profissionais, mesmo que seja preciso usar dos instrumentos jurídicos 

e legais para isso.  

O posicionamento profissional é uma escolha política. Ainda não avançamos 

na regularização desses postos, naquilo que condicione a ocupação dessa função 

com o rigor da indicação profissional. Reconhecemos que em diversas situações o 

profissional que ocupa cargos na gestão se desvincula do conselho profissional. Isso 

torna dificultoso o julgamento ético. Apesar da gestão não ser uma atribuição privativa 

do assistente social, existe o reconhecimento legal sobre a possibilidade de atuação 

no cargo tanto na lei de regulamentação da profissão, quanto nas normativas da 

assistência social, que coloca a formação profissional no rol dos profissionais 

capacitados para ocupar essa função.  Os assistentes sociais, na contemporaneidade, 

só são admitidos nessas funções pela admissão de sua capacidade técnica, logo, 

apesar de ser passível de escolha, o posicionamento profissional é fundamental na 

gestão.  

De certa maneira, a função da gestão se caracteriza pelo controle das 

demandas dos profissionais envolvidos com a execução dos serviços, pela devida 

articulação e aplicação dos recursos e pela adequação dos trabalhadores a estrutura 

das organizações. Sem a crítica esse espaço de fato é marcado pelo 

conservadorismo, pelo apassivamento e doutrinamento dos profissionais, e pela 

entrega de um serviço cada vez mais precário a população. O posicionamento 

profissional e a gestão comprometida possibilita a maior capacidade de mediação dos 

interesses de classe, o desvelamento da realidade, a clarificação das demandas 

populares, a realização dos profissionais envolvidos nesse processo e ainda pode 

contribuir decisivamente para a que os próprios trabalhadores possam reconhecer 

esse espaço como possibilidade de atendimento de suas demandas, desenvolvendo 

nas instituições o a capacidade de responder profissionalmente as demandas sociais 

que fundamentam a organização dos serviços.   

A proposta é de uma análise coletiva e ampliada sobre a gestão como espaço 

com possibilidades de intervenção profissional para o Serviço Social. No XV CBAS, 

realizado no ano de 2016, Marilda Iamamoto pontuou em sua fala que há no país 
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atualmente um contingente de 180 mil profissionais ativos, uma sólida organização 

acadêmica e profissional com entidades fortes, representativas e integradas, uma 

legislação que regulamenta, protege e defende, inclusive, uma redução de jornada de 

trabalho, uma imagem profissional relacionada à defesa do direito e condições 

favoráveis à produção acadêmica de alta qualidade científica estruturada nos mais de 

40 programas de pós-graduação consolidados no país. Ou seja, condições favoráveis 

de ampliação de debate sobre o trabalho dos assistentes sociais. Logo, não é demais 

defender que os espaços ocupacionais e as atribuições tenham visibilidade. Trata-se 

de um esforço necessário que precisa ser coletivizado e problematizado entre os 

profissionais para que as atribuições e competências não sejam reduzidas à 

determinação da política social.  

No estado do Rio de Janeiro levantamos dados96 sobre a produção acadêmica 

que fundamenta a provocação que aqui intencionamos realizar. No ínterim dos anos 

de 2017 e 2018 o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS 7ª região), através da 

gestão “Não temos tempos de temer”, vem organizando uma série de debates com 

essa temática. Observamos uma participação profissional que tende a crescer. 

Contudo, tais questões precisam ser dinamizadas e divulgadas também na academia 

e no campo profissional. As limitações desse trabalho são inúmeras, mas acreditamos 

na sua capacidade de provocar, ao menos o despertar no meio acadêmico para tais 

questões.  

O objetivo do próximo capítulo é elucidar as possibilidades da gestão, meio a 

conjuntura que a todo tempo retomamos e pontuamos nas reflexões e análises que 

até agora foram feitas. Esta elucidação considera a urgência do Serviço Social em 

construir mediações sobre a gestão, a partir da aproximação com o parâmetro ético-

político para qualificar esse espaço de trabalho a partir das prerrogativas profissionais 

que possuem os assistentes sociais.  Nesse sentindo, faz-se necessário também 

justificar a urgência dessa temática a respeito da elaboração teórica sobre essa 

função, uma vez que esse trabalho considera a importância das pesquisas em 

viabilizarem ponderações importantes para fundamentarem essa problemática na 

atualidade.  
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 Esses dados serão expostos na próxima parte dessa análise no tópico que trata sobre a apresentação 
da pesquisa. 
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3 O Serviço Social na função da gestão  

 Os capítulos anteriores centraram-se sobre dois eixos importantes para 

abordamos a questão da gestão a partir da “novidade” que se apresenta através da 

possibilidade de ser mais um espaço sócio ocupacional para o assistente social. O 

primeiro eixo foi construído com o objetivo de compreender as condições particulares 

da formação social brasileira e os impactos das transformações sociais operadas pelo 

desenvolvimento capitalista no Brasil com a finalidade de perceber os fundamentos e 

estratégias das políticas econômicas e sociais, direcionadas para uma fração 

específica da sociedade e, operacionalizadas também por assistentes sociais nesse 

país. Por sua vez, o segundo eixo pautou-se em pontuar de que maneira as demandas 

sociais97 (provenientes dessa sociedade), de acordo com a história de 

desenvolvimento da profissão, são absorvidas e respondidas por essa categoria 

profissional.  

 Os dois eixos articularam-se problematizando a necessidade da burguesia 

brasileira recompor continuamente as estruturas de poder (com vistas ao pleno 

desenvolvimento do capitalismo nesse país), a caracterização da posição 

heteronômica do Brasil frente ao processo de mundialização do capital, os traços 

culturais presentes na formação social brasileira e a necessidade do capital em lançar 

mão de estratégias econômicas e políticas de contenção e imobilização da capacidade 

organizativa da classe trabalhadora com o desenvolvimento do Serviço Social nessa 

sociedade. A articulação com o Serviço Social, não por acaso, observou a capacidade 

de assistentes sociais responderem as demandas sociais do mercado de trabalho de 

maneira coletiva. Por isso, a análise histórica do desenvolvimento dessa categoria 

profissional ampliou-se na direção do projeto profissional que passou a ser central e 

basilar para a construção de respostas profissionais provenientes do acúmulo teórico, 

ético e político de intervenção e participação de assistentes sociais na cena pública.  

O objetivo por trás dessa articulação era o de promover uma análise que 

pudesse problematizar a gestão como resultante de um suposto processo de 

modificação social e política desse país, que inaugura um período de “novas” 

atribuições e competências para o Serviço Social. Esse período é proveniente de uma 

determinada fase do desenvolvimento do capitalismo e de desenvolvimento da 

profissão que ganha destaque por alguns motivos. Esses motivos são observados a 

partir de ponto de vistas que consideram as particularidades da formação sócio 
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 Tais demandas dão origem e inscrevem o Serviço Social como trabalho assalariado.  
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histórica do Brasil, as demandas sociais que favorecem a inscrição do Serviço Social e 

também a capacidade dessa profissão em qualificar suas respostas profissionais, 

através do horizonte do projeto ético-político profissional, diante a atual conjuntura. 

Portanto, esse capítulo é conduzido pelas discussões introduzidas na construção 

dessas análises para problematizar dessa maneira a questão da gestão como uma 

atribuição e competência também do Serviço Social.  

O desencadeamento das análises apresenta substancial alteração do ponto de 

vista da maturidade do estudo. Ao iniciar o projeto de pesquisa o tema da gestão 

apresentava-se como uma problemática devido a sua aparência conservadora98, que 

acreditava-se estar condicionada a, também aparente, ausência de uma expressiva 

bibliografia, sobretudo numa perspectiva crítica, que ampliasse coletivamente as 

discussões sobre esse campo de atuação profissional. Nesse sentido, o que intrigava 

era o fato de diversos assistentes sociais estarem atuando frequentemente nesses 

espaços, especialmente99 através da Política Nacional de Assistência Social, e não 

haver apontamentos relevantes que problematizasse o campo de trabalho nas 

produções bibliográficas contemporâneas.  

Resultou do processo de pesquisa o favorecimento dos referidos eixos como 

alicerce dessa problematização. Tais construções foram fundamentais para formar os 

nexos entre o sentido da função do Serviço Social nessa sociedade, o distanciamento 

teórico da categoria sobre o trabalho, e o problema da gestão a partir da compreensão 

em torno do largo percurso de construção do parâmetro ético-político, como condição 

para a atuação profissional de assistentes sociais nesse país. Nesse sentido, a 

importância da pesquisa estaria na direção de avaliar essa relação e também em 

observar a função e a capacidade de responder profissionalmente as demandas desse 

cargo.  

 É importante salientar que os questionamentos sobre o cargo de gestão são 

originados da experiência de estágio no setor de metodologia e planejamento no 

âmbito da Coordenadoria de Planejamento da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro. A experiência propiciou  muitas 

proposições e questões agregadas a essa hipótese acerca do tema. Diante dos limites 

e das possibilidades que observava na experiência do estágio havia a convicção de 

que importantes questões precisavam ser articuladas dentro de uma perspectiva 

crítica e teórica para qualificar o exercício profissional de assistentes sociais nesse 
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 Essas funções serão descritas ao longo desse capítulo.  
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  A PNAS traz em sua Tipificação indicações claras de possibilidades de inserção desse profissional – 
com preferência – nos cargos de coordenação.  
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espaço de trabalho. O ingresso no curso de mestrado, cujo resultado dos estudos e 

pesquisas aproximativas se consubstancia nesta dissertação, tais questões puderam 

ser amadurecidas e, considerando o raio de alcance dos elementos constituintes que 

se apresentavam como problemáticas, foi considerado tanto a possibilidade de 

constatar a carência de estudos e de relatos que elucidassem a relação do Serviço 

Social com esse campo de trabalho, quanto se verificou a incapacidade desse estudo 

em dar conta da explicitação e do detalhamento de todas as questões que estão 

implícitas e explícitas no cotidiano do profissional envolvido com esse cargo.   

 Diante dessa compreensão, resolveu-se fazer desse estudo um recurso que 

pudesse contribuir com uma aproximação teórica inicial sobre o que esse âmbito de 

intervenção representa e pode vir a representar para o Serviço Social. As abordagens 

realizadas nos dois primeiros capítulos revelam não só uma remontagem da história 

de maneira crítica, problematizada e articulada como também justificam e indicam 

alguns nortes sobre a questão central desse estudo. O estudo sobre as demandas 

sociais e a função do Serviço Social na sociedade brasileira, construído no segundo 

capítulo, por exemplo, confronta a grande hipótese inicial desse estudo – que era 

identificar a gestão a partir da sua “novidade”. Ao observar as primeiras demandas 

requerida pelo mercado de trabalho e destinada para essa profissão refutamos a ideia 

de que a função de coordenação e gestão é inédita na trajetória profissional do 

Serviço Social. Nesse caminho também se verificou a possibilidade dessa função em 

distintas políticas sociais, compreendendo sua caracterização como uma função 

enquadrada no âmbito da administração das políticas sociais e dos serviços que as 

materializam.  

Para a construção desta pesquisa e com a finalidade de estabelecer um 

desencadeamento lógico nessa problematização foi necessário realizar um recorte 

prévio na política social em estudo. A pesquisa passou a se orientar na análise da 

função de gestão na Política Nacional de Assistência Social. O recorte não foi 

aleatório. Foi determinado por uma série de considerações. Dentre elas foi identificada 

a relevância dessa política em ser uma das principais empregadoras de assistentes 

sociais no Brasil100 e também foi considerada à estrutura organizacional dos seus 

serviços, que deixa claro os níveis que devem possuir os serviços de Assistência 

Social, conferindo importância e protagonismo ao trabalho de assistentes sociais, 

apontando, inclusive, em documentos oficiais possibilidades de atuação desse 

profissional nos espaços de coordenação e gestão.  
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Ademais, também foi observado que para além de possuir uma estrutura que 

permite a incorporação de assistentes sociais na função da gestão, há na referida 

Política um importante protagonismo do Serviço Social no processo de sua 

construção. Desde a abertura do ciclo de renovação da profissão, cujo ápice se deu no 

ano de 1979, com o consagrado “congresso da virada”, essa categoria profissional 

teve um papel vanguardista no adensamento das lutas sociais que requeriam a 

materialização do sistema de proteção social nesse país. A consolidação da 

Assistência Social no tripé da seguridade social brasileira instituída com a Constituição 

Federal de 1988, bem como a criação da Lei Orgânica de Assistência Social em 1993 

e todos os demais dispositivos legais que passaram a organizar Sistema Único de 

Assistência Social no Brasil, contaram também com a forte e expressiva incorporação 

de assistentes sociais nos embates políticos e sociais acerca da materialização desse 

serviço como direito social.  

 Com um norte de análise definido – considerando a luta dos profissionais, o 

trabalho desempenhado nessa política e ainda toda a discussão travada em torno da 

renovação e da construção do projeto profissional – foi instituído um importante 

instrumento com a proposta de levantar, entre os estudos construídos e publicados no 

estado do Rio de Janeiro, um número aproximativo sobre as temáticas relevantes na 

área de Serviço Social. A finalidade era a de retratar o universo das pesquisas na área 

e verificar o fomento dos estudos sobre as funções profissionais, sobretudo no âmbito 

da gestão, entre os profissionais e pesquisadores. Nesse levantamento foi 

considerado a importância dos cursos de mestrado e doutorado na área de Serviço 

Social, presentes no estado do Rio de Janeiro, como uma amostra do panorama de 

pesquisas e estudos de relevante interesse para a profissão. Esse instrumental 

também tem por objetivo verificar a hipótese de ausência de suporte bibliográfico 

sobre o trabalho na gestão.  

Foi considerada a importância acadêmica da Universidade em possuir 

trabalhos resultantes dos processos de estudos e pesquisas científicas referenciados 

nos programas de pós-graduação em revelar dados substanciais sobre temáticas 

correlatas ao cotidiano profissional de assistentes sociais. Nesse sentido, a escolha 

metodológica além de construir panorama indicativo sobre os eixos de concentração 

dos estudos de pós-graduação, considera também a importância dos estudos em 

fornecer subsídios e fundamentos para a construção de respostas profissionais, 

pautadas em bases teóricas, as quais o projeto profissional instituiu alguns de seus 

parâmetros.  
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O levantamento compreende um período temporal correspondente ao marco 

da instituição da Política Nacional de Assistência Social, com a consolidação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Brasil. Foram catalogadas as 

publicações entre os anos de 2004 a 2014 de todos os programas de pós-graduação 

voltados para o Serviço Social, presentes no estado do Rio de Janeiro – que é o 

território em que essa pesquisa se desenvolve. Como base de dados foi utilizada o 

Banco de Teses da CAPES e os sites das bibliotecas das Universidades. A separação 

desses trabalhos foi realizada com base na classificação temática da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social no Brasil, feita em congressos e 

encontros dessa categoria. Os resultados que ora se apresentam são refletidos e 

analisados a partir das considerações abordadas ao longo desse trabalho, pontuado 

algumas questões que esse estudo suscitou e vem desenvolvendo, tem sempre como 

referência o trabalho na gestão como elo intercessor das demais questões.  

Outro instrumento importante utilizado foi realizado em torno das publicações 

da revista Serviço Social e Sociedade, da editora Cortez. Mais uma vez, a escolha 

considerou a importância dessa revista em ser canal de comunicação com assistentes 

sociais de todo Brasil, através de publicações trimestrais amplamente divulgadas no 

território nacional, contendo importantes debates e discussões articuladas e 

pertinentes ao mundo do trabalho que envolve o trabalho e as demandas do Serviço 

Social. A popularidade desse canal de comunicação foi também considerada com a 

finalidade de apreender as temáticas destacadas por assistentes sociais 

(pesquisadores, profissionais, militantes, docentes, discentes...) durante esse período. 

O recorte temporal também se relaciona com o período de maturação dos estudos e 

pesquisas sobre a LOAS (implantada em 1993, através da Lei nº 8.742), considerando 

que após três anos da sua promulgação algum estudo ou pesquisa já poderia indicar 

algum amadurecido, sobretudo, se compreendermos o período de consolidação do 

projeto ético-político do Serviço Social. Para isso foi realizado um levantamento de 

todos os artigos publicados nessa revista de 1996 a 2014, também com o objetivo de 

contribuir na construção de um panorama que indique o que de fato vem se 

construindo como debate e problematização para a categoria profissional, 

possibilitando assim, estimar as fragilidades e a necessidade de situar o trabalho na 

gestão diante da importância que afirmamos com esse estudo.  

O exame desses dados se consolida com a apresentação da estrutura da 

Política Nacional de Assistência Social no que ela se refere às possibilidades de 

inserção de assistentes sociais nos espaços que identificamos como gestão. Por isso, 

consideramos a estrutura legal do serviço de Assistência Social para compreender a 
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ampliação, como espaço de trabalho da gestão. Com a finalidade de aproximar a 

política com a intervenção profissional utilizou-se também da experiência de trabalho 

no munícipio de Resende para compreender a materialização da política em um 

munícipio localizado no mesmo estado em que se analisamos estudos de pós-

graduação. A explicitação dessa política nesse munícipio também se deve ao vínculo 

de trabalho estabelecido ao largo de um ano na proteção social básica, no âmbito da 

execução dessa política, através da Secretária Municipal de Assistência Social desse 

município. A experiência foi considerada pela relação de trabalho já estabelecida e  a 

facilidade de acesso a dados necessários para fundamentar a pesquisa. A estrutura da 

Assistência Social na cidade de Resende (interior do Estado do Rio de Janeiro) foi 

destacada como forma de exemplificar a incorporação da gestão por essa categoria.  

Nesta última parte finalizamos a dissertação retomando a questão que 

perpassa toda a sua constituição. A função da gestão, como trabalho do assistente 

social, é analisada a partir da sua demanda e através dos seus objetivos, tomando as 

implicações ético-operativas que guarda esse cargo, de forma reflexiva e indicando 

caminhos, esperando o complemento de outros trabalhos para adensarmos 

coletivamente os estudos em torno dessa temática.  

3.1 O levantamento da produção de dissertações e teses dos programas de pós-

graduação em áreas do Serviço Social no estado do Rio de Janeiro 

(PPGSS/UFRJ, PPGSS/PUC-RIO, PPGSS/UERJ, PPGPS/UFF e PPGSSDR/UFF). 

 O levantamento enunciado buscou, com base em todas as produções de 

dissertações e teses dos programas de pós-graduação das escolas de Serviço Social 

no Rio de Janeiro, dimensionar o perfil e as áreas de abrangência dos estudos pós-

graduandos, de modo a identificar e perceber como os programas de pós-graduação 

vêm problematizando (ou não) a questão da gestão. Primeiramente objetivou-se listar 

todos os trabalhos produzidos em cada um dos programas de pós-graduação na área 

de Serviço Social, presentes e reconhecidos no estado do Rio de Janeiro, no ínterim 

de uma década. As informações e dados sobre os trabalhos de dissertações e teses 

foram coletadas na Plataforma Sucupira (site oficial do governo federal que possui o 

registro das publicações acadêmicas – Coleta CAPES), nos sites oficiais dos referidos 

programas, e, sobretudo, no banco de dados das bibliotecas das respectivas 

Universidades, que decisivamente forneceram o maior e mais fidedigno registro dos 

trabalhos que subsidiaram esse levantamento.  
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 Em posse das informações sobre as teses e dissertações publicadas nesse 

período foi criada uma planilha para cada um dos referido programas identificando 

cada trabalho pelo tipo (tese ou dissertação), título, nome do autor e ano de 

publicação. Na somatória geral 814 trabalhos, entre teses e dissertações, foram 

localizados. Com o intuito de verificar a incidência da discussão sobre o trabalho do 

Serviço Social nos espaços de gestão e também com objetivo de indicar um perfil de 

pesquisas nessa área passamos a classificar esses trabalhos por eixo temático, uma 

vez que consideramos que os títulos, apesar de apresentarem questões diversas, se 

conectavam a um tema central.  

 A definição dos eixos temáticos baseou-se na análise dos títulos e na posterior 

utilização da tipificação usada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social para a classificação dos trabalhos científicos em Congressos e 

Encontros nessa área. Contudo, identificamos títulos que necessitaram da leitura dos 

resumos e das palavras-chaves para a classificação pertinente a grande temática que 

fazia menção, outros poucos títulos não foram identificados em nenhum dos eixos da 

ABEPSS, para essas exceções utilizamos outras classificações.  

Assim, o levantamento foi realizado para construir um panorama sobre as 

questões relevantes para pesquisadores e para os programas de pós-graduação e 

apontam as principais concentrações de temáticas, bem como demonstram lacunas e 

a ausência de discussões de importantes questões nessa área, bem como sobre a 

especificidade abordada nessa dissertação.  

O período analisado além de corresponder um momento próximo à realização 

desta pesquisa ainda permite, através desse levantamento, a construção de um 

panorama aproximativo sobre as temáticas centrais abordadas entre os anos 2004 a 

2014, que também corresponde ao período de instituição do marco legal que estrutura 

os serviços na área da Assistência Social no Brasil, através da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) – resolução nº145 do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) e da Lei nº12.435/11, que altera a Lei nº 8.742/93 – e ao fechamento 

de uma década de intensas modificações, aprimoramento e estruturação que coincide 

com o tempo de início desse trabalho. 

Essa década, definida não por acaso, expressa um momento de importantes 

transformações societárias que colocaram ao Serviço Social o desafio de prosseguir 

com a construção do projeto profissional, mesmo diante de condições adversas de 

agravamento das expressões da questão social, da oscilação do mercado e da 

economia, do posterior aumento do desemprego, e da abertura de um período 
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recessivo com ausência de investimento em politicas públicas, de exploração do 

trabalho e de baixa capacidade organizativa dos movimentos populares, além de 

outras questões.  

Trata-se de um importante período para avaliarmos a conjuntura política e 

social do país em relação ao governo petista, ao trânsito das políticas econômicas de 

incentivo ao consumo, ao avanço do neoliberalismo, à focalização das políticas sociais 

e a uma verdadeira onda de esfriamento e esvaziamento dos movimentos organizados 

contestatórios que moviam o projeto societário que, por alguns anos impulsionou o 

projeto profissional do Serviço Social. Certamente, os dados levantados que ora serão 

apresentados expressam as características desse momento, conferindo 

desencadeamento e processualidade aos fenômenos presentes nessa época.  

Ainda em relação à estrutura desse levantamento é necessário pontuar que a 

escolha do estado do Rio de Janeiro se justifica pela localização geográfica de que 

fala essa pesquisa e pela influência que as pesquisas de mestrado e doutorado 

repercutem, ou deveriam repercutir, na prática dos profissionais de Serviço Social 

desse território, quando devidamente socializadas. Assim, realizados os devidos 

esclarecimentos, foram identificados cinco programas de pós-graduação no estado do 

Rio de Janeiro dentro dessas caracterizações. São eles: 

O Programa de Pós-graduação em Serviço Social, da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), que se destaca por possuir história de publicações 

de mestrado e de doutorado, as duas modalidades pesquisadas, durante todo o 

período pesquisado. Logo, atentamos para maturidade desse programa em embasar e 

qualificar as pesquisas – em diferentes áreas do conhecimento – desenvolvidas pelo 

corpo docente e discente desse programa.  

O Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que em todos os anos, do período pesquisado, 

encontramos trabalhos de dissertação publicados e, somente a partir do ano de 2007 

passa a contar com publicações de teses, resultado da primeira turma de doutorado 

desse programa.  

O Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), que assim como o último, teve trabalhos de doutorados 

publicados no trânsito temporal do período pesquisado, a saber, somente a partir do 

ano de 2009 teve teses publicadas.  
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O Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), também com publicações de teses somente publicadas no trânsito 

dessa década, especificamente a partir de 2012. Esse programa destaca-se por sua 

especificação em centrar-se sobre as políticas sociais, diferente dos demais que 

abrangem o Serviço Social como um todo.  

E por último o mais recente desses, o Programa de Pós-graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional, também da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) que nasce nos últimos anos da década em que se concentra a pesquisa, com o 

curso de mestrado, tendo suas primeiras dissertações publicadas em 2014, último ano 

dessa pesquisa.  

Diante disso, passamos a observar o quadro geral dos trabalhos de mestrado e 

doutorado na área de Serviço Social, presentes no período de uma década nos 

programas de pós-graduação presentes no estado do Rio de Janeiro. Reiterando, 

foram contabilizados oitocentos e catorze trabalhos, que no quadro abaixo se 

apresentam a partir da divisão já enunciada, feita com base na classificação da 

ABEPSS. São esses eixos: 1) Ética, direitos humanos e Serviço Social; Movimentos 

Sociais e Serviço Social; 2) Políticas Sociais e Serviço Social; 3) Questões agrária, 

urbana e ambiental e Serviço Social; 4) Serviço Social, relações de 

exploração/opressão de gênero, raça/etnia, sexualidades, classes sociais e geração; 

5) Serviço Social: fundamentos, formação e trabalho profissional; 6) Trabalho, questão 

social e Serviço Social. Como já sinalizado, ainda foi acrescentado a essa 

classificação os eixos: Brasil; Família, Teoria Social e outros, pois trabalhos com 

ênfase nesses temas foram encontrados, pontuando a necessidade de classificação 

específica, observando a especificidade e centralidade dessas temáticas nessa área 

do conhecimento. Salientamos que essa classificação baseou-se na leitura dos títulos, 

e em alguns casos, dos resumos dos trabalhos que nomeadamente já indicava a 

questão abordada em cada estudo. As pesquisas, em geral, traziam suas questões de 

forma explícita, tornando identificável, por exemplo, se a questão central era a política 

social em destaque ou o trabalho desenvolvido pelo assistente social em determinado 

serviço, se tratava de um movimento social específico ou sobre a política social 

direcionada para um determinado público, sobre as questões do mundo do trabalho ou 

sobre as políticas previdenciárias ou outras medidas adotadas para esse efeito, entre 

outros.  

Essa classificação inicial sobre apanhado geral dos trabalhos decerto 

representa um esforço em dimensionar a questão da gestão, sobretudo ao que se 
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refere ao trabalho do assistente social, em um quadro geral de pesquisas e assuntos 

rotineiramente trabalhados e discutidos pelos pesquisadores dessa área. Nesse 

sentido, a apreciação do quadro abaixo ao apresentar as tendências da pesquisa em 

Serviço Social evidencia a dimensão dos estudos e a preponderância das questões 

referentes ao trabalho dos assistentes sociais nessa conjuntura.  

A questão da gestão que ora abordamos não está articulada a um serviço e/ou 

política específica, mas sim a uma atribuição profissional e por isso precisa ser 

articulada a um eixo temático que compreende o estudo sobre as atribuições e 

requisições do trabalho dessa categoria. Nesse sentido, realizar um panorama sobre 

os estudos pós-graduados representa uma tentativa de retornar a categoria sobre as 

ausências, fragilidades e necessidades de estudos e pesquisas sobre determinadas 

temáticas, postas em segundo plano na ordem de prioridade nos estudos.  

A consideração desses eixos temáticos tem por propósito agrupar os trabalhos 

de forma a perceber a ênfase das pesquisas sobre as diferentes áreas de estudo do 

Serviço Social, possibilitando verificar o acúmulo de pesquisa, sobretudo, sobre a 

questão da gestão. O objetivo para além dessa verificação é possibilitar, também, a 

devida visibilidade para a incorporação da variedade de assuntos que constituem o 

campo de pesquisa do Serviço Social por seus pesquisadores ao longo do período em 

análise.  
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A exposição do quadro acima, referente ao levantamento e a classificação em 

eixos das dissertações e teses nos programas de pós-graduação do Estado do Rio de 

Janeiro, apresenta algumas informações que precisam ser consideradas e analisadas, 

de acordo com os objetivos de elaboração desse material. Todavia, relembramos que 

o objetivo da confecção desse material se justifica por dois motivos. O primeiro em 

identificar a temática do trabalho profissional no âmbito da gestão, com o objetivo de 

compreender que discussão tem sido feito em torno dessa questão, e o segundo em 

produzir um panorama dos estudos dessa área diante a conjuntura política, econômica 

e social que perpassa o período analisado.  

Para isso, quando do processo de análise, iniciamos o apontamento das 

questões conferindo a importância do eixo Serviço Social: fundamentos, formação e 

trabalho profissional. Essa importância se explica pela relação da gestão com o 

trabalho profissional que está intimamente relacionada a esse eixo, mas também por 

creditarmos ao eixo de fundamentos, formação e, sobretudo ao trabalho, as principais 

discussões que articulam questões presentes nessa época com o desenvolvimento 

profissional. O detalhamento desse eixo também revela uma importante consideração 

acerca do que de fato preocupa e instiga essa categoria profissional na área de 

Serviço Social.  

QUADRO 1 – LEVANTAMENTO EM TORNO DA PRODUÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SERVIÇO 
SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 2004-2014. (Material produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 2017). 
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Esse eixo, por sua vez, de acordo com quadro apresentado, ocupa a terceira 

posição no “ranking” de concentração de temáticas que ora se observa. Antecedido 

apenas pelo eixo Política Social (que ocupa primeira posição e abarca grande número 

de estudos sobre a temática) e o eixo Trabalho e Questão Social (que diante desse 

quadro fica com a segunda posição em relação ao número expressivo de publicações 

sobre esse universo). Entre os 814 trabalhos de dissertações e teses submetidos a 

essa classificação o eixo em destaque apresenta um somatório de 99 trabalhos, dos 

quais 77 são dissertações e os outros 22 são teses.  

Antes de prosseguirmos problematizando e detalhando esse eixo, de acordo 

com cada um dos cinco programas de pós-graduação observados, devemos pontuar a 

importância dos estudos acadêmicos tanto sobre Política Social, quanto em relação ao 

Trabalho e Questão Social, que se verifica nesse levantamento. Pontuamos que os 

dois eixos articulam-se com as matérias correlatas ao grande universo de trabalho dos 

assistentes sociais. Esses são trabalhos com grande capacidade de fornecer 

subsídios de análise e compreensão sobre os aspectos econômicos, políticos e sociais 

que influenciam a constituição do mercado de trabalho, que transformam e dinamizam 

as demandas e os serviços sociais e que impõem a categoria o desafio de 

coletivamente construir e qualificar as respostas profissionais. Contudo, necessitam 

ser articulados ao cotidiano prático do exercício profissional.  

A busca em montar um panorama sobre os estudos ao largo de dez anos 

importantes para a história do Brasil e para o desenvolvimento do Serviço Social tem o 

objetivo central de tentar identificar apontamentos teóricos sobre a gestão, mas 

também acrescenta a esse estudo a consideração sobre o que de fato tem inquietado 

pesquisadores os motivando na construção de pesquisa. Nesse sentido, a análise dos 

dados e dos números dos trabalhos em cada eixo, além de indicar as maiores 

concentrações de trabalhos apontam as lacunas teóricas que precisam ser 

visualizadas e reconhecidas por esse coletivo profissional. 

As ponderações abrem margem para compreender a ênfase sobre o eixo 

Serviço Social: fundamentos, formação e trabalho profissional. Apesar desse eixo 

também agregar trabalhos acerca dos fundamentos e da formação ele concentra as 

discussões sobre o trabalho profissional que toma as particularidades do exercício 

profissional em diferentes espaços de intervenção, inclusive o âmbito da gestão. O 

trabalho profissional precisa se reportar as formas de ocupação no mercado de 

trabalho, as demandas sociais e as respostas profissionais, construídas com base 

teórica e também fundamentadas com elementos ético-políticos, no horizonte do 
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projeto profissional. Para identificarmos esses trabalhos passamos a observar o 

número dos trabalhos por eixo e detalhar o eixo que compreende o trabalho 

profissional.  

Em um universo de 814 trabalhos, 589 são dissertações e 225 são teses, algo 

em torno de apenas 12% são trabalhos que possuem destaque particular as questões 

inerentes (fundamentos, formação e trabalho) ao Serviço Social como tema central. 

Aparentemente esse é um número pequeno em relação ao número de trabalhos, cuja 

centralidade é a discussão sobre as políticas sociais (algo em torno de 35%). 

Verificamos uma situação que poderia justificar essa predominância. A especificidade 

do Programa de Pós-graduação em Política Social (UFF) provoca a elevação do 

número total dos trabalhos nesse eixo. Contabilizando as publicações de todos os 

programas nesse eixo somam-se 288 trabalhos (dissertações e teses), dos quais 107 

são trabalhos produzidos somente pelo Programa em Política Social da Universidade 

Federal Fluminense. A expressividade desse número fundamenta-se na área de 

concentração e linhas de pesquisas desse Programa, que por si só representa uma 

necessidade do Serviço Social voltar-se para as políticas sociais. 

Contudo, ainda com essa ponderação, ao voltarmos à análise dos números 

constatamos a liderança das publicações no eixo políticas sociais também nos três 

Programas com ênfase em Serviço Social (UFRJ, PUC e UERJ). Embora se mantenha 

a liderança do eixo política social também nesses programas, observa-se certo 

equilíbrio e concentração dos estudos nesses três eixos destacados, ainda que se 

mantenha o eixo Serviço Social: fundamentos, formação e trabalho em terceira 

posição nas publicações desses programas. 

 Ou seja, embora haja de fato uma predominância de estudos sobre política 

social na totalidade dos trabalhos que foi levantado, mesmo considerando a 

especificidade do programa da Universidade Federal Fluminense sobre esse eixo, há 

nos demais programas, cuja centralidade está no Serviço Social, uma grande 

tendência em debruçar-se sobre esse assunto. Esses números expressam com rigor 

uma característica de pesquisa na área do Serviço Social em que se destaca a análise 

sobre as políticas sociais e para as questões em torno do trabalho e da questão social.  

O levantamento dessas publicações acaba por revelar que no espaço temporal 

de uma década, marcada por intensas transformações societárias, não é central para 

o Serviço Social a problematização necessária entre a articulação da função e o 

trabalho desempenhado por assistentes sociais tanto nas políticas sociais, como no 

enfrentamento ao crescimento expressivo da questão social durante essa década. 
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 A problematização em torno do trabalho profissional é pulverizada nos 99 

trabalhos do eixo Serviço Social: fundamentos, formação e trabalho profissional. A 

seguir veremos como o trabalho profissional aparece em relação aos fundamentos e a 

formação profissional nos diferentes programas de pós-graduação. A baixa elaboração 

em torno desse tema aponta uma tendência dessa categoria em voltar-se pouco para 

o desvelamento do seu próprio exercício.  

 O programa da UFRJ, que concentra mais da metade dos trabalhos desse eixo 

(49 trabalhos), possui um material que abarca produções que abordam tanto à 

formação profissional, quanto aos fundamentos e ao trabalho profissional. As 

temáticas em cada um desses eixos estão sinalizadas no quadro a seguir. Observam-

se entre os 49 trabalhos identificados entre 2004-2014 nesse eixo a existência de 

temáticas que articulam o trabalho profissional com as políticas sociais que assistentes 

sociais atuam, certa caracterização de determinadas funções do Serviço Social e o 

levantamento de temáticas que certamente se articulam com a função da gestão. 

Contudo, no lapso dos dez anos não foi encontrado – pelo filtro dos títulos e resumos 

– trabalhos que examinasse a relação entre o trabalho profissional e o âmbito da 

gestão, sobretudo com o enfoque na PNAS. 

 Na fase intermediária desse levantamento, que compreende o detalhamento 

desse eixo através da leitura dos títulos e de alguns resumos sobre temas correlatos 

com a questão central desse estudo percebemos que, para além da fecunda 

publicação em relação ao trabalho profissional, esse programa também se destaca em 

estudos na área de fundamentos. Há trabalhos importantes e de fôlego que ganham 

destaque pela discussão em torno do projeto profissional e ainda, na discussão 

contemporânea sobre os fundamentos dessa profissão. Esses trabalhos são 

importantes para o fortalecimento coletivo dessa categoria e também para subsidiar 

trabalhos como esse que relacionam os aspectos históricos e conjunturais com as 

demandas que fundamentam a pertinência do trabalho do Serviço Social nessa 

sociedade.  Abaixo segue o quadro pontuando as temáticas abordadas nesse eixo.  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – UFRJ 

CLASSIFICAÇÃO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL – por tema identificado. 

TOTAL DE TRABALHOS FUNDAMENTOS FORMAÇÃO TRABALHO 

49 

Renovação do Serviço Social Instrumentos e Técnicas Imediaticidade 

Projeto Ético-Político Histórico da formação Demandas Sociais 

Código de Ética Estágio Dimensão técnico-operativa 

Contemporaneidade  Diretrizes Curriculares Estratégias e Táticas de trabalho 
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 Consideramos as temáticas pontuadas nesse quadro com a devida importância 

uma vez que realizam um debate necessário em relação ao projeto profissional e aos 

desafios contemporâneos marcados pela onda neoliberal e conservadora que atacam 

as políticas sociais e enquadram desafiam a organização coletiva do Serviço Social na 

integralização de seu projeto profissional. Observa-se sua importância em subsidiar 

discussões importantes sobre o Serviço Social e em direcionar pesquisas sobre a 

análise reflexiva e propositiva em diversas áreas de atuação pertinentes aos 

assistentes sociais.  

 Nesse horizonte destacamos também o quadro descritivo das produções desse 

eixo nos demais programas. O terceiro quadro refere-se ao mapeamento realizado no 

Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UERJ. São 28 publicações 

analisadas que apresentam, em geral, uma importante característica de articulação do 

trabalho do Serviço Social com as políticas e funções reservadas a esse profissional 

no mercado de trabalho. Observa-se uma sistematização contemporânea, variada e 

detalhada do trabalho que vem sendo desenvolvido por assistentes sociais em 

diferentes espaços sócio ocupacionais, embora a gestão ainda não se apresente como 

uma questão no período de tempo analisado.  

 

 

 

 

Sindicalização  Questão Racial na Formação Função de consultoria 

História   Meio Ambiente 

Teorias e Instrumentais   Mercado de Trabalho 

Questão Racial na história do SeSo   Tecnologia no trabalho 

Conservadorismo   Trabalho com usuários de Drogas 

Teoria Social   Trabalho em ONG 

Concepções sobre a profissão   Trabalho no âmbito da Assistência Social 

Produção teórica   Trabalho no âmbito da Educação 

    Trabalho no âmbito de Empresas 

    Trabalho no âmbito do Judiciário 

    Trabalho no âmbito do lazer 

QUADRO 2 – MAPEAMENTO DAS DISSERTAÇÕES E TESES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SERVIÇO 
SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2004 A 2014). (Material produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 
2017). 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – UERJ 

CLASSIFICAÇÃO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL– por tema identificado. 

TOTAL DE 
TRABALHOS 

FUNDAMENTOS FORMAÇÃO TRABALHO 

28 

Pós- Modernidade Estágio Atribuições privativas 

Projeto Ético-Político Projeto Ético Político Projeto ético-político  

Serviço Social e as novas comunicações   Trabalho com ações socioeducadivas 

Sindicalização    Trabalho com usuários de Drogas 

    Trabalho em municípios 

    Trabalho no âmbito da assistência estudantil 

    Trabalho no âmbito da Assistência Social 

    Trabalho no âmbito da Educação 

    Trabalho no âmbito da previdência social 

    Trabalho no âmbito de Empresas 

    Trabalho no âmbito do Judiciário 

    Trabalho no comando das forças armadas 

    Trabalho no sistema penitenciário 

 

  

No quadro 4 ainda é possível observar o detalhamento desse eixo no 

Programa de Pós-graduação em Serviço Social da PUC-Rio. Diante da análise sobre 

as características das publicações desse programa avaliamos uma 

desproporcionalidade entre o número total de trabalhos e o número de publicações 

que foram identificadas no eixo em destaque. Esse programa apresenta um número 

total de 193 trabalhos, dos quais apenas 16 são identificados no eixo “Serviço Social: 

fundamentos, formação e trabalho profissional”.  

Analisando as publicações desse eixo ainda conseguimos perceber grande 

atrelamento da questão do trabalho com as políticas sociais. Há uma imbricação forte 

das políticas sociais com o trabalho do Serviço Social identificada na análise dos 

títulos das publicações. Isso requer dizer que esses dois eixos encontram-se 

sobrepostos sem uma diferenciação necessária para a organização e fortalecimento 

do trabalho dessa categoria.  

 

 

 

 

QUADRO 3 – MAPEAMENTO DAS TEMÁTICAS DO EIXO SERVIÇO SOCIAL DO PPG EM SERVIÇO SOCIAL (UERJ). (Material 
produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 2017). 
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 Essa é uma percepção significativa que nos leva a considerar as políticas 

sociais no desenvolvimento do mercado de trabalho dos assistentes sociais e também 

no estudo e crítica dessa categoria ao processo que instaura e conforma tais políticas 

que rebate na matéria de trabalho do Serviço Social. A concentração dos estudos 

nessa área, no entanto, denota certa fragilidade de produção acadêmica que se 

aproxime das questões em torno das temáticas pertinentes as competências e 

atribuições dessa categoria em relação ao mercado de trabalho, que de fato, conta 

com o protagonismo das políticas sociais.  

 Já os dois programas de pós-graduação da UFF (quadro 5 e 6) apresentam 

pouquíssimas publicações nesse eixo. A baixa publicação no programa em Política 

Social no eixo detalhado pode ser justificada pela especificidade do programa em 

centrar-se sobre o estudo objetivo das políticas sociais. No entanto, no mapeamento 

do eixo Serviço Social: fundamentos, formação e trabalhos, ainda com essa 

particularidade, foram identificados dois trabalhos – uma dissertação (com 

centralidade em fundamentos) e o outro uma tese (com centralidade no trabalho) – 

resultados da conclusão do curso nesse programa, que puderam ser classificados 

nesse eixo devido sua pertinência. E dentre eles identificou-se um trabalho (tese) 

voltado para o estudo da gestão como espaço-ocupacional da política de saúde.   

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - PUC-RIO 

CLASSIFICAÇÃO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL– por tema identificado. 

TOTAL DE 
TRABALHOS 

FUNDAMENTOS FORMAÇÃO TRABALHO 

16 

  Estágio Assessoria em Conselho Tutelar 

    Mercado de Trabalho 

    Relato de Experiência 

    Sofrimento no trabalho 

    Terceirização  

    Trabalho em Conselho Municipal de Assistência 

    Trabalho no âmbito da Assistência Social 

    Trabalho no âmbito da Saúde 

    Trabalho no âmbito da saúde mental 

    Trabalho no âmbito do Judiciário 

    Uso da arte como instrumento de trabalho 

    
 

      

QUADRO 4 – MAPEAMENTO DAS TEMÁTICAS DO EIXO SERVIÇO SOCIAL DO PPG EM SERVIÇO SOCIAL (UERJ). (Material 
produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 2017). 

 
 

 

QUADRO 1 – MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES E TESES NOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (dados produzidos a partir da observação e análise realizada nessa pesquisada) 
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 Em relação ao programa em Serviço Social e Desenvolvimento Regional a 

baixa publicação é explicada por ser um programa recente (2012). O último ano de 

análise dessa pesquisa coincide com o ano das publicações da primeira turma de 

mestrado desse programa. Das 9 publicações identificadas nesse ano, 4 são 

identificadas nesse eixo, com predominância da temática trabalho. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – UFF 

CLASSIFICAÇÃO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL 

TOTAL DE TRABALHOS FUNDAMENTOS FORMAÇÃO TRABALHO 

4 

Projeto Ético-Polítco Assistência Social Política habitacional  

    Saúde 

    Assistência Social 

 

  

Em suma, diante os 99 trabalhos mapeados, verificamos alguns trabalhos 

abrangendo o trabalho do Serviço Social na Política de Assistência Social, que traziam 

discussões sobre o duelo entre conservadorismo e direção histórico-crítica como 

norteadoras do trabalho nesse âmbito, o desenvolvimento do trabalho de assistentes 

sociais nos centros especializados, nas medidas sócio-educativas, nos abrigos, nos 

conselhos de direitos, com crianças e adolescentes em situação de rua, bem como na 

diferenciação do Serviço Social em relação à Assistência Social e na percepção dos 

desafios profissionais que essa política coloca para os profissionais de Serviço Social. 

Significa dizer que há uma tendência de concentração de objetos de estudo que se 

relacionem com questões específicas dentro da própria política.  

Somente um entre os 99 trabalhos foi identificado trazendo a questão da 

gestão de forma central e articulada com o trabalho de assistentes sociais nessa 

função. Esse trabalho intitulado por “A gestão de equipes de Serviço Social em 

hospitais públicos no Rio de Janeiro” trata-se da tese de doutoramento de Dolores 

Lima da Costa Vidal (2014), através do Programa de Pós-Graduação em Política 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL – UFF 

CLASSIFICAÇÃO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL 

TOTAL DE TRABALHOS FUNDAMENTOS FORMAÇÃO TRABALHO 

2 Religião   Espaço ocupacional: saúde / Função: gestão 

QUADRO 5 – MAPEAMENTO DAS TEMÁTICAS DO EIXO SERVIÇO SOCIAL DO PPG EM POLÍTICA SOCIAL (UFF). (Material 
produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 2017). 

 
 

 

QUADRO 6 – MAPEAMENTO DAS TEMÁTICAS DO EIXO SERVIÇO SOCIAL DO PPG EM SERV. SOCIAL E DESENV. REGIONAL 
(UFF). (Material produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 2017). 
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Social da Universidade Federal Fluminense101. A autora problematiza como o processo 

de contrarreforma do Estado promove alterações substanciais na política de saúde e 

nas formas de construir a gestão. Apesar de se voltar com atenção para a política de 

saúde, traz considerações importantes que precisam ser pontuadas aqui uma vez que 

o objetivo da autora é tão próximo à desse estudo.  

 Nessa tese, a autora identifica a gestão de duas formas. A primeira a partir da 

perspectiva democrática e participativa, considerando-a como resultante do processo 

de lutas sociais encampadas pelo movimento de reforma sanitária, tão importante na 

construção do Sistema Único de Saúde. E a segunda como resultante do processo de 

contrarreforma do Estado, que atingem as políticas sociais de forma a materializar a 

proposta neoliberal com redução de despesas e restrição de recursos financeiros, 

materiais e humanos.  

Essa diferenciação ajuda a perceber um indicativo sobre a tendência das 

políticas sociais (nesse caso da política de saúde) adotarem o modelo empresarial na 

sua organização. Segundo a autora, o modelo empresarial passa a ser considerado o 

“tipo ideal” para a “boa administração”, desconsiderando aspectos centrais como o 

financiamento, a promoção da saúde, a qualidade do serviço, as formas de acesso, 

entre outros. A adoção desse modelo nas políticas permite concentrar na capacidade 

de gerir a resolução para as adversidades encontradas na execução do serviço. Isso 

confere à gestão a necessidade de estruturar-se sobre as formas tradicionais de 

administração (hierarquização, especialização, burocratização e controle do trabalho), 

em detrimento do modelo democrático e participativo, que tende a viabilizar canais de 

construção e reconstrução das políticas sociais de acordo com as demandas sociais.  

O objetivo dessa tese é evidenciar a conjuntura neoliberal que impregna as 

políticas sociais e problematizar a repercussão dessa perspectiva no trabalho de 

assistentes sociais na função da gestão. No entanto, além de se diferenciar desse 

estudo no recorte da política social apresenta uma especificidade da ocupação de 

assistentes sociais na gestão. A autora observa a gestão de equipes de Serviço 

Social, que é uma atribuição privativa para esse profissional. Sua provocação está no 

sentido de destacar a importância da análise do trabalho na gestão para referenciá-lo 

aos objetivos do projeto profissional, sinalizando que apesar das contradições e 

tensões dessa função, é preciso que os profissionais envolvidos na gestão estejam 

ancorados também em princípios amplamente propagados na categoria. A seguir essa 

diferença ficará mais nítida na medida em que a política de Assistência Social for 

                                                           
101

 Esse trabalho foi identificado no quadro 5, referente aos trabalhos desse programa de pós-graduação. 
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sendo apresentada. A gestão de equipes multidisciplinares confere uma 

particularidade ao estudo que vem sendo realizado, conferindo maior complexidade à 

função da gestão e diferenciando-se do campo observado pela autora.  

Nesse momento é preciso também olhar para essa tese como um importante 

indicativo, em relação ao levantamento realizado, sobre as pesquisas desenvolvidas 

em tais cursos de mestrado e doutorado, empreendido no estado do Rio de Janeiro. A 

tese corrobora com a identificação da escassez de problematizações sobre essa 

função e sobre outras funções desempenhadas pelos profissionais de Serviço Social. 

Diante o levantamento realizado verifica-se uma carência de estudos sobre as 

variadas funções que o Serviço Social vem realizando, o que nessa análise representa 

um afastamento das pesquisas com o cotidiano dos assistentes sociais e denota um 

afastamento preocupante da academia com campo da prática. Outro importante 

indicativo que essa tese faz é perceber que em outras políticas a gestão também é 

motivo de questionamentos e problematizações, e isso está identificado no conjuntural 

processo de desenvolvimento do país. Nesse sentido, torna-se necessário entender a 

função da gestão como uma possibilidade de absorver a demanda institucional e 

social a partir de duas perspectivas. Uma democrática, pautada na construção de 

canais coletivos para defesa dos direitos da classe trabalhadora e outra, conservadora 

com vistas a beneficiar as iniciativas privadas.  

3.2 Levantamento das publicações na Revista Serviço Social e Sociedade no 

período de 1996 a 2014 

Como foi enunciado na apresentação desse capítulo, o mapeamento das 

publicações da revista Serviço Social e Sociedade, da editora Cortez, considera a 

importância desse periódico em ser canal de comunicação com assistentes sociais de 

todo Brasil na divulgação de temáticas e questionamentos próprios no cotidiano 

profissional do Serviço Social. Foi considerada também a facilidade tanto de acesso, 

quanto de publicação de profissionais, docentes e discentes, que confere a ela a 

atribuição de ser uma importante ferramenta no processo de socialização das 

produções e viabilidade de discussões acerca do exame da intervenção dessa 

categoria.  

Esse mapeamento, assim como o anterior, possui como objetivo a construção 

de um panorama que indique as tendências das problematização no Serviço Social, 

possibilitando estimar as fragilidades e a necessidade de situar o trabalho na gestão 

diante da importância que afirmamos com esse estudo. Diferente do levantamento 

anterior, esse trabalho abrange um período temporal de quase duas décadas. Essa 
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diferenciação foi realizada objetivando aproximar-se ainda mais das substanciais 

mudanças provocadas pela elaboração das diretrizes curriculares, aprovadas no ano 

de 1996 (Diretrizes Curriculares da ABEPSS que foram aprovadas em 1999). O intuito 

é verificar como a categoria vem respondendo teoricamente as demandas sociais 

desse período. O mesmo caminho realizado no levantamento anterior foi utilizado 

nesse. A saber, foram separadas e identificadas todas as revistas publicadas no 

período temporal pesquisado, em seguida todos os artigos publicados entre 1996 e 

2014 e, também, foram listados e separados de acordo com a identificação de seus 

autores, para que na fase intermediária do levantamento pudesse ser realizada a 

classificação dos artigos nos mesmos eixos temáticos utilizados no mapeamento 

anterior. São esses eixos: 1) Ética, direitos humanos e Serviço Social; Movimentos 

Sociais e Serviço Social; 2) Políticas Sociais e Serviço Social; 3) Questões agrária, 

urbana e ambiental e Serviço Social; 4) Serviço Social, relações de 

exploração/opressão de gênero, raça/etnia, sexualidades, classes sociais e geração; 

5) Serviço Social: fundamentos, formação e trabalho profissional; 6) Trabalho, questão 

social e Serviço Social. Do mesmo modo que no outro levantamento consideramos 

também os eixos: Brasil; Família, Teoria Social e outros, pois um número maior ainda 

de trabalhos com ênfase nesses temas foi encontrado, reafirmando a necessidade de 

classificação específica, observando a especificidade e centralidade dessas temáticas 

nessa área do conhecimento.  

Em relação ao mapeamento realizado sobre a revista detemo-nos na análise 

dos títulos dos artigos para a classificação, objetivando construir apenas um painel 

geral sobre as tendências das produções teóricas nessa revista de alta circulação no 

ínterim entre 1996 e 2014. No quadro 7, verificamos uma somatória total de 589 

artigos distribuídos em 70 edições da revista (nº50 a nº120). As separações em eixos 

demonstram um forte investimento dessa categoria em problematizar os três eixos 

também destacados nas publicações de mestrado e doutorado (Política Social, 

Serviço Social: fundamentos, formação e trabalho e Trabalho e Questão Social).  

A quantificação numérica, entretanto, não é suficiente para perceber o trabalho 

realizado por essa revista ao longo dos anos. Na leitura dos títulos e temas de cada 

número e também dos artigos observa-se uma grande variedade de autores, de 

trabalhos coletivos e também uma maior incidência de questionamentos, articulados 

com aspectos históricos e críticos em relação à dimensão que capta as múltiplas e 

variadas perspectivas e temáticas que abrangem o trabalho realizado por assistentes 

sociais.  
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Importante salientar que no trânsito desses anos a revista passou por um 

processo de revisão, apresentado de maneira participativa e conjunta ao movimento 

da categoria em adensar as temáticas contemporâneas inerentes ao universo do 

Serviço Social. A concentração nesses eixos apresenta pistas sobre as características 

de pesquisa e sistematização do Serviço Social e afirma quantitativamente os 

caminhos percorridos por assistentes sociais e as reflexões e análises teóricas sobre 

seu trabalho.  

 

 

Nesse levantamento também houve um detalhamento sobre o eixo Serviço 

Social: fundamentos, formação e trabalho pensando, com o mesmo objetivo de 

esmiuçar os trabalhos desse eixo. Conforme já aparece no quadro 7 são localizados 

150 trabalhos, cujo detalhamento está exposto no quadro seguinte (q.8). Observa-se 

uma grande concentração de publicações sobre o trabalho profissional, que corrobora 

com a sinalização que já havia sido feita sobre a articulação das temáticas com o 

trabalho. Vários sãos os trabalhos que observam as diferentes funções 

desempenhadas pelos assistentes sociais (ver temáticas no quadro 8). No entanto, 

apesar de haver dois números da revista que sugerem a discussão sobre gestão 

observa-se a ausência dessa discussão de forma específica e articulada à dimensão 

operativa e como função do Serviço Social. Essas discussões se limitam a análises 

operacionais e organizacionais das políticas sociais.   

QUADRO 7 – LEVANTAMENTO POR EIXO DAS PUBLICAÇÕES DA REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE DE 1996 A 
2014. (Material produzido a partir de dados colhidos e organizados pela autora, 2017). 
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Em edição aleatória ao tema da gestão localiza-se um trabalho que realiza a 

articulação da gestão com o trabalho do Serviço Social na área de gestão de pessoas. 

Antes de indicar as contribuições que esse artigo apresenta para esse estudo é 

preciso pontuar que em quase duas décadas de análise sobre essas publicações não 

se identifica abordagens sobre a inserção de assistentes sociais no âmbito da gestão. 

O impacto dessa constatação se explica por já se reconhecer que a ocupação em tais 

cargos não é uma novidade para a profissão. Nesse sentindo, a ausência de dessa 

discussão nos causa estranheza e provoca questionamentos acerca da relevância 

dessa questão para a categoria. 

A gestão burocrática, a gestão social, a gestão democrática por outro lado 

ganham destaque em algumas edições publicadas nesse período. Outras formas de 

abordar uma nova tendência estratégica no desenvolvimento do capitalismo são 

apresentadas, mas sem uma relação estreita com o exercício profissional. A análise 

desse periódico acaba por indicar uma ausência nacional de abordagens teóricas e 

críticas sobre o conteúdo produzido pelo trabalho de assistentes sociais nesse âmbito.  
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REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE 

CLASSIFICAÇÃO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO 
PROFISSIONAL 

TOTAL DE 
ARTIGOS 

FUNDAMENTOS FORMAÇÃO TRABALHO 

150 

Cidadania A mercantilização do ensino  A imediaticidade 

Conjuntura  A questão racial  Ação pedagógica/competente 

Conservadorismo 
A temática da violência na 

formação 
Cotidiano 

Desafios contemporâneos Código de Ética Defesa de direitos 

Diretrizes Curriculares Configuração da formação Desafios no trabalho 

Ética Conservadorismo Espaços Ocupacionais 

Formas de comunicação  Desafios contemporâneos Fiscalização Profissional 

História Estágio Funções do Serv. Social como perito 

Internacionalização História Funções do Serv. Social em hospitais 

Organização Política da 
categoria 

Produção teórica 
Funções do Serv. Social na 

assessoria/consultoria 

Projeto ético-político Profissão/trabalho Funções do Serv. Social no planejamento 

Reconceituação Projeto Ético-Político Funções do Serv. Social no plantão 

Transformações societárias Renovação do Serviço Social Funções investigativas 

    Funções no neoliberalismo 

    Identidade Profissional 

    Mercado de trabalho 

    Processos de Trabalho 

    Produção de conhecimento 

    Reflexões sobre o trabalho 

    Sigilo 

    Trabalho com Gestão de Pessoas 

    Trabalho com jovens 

    Trabalho com pacientes terminais  

    Trabalho na direção de emancipação social 

    Trabalho na Docência 

    Trabalho na proteção social 

    Trabalho no âmbito da Educação 

    Trabalho no âmbito da saúde do trabalhador 

    Trabalho no âmbito da Seguridade Social 

    Trabalho no âmbito de serviços em Empresas 

    
Trabalho no âmbito dos serviços Assistência 

Social 

    Trabalho no âmbito dos serviços de Saúde  

    
Trabalho no âmbito dos serviços de Saúde 

Mental 

    Trabalho no âmbito dos serviços no Judiciário 

    Trabalho no SESI 

 

 

QUADRO 8 – DETALHAMENTO DO EIXO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL DA 
REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE DE 1996 A 2014 (Material produzido a partir de dados colhidos e organizados pela 
autora, 2017). 
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O artigo que ganha notoriedade e instiga esse estudo em identificar seu 

conteúdo é de autoria de Maria Figueirêdo de Araújo Regis e se intitula “Serviço Social 

e a área de gestão de pessoas: mediações sintonizadas com a Política Nacional de 

Humanização do hospital Giselda Trigueiro”. Ele foi publicado no ano de 2011, no 

número 107 dessa revista, que traz como temática a discussão sobre as Condições de 

trabalho, no âmbito da saúde. Esse número, em especial, se propõe em voltar-se para 

a discussão da crise estrutural, compreender as formas de estabelecimento do modelo 

de produção capitalista, refletir sobre a informalidade no trabalho e sobre como a 

qualificação profissional além de ser uma necessidade do profissional em qualificar 

suas respostas profissionais, é também uma demanda estratégica do mercado. 

O artigo que ganha destaque compreende o trabalho na gestão de pessoas e 

ganha notoriedade pela articulação que realiza entre uma “nova” possibilidade de 

ocupar espaços profissionais interdisciplinares, na conjuntura de crise e de 

transformações estruturais estratégicas para o desenvolvimento do sistema capitalista, 

com os objetivos profissionais. Em linhas gerais, esse artigo aponta mudanças 

econômicas, políticas e sociais que ocasionam mudança nas formas das organizações 

para melhor absorverem a capacidade produtiva de trabalhadores. A autora justifica 

essa mudança com base nos estudos de Chiavenato (1999), que aponta que, até o 

inicio da década de noventa, o foco da administração eram as estruturas 

organizacionais, alterado estrategicamente após essa década para aspectos mais 

dinâmicos tais como a compreensão de que as pessoas são a base para uma 

organização mais eficaz, produtiva e dinâmica.  

A autora aponta a experiência do Serviço Social na equipe de gestão de 

pessoas do Hospital Giselda Trigueiro, afirmando que essa inserção profissional foi 

viabilizada pela Política Nacional de Humanização. Em contraponto caracteriza a 

gestão de pessoas como uma estratégia de maior engajamento dos trabalhadores, 

uma vez que são esses que detém conhecimentos importantes para o maior 

enriquecimento das organizações e, permite o leitor compreender que a mudança na 

nomenclatura dessa função está associada à reorganização profunda de concepção e 

realização do trabalho que introduz “novos conceitos tais como gestão de pessoas, 

planejamento estratégico, gestão participativa, colaboradores, entre tantas outras 

como competência, polivalência, flexibilidade e transferibilidade” (p.488). 

Segundo esse artigo, a gestão de pessoas implica em modificações na forma 

da organização se relacionar com os trabalhadores, potencializando suas capacidades 

e habilidades como estratégia de obtenção da plena realização da missão e dos 
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objetivos das organizações. Nesse sentido, o trabalho de assistentes sociais nesse 

âmbito é apreendido com algumas pontuações. A primeira delas é compreender que 

esse âmbito é formado pelo desenvolvimento das habilidades e competências de 

diferentes profissionais, sem a exigência de atribuições privativas que provoquem a 

pertinência desse profissional na equipe102. A segunda delas está diretamente 

relacionada com a anterior. O fato desse espaço ocupacional não necessitar desse 

profissional para o exercício de competências privativas não anula a necessidade de 

aproveitar esse profissional para o desenvolvimento de trabalhos que correspondem 

ao seu perfil profissional. A autora afirma que, na experiência que narra, são 

requeridas competência para a intermediação e gerenciamento de conflitos, 

conhecimentos legais no âmbito trabalhista, capacidade de negociação, estratégias no 

trato de facilitar a educação permanente dos trabalhadores e a valorização destes, o 

que inclui conhecimento sobre metodologias para realizações de capacitações, 

planejamento estratégico, avaliação de desempenho, entre outros. Nesse sentido, a 

terceira pontuação que realiza é entender que o desempenho do trabalho profissional, 

nesse âmbito, por um lado (segundo o que é apresentado pela autora), busca atender 

as prerrogativas do projeto profissional quando observa a necessidade dos assistentes 

sociais provocarem processos de educação permanente nas organizações, com 

aprimoramento e qualificação das respostas profissionais, bem como na melhoria do 

serviço para a população. Contudo, é preciso salientar que a direção do trabalho que é 

apresentado por esse artigo realiza com vigor o objetivo institucional, que corresponde 

a lógica capitalista de amenização de conflito, enquadramento do indivíduo as normas 

empresariais, melhoria e qualidade do serviço, mantendo as mesmas condições de 

trabalho, a saber: baixa remuneração, falta de pessoal, escassez de equipamentos 

entre outros indicadores que provocam “desencanto, cansaço e descontentamento de 

trabalho” (p.494), segundo a fala da própria autora. 

Essas e outras pontuações em relação a essa função, inscrita como 

possibilidade de trabalho para assistentes sociais em diferentes políticas contribuem 

com esse estudo no sentido de tomarem as transformações e incluírem as 

repercussões delas no trabalho realizado por assistentes sociais nesse país. Além 

disso, há uma preocupação da autora em salientar as possibilidades e limites dessa 
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 Nesse sentido, não é uma requisição ser assistente social para trabalhar nesse âmbito, o que não quer 
dizer que o assistente social não está apto para trabalhar nessa frente. Ao contrário, realizar essa 
pontuação permite-nos compreender que a gestão está para o assistencial assim como também se 
constitui como uma possibilidade para a intervenção e atuação de outras categorias profissionais. O 
Serviço Social ao se inserir nesse âmbito contribui com sua competência e determinação profissional, que 
na perspectiva abordada aqui contribui com o desenvolvimento dos compromissos profissionais também 
nessa área de intervenção, possibilitando a difusão dos objetivos profissionais, bem como o alargamento 
das funções e do mercado de trabalho desse profissional. 
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função, indicando a necessidade de tornar a gestão motivo de estudos associando sua 

“novidade” a partir de um processo de transição do desenvolvimento do sistema 

capitalista. Acrescento que nessa direção à função do assistente social na gestão tem 

de ser motivo de debate coletivo e de elaboração crítica e propositiva de uma resposta 

profissional qualificada.   

Assim, considerando tanto a dissertação de Vidal (2014) que nos apresenta o 

processo de contrarreforma do Estado e a instauração de uma lógica empresarial no 

gerenciamento dos serviços de saúde na contramão dos princípios democráticos e 

participativos tanto da reforma sanitária, quanto do projeto profissional e o artigo de 

Regis (2011) que dimensiona as possibilidades, limites e traços de conservadorismo 

na requisição da gestão em equipes multidisciplinares percebemos as variadas 

dimensões sobre essa questão e a posição marginal dessa discussão na área do 

Serviço Social. Apesar das abordagens se diferenciarem, inicialmente na natureza do 

trabalho (o primeiro é uma tese e o segundo um artigo) e no conteúdo em relação a 

compreensão sobre a contextualização da gestão na atualidade e sobre a pertinência 

dessas diferentes experiências de trabalho, os dois trabalhos apontam percepções 

que precisam ser desbravadas e observadas com rigor teórico e prático, se o objetivo 

do Serviço Social ainda for, de fato, aquele que é anunciado no projeto ético-político 

dessa categoria.  

As motivações que levam os profissionais envolvidos na gestão a não 

sistematizarem o trabalho nesse âmbito são desconhecidas. Essa é uma carência que 

esse trabalho não tem por objetivo dar conta e nem poderia, devido a particularidade 

da dissertação ser construída num exíguo espaço de tempo. Contudo, devo indicar 

que as transformações sociais que conformam esse momento histórico de maturação 

do projeto neoliberal, de atualização do conservadorismo, e de exacerbação da lógica 

capitalista como regente das mais simples formas de realização da vida são 

determinantes para a reconfiguração do mercado de trabalho do Serviço Social, 

sobretudo, naquilo que toca a inserção desse profissional na gestão.  

Viera (1979) quando se dedicou a estudar e tentar, de alguma forma, esmiuçar 

e revelar esse âmbito de trabalho não possuía como parâmetro o projeto profissional e 

nem vivia os impactos das políticas neoliberais desse tempo. A autora também 

percebia a profissional através de outro prisma, que não considerava a condição social 

como base para a institucionalização das políticas sociais e para o desenvolvimento 

do trabalho profissional. Sua contribuição ainda é expressiva meio ao deserto de 

produções na área. Os trabalhos que ora se identificam em meio a uma imensidão de 
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relevâncias para a profissão se consubstanciam sobre a modernidade. Eles apontam 

bem mais que um mero manual, com passo a passo, de variadas regras sobre como 

agir na posição da gestão. Indicam a dualidade eminente entre o projeto profissional e 

as políticas neoliberais que arrebatem os serviços e políticas sociais, que constituem o 

mercado de trabalho dos assistentes sociais nessa conjuntura. Mas assim fazem com 

considerando uma lógica processual do trabalho da gestão que não se desfez desde a 

descrição de Viera (1979). 

A inserção de assistentes sociais na gestão certamente não caiu em “desuso”, 

ela foi reconfigurada, assim como as próprias políticas sociais. E essa reconfiguração 

observou a onda crescente dos interesses capitalistas em disputa nessa sociedade.  

Contudo, há um movimento de contestação, de inconformismo e de resistência em 

voga nessa categoria que não pode, de maneira alguma, ser desconsiderado. Essa 

tensão aponta para uma oscilação na captação e problematização do trabalho de 

assistentes sociais, esteja eles na gestão ou na execução, que imobiliza o movimento 

da crítica, por diversas motivações, entre as quais se destacam a precariedade do 

vínculo trabalhista, a sobrecarga de trabalho, as escassas políticas de educação 

permanente nos postos de trabalho, os baixos incentivos de realização de pesquisa, 

entre outros.  

O levantamento tanto das dissertações e teses, quanto dos artigos da revista 

Serviço Social e Sociedade expõe essa carência de maneira a sobressaltar a 

necessidade de questionar e articular as dimensões técnico-operativas, teórico-

metodológicas e ético-políticas dessa função, pelos motivos elencados tanto na 

discussão acrescentada pela dissertação, quanto pela discussão do artigo que se 

destacaram nos levantamentos realizados.  

Chama a atenção esses dois trabalhos estarem situados no âmbito da saúde, 

uma vez que a política de Assistência Social cria dispositivos de gestão tão pertinentes 

ao Serviço Social. Este dado, inclusive, fornece pistas para que se considere que o 

lugar onde os assistentes sociais estão sendo mais demandados para a gestão, está 

sendo o objeto menos examinado e analisado criticamente, justamente pelas 

motivações destacadas anteriormente. Por compreender a necessidade de elucidar 

tais dispositivos essa política passa a ser apresentada, sobretudo, nas especificações 

das funções cabíveis aos assistentes sociais para posteriormente caracterizarmos a 

função da gestão nessa política, com a especificidade da função da gestão para o 

Serviço Social.  
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3.3 Política Nacional de Assistência Social: Estrutura e possibilidades de 

inserção de assistentes sociais no âmbito da gestão municipal 

 O objetivo deste tópico é exclusivamente compreender a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) por sua característica em demandar os serviços de 

assistentes sociais no desempenho de funções importantes para realização desse 

serviço, de natureza exclusivamente pública. Escapa das intenções realizar um debate 

sobre a origem, pertinência e problematização da Assistência Social, muito embora já 

tenha sido discutido algumas considerações sobre a iniciativa da assistência social. A 

proposta inclui trabalhar com dados concretos que amoldam o trabalho do Serviço 

Social nessa política, de maneira a equacionar os desafios da função da gestão para 

assistentes sociais nessa posição.  

 No entanto, para iniciar o debate é indispensável que caracterizemos essa 

política. Por mais que não seja um objetivo remontar a história da Assistência Social, 

sobretudo no Brasil, é preciso dizer que sua apreensão como política social é 

concomitante a institucionalização do Serviço Social no Brasil. Verifica-se nessa 

análise a identificação desse serviço com o processo de profissionalização do Serviço 

Social e com seu desenvolvimento. Ao longo do processo de maturação da profissão e 

com o engajamento de assistentes sociais nas lutas sociais identifica-se a importância 

da profissão também na direção de incluir a política de Assistência Social no tripé da 

seguridade social Brasileira, previsto na Constituição Federal de 1988. Observou-se 

que o Serviço Social emerge da necessidade do mercado de trabalho absorver 

trabalhadores especializados em executar serviços para o atendimento das demandas 

dos trabalhadores em um período de necessário desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil. Mas também foi considerado que as demandas dos trabalhadores são 

resultantes de um processo de exploração, conjugada com o processo de resistência, 

expresso nos movimentos coletivos de trabalhadores, que expõe na sociedade 

brasileira as expressões da questão social. Para equacionar as problemáticas 

colocadas na cena pública, uma das saídas encontrada pelo Estado para intervir sobre 

essas demandas é tornar a Assistência Social um serviço público, exigindo dela a 

organização de uma estrutura e a profissionalização desse serviço.  

 O caminho para essa organização foi sendo estabelecido de diferentes formas 

a partir de ações e iniciativas isoladas e particulares, sem legislação específica sobre 

isso no país por muito tempo – desde seu reconhecimento na cena pública, no trânsito 

dos anos 1930, até o ano de 1988, ano da promulgação da Constituição Federal 

cidadã.  Apesar de observarmos algumas organizações em posse da formatação e 
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articulação desses serviços é importante frisar que a Assistência Social só se 

estabelece como um serviço público neste país por meio da Lei Orgânica da 

Assistência Social, no ano de 1993 (LOAS/1993), viabilizada após todo um movimento 

de redemocratização e cidadania, cuja expressividade maior é a Constituição Federal 

de 1988 que estabelece, inclusive, a Assistência Social no tripé da Seguridade Social 

brasileira.   

 Contudo, antes da Assistência Social se tornar um serviço público – ainda 

quando ela socialmente era tratada como caridade e filantropia – o Serviço Social já 

era demandado como atividade especializada com o trato das demandas colocadas 

pela classe trabalhadora. No trânsito das mudanças acerca desse serviço essa 

categoria profissional desenvolve além de uma relação de trabalho, um protagonismo 

no processo de transformação, refletindo no exercício do seu trabalho o seu processo 

revisionista. Nessa relação, assistentes sociais passam também a construir esse 

serviço de forma ativa. A segunda parte desse estudo ao observar essa relação 

pondera como essa categoria estabeleceu alterações no seu trabalho em relação à 

reformulação dos seus objetivos profissionais, que diretamente estavam vinculados às 

transformações conjunturais em voga no Brasil. Nesse sentindo, essa consideração 

tem como intuito apontar as transformações do Serviço Social também no contexto de 

transformação da Assistência Social como um serviço público, tal como se tornou. 

 Para além desse importante apontamento é necessário apreender a política de 

Assistência Social a partir do seu caráter intersetorial. Ela é uma política que prevê a 

proteção social a diferentes públicos e somente se realiza quando articulada a outras 

políticas e serviços do campo social. Logo, depende do bom funcionamento de outros 

serviços para se realizar, exigindo que sua estrutura viabilize a criação de redes na 

organização da política. Essa característica é extremamente importante para 

identificarmos sobre a regulamentação legal o melhor entendimento sobre a dimensão 

do trabalho de assistentes sociais.  

 Como já fora sinalizado, a Constituição Federal de 1988, quando põe a 

Assistência Social no tripé da Seguridade Social no Brasil, afirma esse serviço com um 

direito do cidadão e dever do Estado, viabilizando a regulamentação desse serviço por 

legislação complementar e por isso, tem a importância de ser o primeiro marco legal 

dessa política. Na Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada em 1993 e primeira 

regulamentação jurídica desse serviço, há a definição da finalidade e dos objetivos. 

Afirma-se enquanto um direito para aqueles que necessitam sem a condicionalidade 

da contribuição e define-se como objetivo a realização da proteção social à família, à 

infância, à adolescência, à velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; à 
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promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção de 

integração à comunidade para as pessoas com deficiência e o pagamento de 

benefícios aos idosos e as pessoas com deficiência. Além da finalidade e dos 

objetivos organiza-se, nesse instrumento, as diretrizes para organização do serviço. É 

com essa base que até 2005 se constrói ações orientadas com e pelos profissionais 

que passam a adensar a Política.  

 Somente no trânsito dos anos de 2004 e 2005 que se constrói uma base legal 

que efetiva a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com o objetivo 

de organizar o trabalho, atingindo os princípios da descentralização, capilaridade e 

participação, em relação ao estabelecimento do atendimento, de forma integralizada, 

sobre a proteção social a que se destina. A Política Nacional de Assistência é 

aprovada após deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social que 

consolida o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com o propósito de 

reorganizar os serviços, programas, projetos e benefícios relativos à assistência, 

garantindo a proteção social básica e a proteção especial de média e alta 

complexidade, cuja centralidade tem por norte o trabalho com a família e tem base no 

território onde vivem os usuários (MDS: 2005). 

 Decorre da criação do SUAS, a instituição também da Norma Operacional 

Básica/SUAS (NOBSUAS) – que disciplina a operacionalização  da gestão da política 

e a Norma Operacional Básica/RH (NOB-RH) – que passa a ser um instrumento de 

definição das responsabilidades na política de trabalho, envolvendo todos os 

trabalhadores do SUAS nas suas diretrizes. Esses instrumentos e as demais 

instruções para normatização do serviço – com destaque para a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais – padronizam a forma de realizar a política de 

Assistência em âmbito nacional. Eles observam as responsabilidades de cada ente da 

federação e direciona ou tenta direcionar, uma forma única e homogênea de 

estruturação local do serviço no âmbito municipal.  As Normas Operacionais tornam-se 

assim, os parâmetros para a organização da política e para a fixação das exigências 

em relação aos serviços da rede socioassistencial e às atribuições e competências 

que devem possuir os trabalhadores103 do SUAS. Diante disso, verificamos a fixação 

de responsabilidades para cada esfera de governo e observamos o fenômeno da 

municipalização da política.  
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 A NOB-RH apresenta certo protagonismo dos profissionais de Serviço Social, quando fixa a 
prevalência desse profissional em equipes multidisciplinares. 
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 Com a finalidade de entender a gestão como função possível de intervenção do 

Serviço Social nesta política, esse estudo passa a observar duas peculiaridades dessa 

política. Primeiro a gestão da assistência no âmbito municipal, pois essa é responsável 

pela organização e execução dos serviços tanto na proteção social básica, quanto na 

proteção social especial, de média e de alta complexidade (com alguns serviços). E 

depois o destaque feito na NOB-RH que sinaliza e demanda, com protagonismo, o 

trabalho de assistente social de forma privilegiada na organização e execução dos 

serviços.  

 Quando observamos a Gestão Municipal da Assistência Social percebemos 

diferentes níveis104 de sua realização. E isso remete a análise de Viera (1979). Por 

meio das caraterizações da autora pode-se facilmente identificar, por exemplo, o 

governo e seus representantes (poder executivo, através dos secretários, diretores e 

assessores) numa posição superior de “cúpula”. Ora, é justamente esse nível de 

gestão, segundo a política, responsável por dotar a gestão de uma institucionalidade 

responsável, do ponto de vista operacional, administrativo e técnico-político, criando 

os meios para efetivar a política de assistência (NOB-RH/SUAS, 2007, p.77). A 

compreensão sobre este nível de gestão está nas esferas de governo representado 

pelo Poder Executivo.  

 Assim é fundamental que se reflita sobre a dimensão e perspectiva do Poder 

Executivo para entender sua disposição e influência na gestão de uma política. No 

Brasil, a escolha do chefe do Poder Executivo no Brasil é feita através de processos 

eleitorais que define, de quatro em quatro anos, quem irá ser responsável pelo 

Executivo. Logo, o chefe do Executivo tem a função de construir um plano de governo, 

que é viabilizado através de representações do Executivo em cada pasta do serviço 

público. Na esfera municipal chamamos essa representação de Secretários de 

Governo, esses são responsáveis pela organização e execução dos serviços públicos 

e tem por função articular e cumprir com os objetivos desse plano de governo. 

Necessariamente é preciso retomar as pontuações do primeiro capítulo que discorre 

sobre a utilização do Estado pela classe hegemônica como um traço particular na 

formação social brasileira. Observou-se que o Estado, em determinadas épocas, foi 

utilizado como um meio dessa classe recompor seu poder, manter sua posição social 

e preservar a defesa de seus interesses. Assim, quando compreendemos a gestão 

municipal através do Executivo consideramos o lugar do governo a partir de uma 

determinação histórica da política partidária brasileira e, assim, consideramos que o 
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 A observação realizada em alguns momentos é identificada a partir do que Vieira (1979) compreende 
por processo de gestão das políticas sociais.  



171 
 

Estado combina os interesses da sociedade com os interesses de grupos sociais 

representados por um governo.  

 Através dessa estruturação a consideração conservadora de Viera (1979) pode 

ser facilmente transposta para a análise da gestão da Assistência Social no plano da 

conjuntura brasileira. Observa-se na própria leitura sobre a estrutura organizacional do 

SUAS, bem como na análise política e administrativa brasileira a conservação da 

posição hegemônica do poder e da sua repercussão na estrutura da política pública. A 

verificação dessa é a identificação das demais características sobre outros “níveis de 

gestão” na atualidade. O referencial de Viera sobre o trabalho na administração  cai 

como uma luva para a identificação dos níveis de gestão, já que a estrutura 

governamental não passou por nenhuma grande modificação, mesmo após a 

redemocratização que vivenciou o país em finais da década de 80.  

 Por isso passamos ao nível institucional ou superior que caracteriza a 

especificidade da organização105. Ela identifica esse nível da administração no plano 

da política, e classifica a gestão pela sua macroatuação. Destacamos, contudo, o 

efeito dessa gestão em realmente determinar o “clima e a qualidade das relações”. 

Assim, afirmamos que a depender dos interesses do governo esse nível de gestão 

influi diretamente na qualidade dos serviços, a partir da relação que se estabelece em 

relação ao favorecimento dos recursos materiais e humanos. Ora, observa-se que a 

classificação nos permite perceber que há uma estrutura de conexão dos serviços com 

os interesses de uma perspectiva macro que se conecta a determinantes econômicos, 

políticos e sociais e se estabelecem através de representações que se alteram de 

acordo com a mudança política.  

 Mais aproximadamente a estrutura hierárquica conceituadas pela referida 

autora destacam-se na análise da Assistência Social dois outros níveis de gestão. O 

primeiro compreende o que a autora classifica como nível intermediário ou gerencial. 

Nesta análise considera-se a necessidade técnica desse nível em mediar os 

determinantes econômicos, políticos e sociais com a perspectiva técnica da política. A 

partir do desenho da Assistência é possível identificar as direções e coordenações das 

proteções sociais nesse nível e a função delas em realizar o controle dos programas e 

projetos e fazer isto articulando o melhor aproveitamento dos recursos materiais e 

humanos disponíveis. Assim, a capacidade técnica se expressa no trabalho de 

supervisionar e controlar a execução do serviço, observando as instruções técnicas da 

política e negociando com à “cúpula” as necessidades operacionais dos serviços.   
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 O estudo de Viera (1979) é apresentado no segundo capítulo desse trabalho. 
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 O segundo nível técnico identificado na análise sobre a gestão no âmbito 

municipal da política é o que autora compreende como nível de execução ou 

estratégico. Compreendemos esse nível gestão por sua atuação local, que prevê a 

ligação direta entre coordenação e profissionais executores e entre esses profissionais 

e usuários do serviço. A capacidade técnica desse nível de gestão também precisa 

reportar as coordenações os entraves, os indicadores, o planejamento local e os 

resultados alcançados na operacionalização dos serviços106. 

 Conclui-se que todos os níveis de gestão apontados por Viera na década de 

70, através do seu livro que versa sobre política e administração, permanecem 

inalterados. A estruturação do SUAS, apesar de recente, recebe influência da 

estrutura organizacional de outros serviços (como é o caso do SUS), que 

consequentemente possuem influência de uma estrutura administrativa do Estado, que 

contém os determinantes da brilhante análise de Florestan Fernandes, apresentada no 

primeiro capítulo. No Brasil o novo já nasce velho. Longe do fatalismo que a 

constatação pode sugerir utilizamos da perspectiva de Viera justamente para 

demarcar o conservadorismo da institucionalidade, mas considerando possibilidades 

do novo redirecionar as ações, a partir da fundamentação feita na política107. Nesse 

sentindo, utilizamos as diretrizes da política para pontuar, a recomendação do artigo 3º 

da NOB-RH/SUAS, referindo-se a ocupação da gestão108: 

São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente poderão 

compor a gestão do SUAS: assistente social, psicólogo, advogado, 

administrador, antropólogo, contador, economista, economista doméstico, 

pedagogo, sociólogo e terapeuta ocupacional. (art. 3º NOB-RH/SUAS, grifo 

nosso). 

 Essa orientação é seguida de uma explicação na própria Norma Operacional, 

que afirma que os profissionais devem além de possuir diploma possuir registros 

                                                           
106

Essa identificação é feita com base na distinção de níveis de gestão de Viera (1979) que antecedeu a 

construção do projeto ético-político profissional. Os dois trabalhos identificados na parte anterior desse 
capítulo, de certa forma, apresentam a gestão como função do Serviço Social e até indicam essa função a 
partir de uma “novidade” quando consideram as transformações na dinâmica das organizações, mas não 
apontam nenhuma alteração considerável que altere a forma com que Viera (1979) compreende os níveis 
de gestão em relação à estrutura da Política de Assistência Social e nem das demais políticas públicas. 
Logo, consideramos que ao longo dos anos não há modificações substanciais nessa estrutura o que 
mantém a característica hierárquica e conservadora em relação a disposição dessa estrutura. 
107

  E utilizam dos instrumentos do planejamento, organização, direção, controle das operações, tirada de 
decisões e desenvolvimento de pessoal para atingir os objetivos da Assistência Social no âmbito 
municipal. 
108

 Compreendem as funções essenciais da gestão municipal: A gestão do Sistema Municipal da 
Assistência Social; a Coordenação da Proteção Social Básica; a Coordenação da Proteção Social 
Especial; o Planejamento e Orçamento; Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social; 
Gerenciamento dos Sistemas de Informação; Monitoramento e Controle da Execução dos serviços, 
programas, projetos e benefícios; Gestão do trabalho e o apoio às instâncias de deliberação. (MDS - 
PNAS/2005). 
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profissionais, com o objetivo de aproximar-se da garantia do comprometimento, via 

fiscalização dos conselhos de ética as ações dos profissionais com a realização de 

seu trabalho na política de assistência. Além disso, a NOB-RH/SUAS também propõe 

o estabelecimento de novas relações entre trabalhadores do SUAS, os conselhos e os 

usuários pautadas no compromisso com Assistência Social que requer um processo 

contínuo de qualificação dos recursos humanos e maior capacidade de gestão dos 

operadores da política. Objetivando a qualificar as formas de gestão a Política 

Nacional, com comando único, indica a necessidade dos municípios possuírem 

profissionais concursados, com políticas de apoio à qualificação e valorização dos 

servidores.   

 A gestão tem ênfase nesse documento e é vista como uma questão 

estratégica. A qualidade dos serviços socioassistenciais aparece numa relação de 

dependência com a estruturação do trabalho e com a qualificação e valorização dos 

trabalhadores atuantes no SUAS. No entanto, algumas considerações precisam ser 

feitas quando pensamos a preferência do trabalho do assistente social nessas 

funções: 

 1) O trabalho na Assistência Social além de depender de uma rede 

intersetorial, que por si só representa uma complexidade na organização do trabalho, 

é pautado na multidisciplinaridade. Isso significa dizer que não há uma exclusividade 

do profissional de Serviço Social na gestão. Ou seja, a gestão não é uma atribuição 

privativa dos assistentes sociais justamente porque são variadas as categorias 

profissionais que integram a rede de trabalhadores do SUAS, mas esse é um espaço 

relevante, pois identifica que o assistente social está na condição de ocupar este 

espaço. Essa é uma especificidade do trabalho na gestão da Assistência Social em 

relação, por exemplo, ao estudo sobre a gestão das equipes de Serviço Social na 

política de saúde destacada no levantamento realizado no tópico anterior. Pela 

complexidade da gestão do serviço e do trabalho de diferentes categorias profissionais 

há que preservar a competência própria da formação profissional. Essa afirmação abre 

precedente para a segunda consideração.  

 2) A fixação da necessidade de possuir diploma e registro profissional a rigor 

exige do assistente social, e não só, que ele observe seus direitos e deveres, mesmo 

na ocupação da função de gerência. Isso implica afirmar que o desempenho na função 

da gerência é mediado pela formação acadêmica e técnica desse profissional. Compor 

a gestão não anula o profissional de suas competências no desempenho do seu 

exercício como tal.  
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 3) Há na tipificação dos serviços socioassistenciais uma classificação da 

equipe técnica nos diferentes serviços de proteção social que prevê de maneira 

estabelecida a necessidade do assistentes social compor a equipe técnica dos 

equipamentos prestadores de serviço. Isso implica compreender a importância do 

trabalho desse profissional na linha de execução também. E por isso, há a 

necessidade de ampliar as competências no horizonte também do planejamento, da 

coordenação, do monitoramento e das demais funções de gestão, propiciando o 

devido apoio sobre o olhar técnico dos profissionais envolvidos com a execução e a 

definição clara da posição do Serviço Social na organização desse serviço.  

 4) É necessário chamar a atenção sobre o peso que esta Política põe sobre a 

gestão. Há nas normatizações uma valorização da gestão do trabalho como 

instrumento para “garantir” a qualidade dos serviços. Como alerta Vidal (2014) deve 

haver um cuidado em analisar essa valorização como uma estratégia das políticas 

neoliberais para que se identifique na gestão as causas para a precarização do 

Serviço Social, na ocultação das políticas de ajustes e de cortes também presente na 

política de assistência.  

 5) Quando o assistente social ocupa essa função deve haver uma reflexão no 

sentido do apontamento realizado na quarta consideração. Isso porque é preciso 

definir o seu trabalho frente a essa função que certamente não é um trabalho 

exclusivamente político, com vistas ao ocultamentos das relações econômicas, sociais 

e politicas que desencadeiam o avanço do neoliberalismo no interior do Estado. Há 

que se perceber, após a definição da sua função na gestão, sua relação com seus 

pares com vistas a integrar a contribuição dos trabalhadores do SUAS na gestão do 

trabalho.  

 6) Por último e em decorrência desse último apontamento, consideramos o 

compromisso ético-político com o projeto profissional que exige desse profissional se 

posicionar diante os interesses coletivos da sociedade, em detrimento aos interesses 

privados seus ou de outrem. Há na Assistência Social, assim como em outras políticas 

sociais, relações sociais tensionadas pela defesa de interesses distintos. A gestão 

municipal da assistência não escapa das investidas infiltradas dos interesses pessoais 

das representações dos governantes, que rebatem diretamente na estrutura dos 

serviços. Para os casos onde esses interesses tendem a prevalecer é necessário fazer 

valer a prerrogativa técnica oriunda da formação apontando as regulamentações como 

indícios do descumprimento do que está estabelecido na Lei.  . 
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3.4 Estrutura e possibilidades de inserção de assistentes sociais no âmbito da 

gestão municipal: SUAS em Resende (RJ) 

 A estrutura da Assistência Social na cidade de Resende/RJ é incorporada a 

este trabalho a partir da experiência profissional enquanto trabalhadora do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) no nível da proteção básica do munícipio de 

Resende. A finalidade de apresentar a experiência de trabalho neste munícipio deve-

se a necessidade do estudo articular a construção teórica – que até agora foi realizada 

– com as determinações da função do cargo de gestão numa estrutura organizacional 

com o objetivo de identificar na prática da gestão os desafios e possibilidades, 

verificados no trânsito de um ano de inserção na política de Assistência Social desse 

munícipio.  

É necessário, no entanto, realizar uma breve caracterização da cidade e 

também da política da Assistência Social em âmbito municipal. Para essa explanação 

utilizou-se os dados históricos da cidade disponíveis no portal virtual do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, informações oriundas da observação 

desse território e as considerações sobre a análise, sobre os dados e sobre as 

reflexões do trabalho de dissertação “A gestão do trabalho no Sistema Único de 

Assistência Social: um estudo sobre os desafios e possibilidades de sua 

implementação no munícipio de Resende/RJ”,109 de Viviane Ambrósio Guimarães, 

publicado em 2015110, pelo programa de pós-graduação em Serviço Social da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).  

 Com base na classificação territorial do IBGE o município em destaque é 

considerado de grande porte111, está localizado na região sul do estado do Rio de 

Janeiro, com aproximadamente 130 mil habitantes e com sua economia 

predominantemente influenciada pela sua vocação industrial, automobilística e 

metalúrgica. A indústria chega a esse munícipio na primeira metade do século XX, 

após um longo período de cultivo de café na região. Essa especificidade econômica 
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 Esse trabalho de dissertação diretamente dialoga com as questões centrais abordadas por essa 
pesquisa e pelo estudo que vem sendo realizado ao longo desse trabalho. Contudo, pontuamos que sua 
publicação só se deu no ano de 2015, um ano após o último ano do levantamento de dissertações e teses 
realizado sobre os programas de pós-graduação, apresentado no primeiro tópico desse capítulo. O seu 
material foi identificado através das pesquisas que buscavam dados sobre a cidade de Resende e devido 
à pertinência da temática e a observação da cidade é incorporado nessa última seção com o objetivo de 
apropriarmos dos estudos e dos dados que esse trabalho apresenta para que seja estabelecido um 
diálogo reflexivo entre as questões levantadas nessa dissertação com as questões aqui apresentadas.  
110

 A referida dissertação por ter sido publicada em 2015 não participa do levantamento apresentado 
nesse capítulo. Apesar dela se referenciar a “gestão do trabalho” não aborda a gestão como uma função 
atribuída ao assistente social, mantendo distância em relação à temática central que aqui está sendo 
desenvolvida. 
111

 São considerados de grande porte os municípios com mais de 100.001 a 900.000 habitantes. 
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articula-se com o incentivo a modernização que introduz as indústrias no leque 

econômico do país. Atrela-se a chegada da indústria o processo de escassez do solo 

na região que leva produtores rurais buscarem novas terras para o plantio no final do 

século anterior. Nota-se que o momento de migração dos produtores agrícolas 

desencadeia o desenvolvimento da pecuária112. Essa ocupação permitiu o 

desenvolvimento da pecuária na região até os dias de hoje, em concomitância com a 

produção industrial, que, de fato, compreende a maior preponderância econômica 

nesse município. 

 A cidade de Resende está localizada no eixo que liga os estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Sua localização geográfica é um importante fator 

para considerar a influência de diferentes unidades administrativas. Outra 

característica dessa cidade é a presença da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), inaugurada no ano de 1943.  A AMAN é a instituição de ensino superior 

responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro, 

e segundo sua apresentação institucional tem por objetivo “dedicar especial atenção à 

formação ética e moral dos Cadetes, no intuito de entregar ao Exército, oficiais que se 

destaquem pela integridade, honradez, honestidade, lealdade, senso de justiça, 

disciplina, patriotismo e camaradagem” 113. A formação dos oficiais se realiza num 

período de cinco anos, dos quais quatro deles são cursados no próprio município de 

Resende, impactando esse munícipio com um grande número de Cadetes que se 

estabelecem na cidade no período de formação. 

Através dos dados do IBGE sobre essa cidade verifica-se também que a média 

de rendimento do município é de 3.0 salários mínimos, ocupando a 9ª posição do 

estado em relação ao índice de maiores rendimentos da população. Ainda estima-se 

um percentual de 29,4% da população ocupada no mercado formal de trabalho, um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,768 – o 4º maior do estado, o 17º 

maior PIB em relação os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, e a 83ª posição 

no ranking das cidades do estado com o maior índice de pobreza, com 15,74% de 

pobreza nessa cidade114. Trata-se de um munícipio que possui desenvolvimento 

econômico e tecnológico, mas, que também possui as marcas do atraso e da pobreza, 

decorrentes do próprio desenvolvimento e dos traços da sua formação social que 

combina alto desenvolvimento tecnológico com presença marcante de uma produção 
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 Informações retiradas do portal virtual do IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/resende/historico . 
113

 Fonte: Portal virtual da AMAN, disponível em: http://www.aman.eb.mil.br/institucional. 
114

 Fonte: IBGE – Censo 2010, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/resende/panorama.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/resende/historico
http://www.aman.eb.mil.br/institucional
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/resende/panorama
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rural importante também para a economia local e ainda com uma população 

considerável em trânsito nessa cidade.  

Essas considerações são importantes para destacarmos algumas 

particularidades da formação da cidade, bem como entender as influências da história 

na organização dos serviços públicos. Sobre a organização dos serviços voltados para 

a assistência social a fonte de dados utilizada é a dissertação de Guimarães (2015) 

que realiza um histórico da organização municipal sobre a política ainda quando esta 

era somente uma intenção. Nesse estudo identifica-se o Conselho Municipal de 

Assistência Social como fonte das informações. O levantamento que a autora realiza 

permite alguma fundamentação para perceber de modo articulado à história os 

serviços dessa política na atualidade. Guimarães (2015) narra às primeiras iniciativas 

de ações voltadas para o “social” nessa cidade a partir da década de oitenta. A autora 

aponta, com base nos registros históricos, que essas iniciativas estavam associadas 

ao serviço de saúde, através do chamado “Departamento de Trabalho e Promoção 

Social”, vinculado a Secretaria de Saúde dessa estrutura municipal. Ela identifica que 

esse Departamento possibilitou a implementação de alguns serviços, tais como o 

“Plantão Social, creches, atividades para a juventude, entre outros” (p. 20). Em 1984, 

aponta que o Plantão Social e o programa Gente Grande foram o carro chefe desse 

Departamento, que contava com a parceria da Igreja Católica que favorecia a estrutura 

física para a realização desses programas, enquanto a prefeitura viabilizava os 

recursos humanos e também os recursos materiais.  

Outra importante consideração de Guimarães (2015) é a identificação sobre a 

iniciativa da Prefeitura em articular, no ano de 1988, algum tipo de cooperação e 

financiamento com o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de 

Estado de Educação e Cultura, para a implantação de um “Núcleo de Serviço Social” 

na cidade. A autora aponta que no relatório técnico de sondagem realizado por essa 

Secretaria considerou-se que a “classe média alta e a classe alta de Resende” 

detinham tanto o controle social e institucional, quanto o controle comercial, industrial 

e ainda os bens de consumo e culturais do município. (p.20). Dessa maneira, a 

solicitação da implantação do Núcleo de Serviço Social corresponderia à intenção 

dessas frações de classe hegemônica em se protegerem e manterem seus 

patrimônios materiais e morais face ao crescimento da população carente, que já era 

entendida como uma “problemática social”.  

Em decorrência desse fato, a autora considera a Lei Orgânica de Assistência 

Social/1993 (LOAS) como um fato que mobilizou propostas governamentais e não 
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governamentais para implantação dessa legislação. Em relação a esse momento, 

considera a competência municipal sobre a execução dos serviços previstos nessa 

Lei, e a criação de Conselhos, Planos e Fundos, considerando a Assistência Social 

como uma política pública, direito do cidadão e dever do Estado, mas também 

considerando a repercussão da crise mundial no Brasil, o agravamento da questão 

social e a execução de políticas neoliberais, e a contração do Estado para frisar que 

os avanços legais, conquistados no trânsito das décadas de oitenta e noventa, não se 

efetivam na prática.  

Sobre a década de noventa, a autora identifica a criação da Fundação 

CONFIAR, via Departamento de Trabalho e Promoção Social também na cidade de 

Resende. A criação dessa Fundação resulta também de um período de conquistas, no 

âmbito legal, que promulga o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 

8069/90 e estabelece a necessidade de articular políticas públicas voltadas para esse 

público. Nesse sentido essa Fundação passa a desenvolver dois programas: Gente 

Grande e Casa Abrigo, com o objetivo de atender esse público exposto às “situações 

de risco”. Ao longo dos anos, a autora pontua em seu estudo que essa Fundação foi 

desenvolvendo projetos e programas para crianças e adolescentes com o sentido de 

atender as exigências da Lei e as demandas sociais presentes nessa cidade.  

 Sobre as ações voltadas para a área social ela ainda menciona a criação da 

Divisão de Organização Popular (também através do Departamento de Trabalho e 

Promoção Social) que expressava um trabalho de “mobilização comunitária e controle 

social” (p.21) e menciona um projeto no ano de 1994, com parceria também da Igreja 

Católica que visava à distribuição de um “Sopão Comunitário”. Somente no ano 1997, 

através de Lei Municipal o Departamento de Trabalho e Promoção Social é elevado à 

condição de Secretaria, se desvinculando da Secretaria de Saúde do município. 

Entretanto, esse importante salto para organização e gestão da Assistência Social em 

Resende não foi acompanhado de investimento em equipes técnicas, em recursos 

financeiros próprios, em acompanhamento social, em disponibilidade de espaço físico 

e de recursos materiais, em remuneração adequada, entre outros fatores necessários 

para efetivação da Lei. Nesse contexto, a criação do Conselho Municipal de 

Assistência Social, no mesmo ano, foi fundamental para a “plena municipalização da 

Assistência Social no município que passou a ter, Conselho, Plano e Fundo (CPF).” 

(p.22).  

 De acordo com Guimarães (2015), no ano 2000, já no trânsito de 

transformações na Assistência Social – viabilizadas pela LOAS/193,outras conquistas, 
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no âmbito da Assistência Social, são obtidas na esfera municipal. Cria-se nesse ano o 

Centro de Referência para atendimento à População Adulta em Situação de Rua, 

implanta-se o PAIF Estadual/Núcleo de Atenção Integral à Família, unidade Centro, e 

cria-se um Centro de Atendimento à Pessoa Idosa (CATI). Outros três centros desse 

são criados no ano seguinte. Esses são os primeiros equipamentos referentes aos 

serviços da Assistência Social nesse munícipio.  

 Com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e criação 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no ano de 2004, ocorre, de fato, o 

salto para a organização desse serviço no município. Segundo a autora, nesse ano é 

criado o Centro de Geração de Renda no Bairro Toyota e também ocorre a mudança 

no nome da Secretaria, que passa a se chamar “Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social”. Decorre dessa nova organização a ampliação do PAIF Federal/ 

CRAS Alambari, o Passe Livre para Pessoas com Deficiência e a implantação do 

Programa Bolsa Família, com concomitância do Cadastro Único. 

 Guimarães (2015) também aponta mudanças substanciais no ano de 2005, 

novamente indica mudança no nome da Secretaria que agora passa a ser chamada de 

“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Solidariedade” e pontua que, 

através da IV Conferência Municipal de Assistência Social de Resende, se estipula 

Metas Decenais para implantação do SUAS, o que habilita o município na Gestão 

Plena do SUAS, criando o Setor dos Benefícios Assistenciais e inserindo Resende na 

REDE SUAS –  Plano de Ação SUAS WEB. Dessa forma, nesse ano é implantado o 

PAIF/NAF bairro Toyota, PAIF/CRAS bairro Jardim Esperança; Programa SENTINELA 

e a Brinquedoteca do Saber. A autora termina esse levantamento histórico pontuando 

que o ano de 2005 é o último ano que o Conselho Municipal de Assistência Social tem 

de registro sobre a trajetória da Assistência Social nesse Município.  

 De fato, as informações sobre a história de organização e estruturação dos 

serviços de Assistência Social nesse município não estão documentadas e 

disponibilizadas no cotidiano de trabalho na Secretaria. Vale conectar o histórico 

apresentado com a leitura sobre a dinâmica de formação social do Brasil realizada no 

começo desse estudo. As características apresentadas apontam para a formação de 

uma cidade cuja marca da desigualdade organiza a separação das classes e de seus 

interesses e, ainda, conforma uma hierarquia social cujo Estado é um importante 

instituidor de ações de preservação da posição social e organizador de políticas 

sociais, as quais o escopo é sempre reducionista. Prova disto são os avanços nesta 

área sempre estarem condicionados as determinações legais, operadas no âmbito 
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federal. Sem tais legislações são certos os rearranjos dentro da perspectiva que reduz 

a questão da Assistência Social a políticas de maiores proporções, tratando-a como 

secundária a outras políticas e necessidades.  

É a partir dessa análise que a atualidade passa a ser apresentada e 

problematizada. Os funcionários antigos que ainda compõem a Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social falam muito sobre antigas gestões. Suas 

menções são sempre comparativas e articuladas aos governos correspondentes. As 

falas são carregadas da necessidade dos mais antigos contextualizarem e justificarem 

a organização institucional aos funcionários chegados há pouco tempo. Não tivemos 

tempo e autorização para ouvir os funcionários durante o período de realização dessa 

pesquisa, por isso a informalidade dessa consideração. A utilização dos relatos 

informais contribui, no entanto, com a consideração de que o município buscou 

adequar-se as diretrizes do SUAS, ainda que de maneira rudimentar e aproximativa. 

Guimarães (2015) observa a política em si, suas normatizações e especificações 

quanto à organização do trabalho, numa ótica geral para destacar os desafios da 

estruturação desse serviço na realidade resendense. Há na dissertação um diálogo 

com a pesquisa ao situar a dimensão estrutural. Mas há transformações desde 2015 

que apontam para substancias modificações na estrutura da política no âmbito 

nacional, estadual e municipal. Destacam-se o término de governo municipal, que teve 

a duração de dois mandatos, e, se encerrou com adoção de muitos cortes (justificados 

pela crise econômica do estado), a própria crise política do governo federal que 

culminou na fixação de um teto de gastos com o congelamento dos recursos por duas 

décadas, e novamente no âmbito municipal um grande impacto estrutural decorrente 

da convocação de um renovado corpo técnico por intermédio de concurso público. 

Além do processo de organização e estruturação dos serviços outra importante 

consideração sobre a Assistência Social no munícipio é a consideração de que os 

avanços são, em sua grande maioria, condicionados por legislações, que passam 

demandar legalmente um direcionamento administrativo na perspectiva da federação. 

Por isso, torna-se necessário destacar os escopos legais que passam a orientar e 

estruturar o SUAS no plano Nacional, e a própria estrutura da política nesse município. 

A Constituição de 1988 e a LOAS/93 são importantes instrumentos para tornar a 

Assistência, de fato, um serviço com primazia do Estado e um direito social de quem 

dela necessitar. Importante observar, entretanto, que a conjuntura econômica, política 

e social que se desenvolve nesse país nos anos noventa não realiza efetivamente a 

Assistência Social no Brasil. Ao contrário, acaba por agravar e redimensionar a 

questão social elevando o número de desemprego e tornando mais precária ainda as 
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condições de trabalho. Somente nos anos 2000 há a definição formal da política por 

meio do marco da implentação da Política Nacional de Assistência deliberada e 

aprovada entre os anos de 2004 e 2005. A implementação da política se materializa 

através das Normas Operacionais Básicas – NOB-RH/SUAS 2006 e NOB/SUAS 2012, 

respectivamente com o “objetivo de estabelecer instâncias e mecanismos para 

implantar a gestão do trabalho como uma dimensão mais estratégica para a efetivação 

do SUAS” (p.11) e para disciplinar “a gestão pública da Política de Assistência em todo 

o território brasileiro” (p.11) – da Tipificação dos Serviços em 2009 e, da atualização 

da LOAS, através da Lei nº12.435/11, que é reformulada com o redimensionamento 

das proteções e seguranças afiançadas.  

Esses dispositivos, de acordo com os estudos de Guimarães (2015), cumprem 

com a função de padronizar a Assistência Social em todo território brasileiro com o 

intuito de organizar esse serviço tão marcado por características específicas de 

“desprofissionalização e de atuação com base em estruturas improvisadas e 

descontínuas, impregnadas da cultura autoritária, patrimonialista e assistencialista” 

(p.48) ao longo da sua trajetória nesse país.  

Nesse sentido, a autora observa os desafios das estruturas municipais da 

gestão da política, que são imersas em realidades de “frágeis estruturas institucionais 

de gestão, rotina técnicas e administrativas incipientes, e recursos humanos reduzidos 

e poucos qualificados” (Raichellis, 2011 apud Guimarães, 2015, p. 48), para 

caracterizar a gestão da Assistência Social na cidade de Resende por meio da 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em relação à gestão 

do trabalho que a NOB-RH/SUAS 2006 faz menção. Tomamos o caminho dessa 

estrutura do SUAS como parâmetro para refletir sobre as possibilidade da função de 

gestão para o profissional da área de Serviço Social.  

Observa-se, principalmente a NOB-RH/SUAS 2006 que aponta as requisições 

para o trabalho no âmbito da assistência e cria um “quadro de referência de 

profissionais designados para o exercício da gestão” (MDS, 2006, p. 35), apoiado em 

resolução posterior (CNAS, resolução nº 17/2011), que resolve, através do artigo 3º 

que: “São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, poderão 

compor a gestão do SUAS: Assistente Social, Psicólogo, Advogado, Administrador, 

Antropológo, Contador, Economista, Economista Doméstico, Pedagogo, Sociólogo, 

Terapeuta Ocupacional” e através do artigo 4º que: “Os profissionais de nível superior 

que integram as equipes de referência e a gestão do SUAS deverão possuir: I – 

Diploma de curso de graduação emitido por instituição de ensino superior devidamente 
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credenciado pelo Ministério da Educação – MEC; II – Registro Profissional no 

respectivo Conselho Regional, quando houver.”.  

Diante dessas formulações passa-se a considerar a configuração atual da 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, da prefeitura de 

Resende, no período referente à experiência de um ano de trabalho (a saber: julho de 

2017/julho de 2018) para realizar as aferições sobre a função da gestão. Observou-se 

no intervalo de um ano uma estrutura que se assemelha com a orientação e 

normatização tanto da gestão, quanto dos serviços preconizados pelo SUAS nessa 

cidade. Isso significa dizer que, assim como em outros municípios, a implementação 

do SUAS está em andamento, observando as mudanças de governo e também 

adaptando-se as normas técnicas da Política Nacional. Também é importante pontuar 

que na estrutura organizacional dessa Secretaria as ações encontram-se subdivididas 

em Proteção Social (Básica115, Especial de Média Complexidade116, Especial de Alta 

Complexidade117), Fundação Confiar118 e Direitos Humanos (com suas 

Coordenadorias de Mulher, de Pessoas com Deficiência e de Questões Raciais). 

A observação específica sobre a organização da Proteção Social nessa 

Secretaria deve-se ao fato de estarmos observando a especificidade do trabalho do 

assistente social nos espaços de gestão a partir da estrutura legal e normativa, 

preconizada pela Política Nacional de Assistência Social. Logo, acerca da organização 

dos serviços de Assistência Social no município (lembrando que a Secretaria é 

composta de duas outras frentes), o objetivo é realizar uma leitura sobre os níveis de 

gestão em relação a atual estrutura organizacional dessa política em Resende. 

Compreendendo que tanto a estrutura da Política Nacional de Assistência e a 

estrutura municipal desse serviço possuem basicamente as mesmas características 

observadas na análise de Viera (1979), utilizamos da compreensão da autora para 

caracterizar e compreender as funções do Assistente Social no âmbito das 

possibilidades de gestão na Proteção Social. 

Essa identificação ganha pertinência dada à conservação da estrutura 

administrativa dos serviços. Ao considerar essa estrutura identifica-se na Secretaria 

                                                           
115

 A Proteção Social Básica do Município é composta por 6 Centros de Referência em Assistência Social  
- CRAS Jardim Esperança, CRAS Itapuca, CRAS Lavapés, CRAS Paraíso, CRAS Toyota e CRAS 
Itinerante (atende a Zona Rural do Município) e mais três Centros de Convivência de Idosos.  
116

 A Proteção Social Especial de Média Complexidade compreende 1 Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social (CREAS), 1 Centro Especializado em atendimento à População de 
Rua (CENTRO POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS).    
117

 A Proteção Social Especializada de Alta Complexidade compreende, na estrutura municipal, 
1instituição de acolhimento de crianças e 1 instituição de acolhimento de adolescentes.  
118

 Essa Fundação funciona como um centro de convivência para adolescentes, realizando múltiplas 
oficinas e cursos, ofertando um tipo de “bolsa” (no valor de 150,00R$) para cada jovem matriculado. 
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Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende, nitidamente, a 

estruturação da gestão em três níveis de atuação, assim como Viera (1979) identifica 

na sua análise. Essa observação revela, com propriedade, a complexidade existente 

nas relações de poder pertinentes aos diferentes níveis de gestão. São esses três 

níveis: 1) o nível da representação do Poder Executivo – que neste caso se expressa 

na figura da Secretária e de sua assessoria direta, que na análise de Viera (1979) 

corresponde ao que a autora observa como nível da cúpula; 2) o nível técnico 1 – que 

corresponde ao que foi compreendido como nível gerencial estratégico, composto por 

profissionais responsáveis pela organização dos programas e projetos; 3) e o nível 

técnico 2 – que compreende o nível gerencial operacional, que se refere à 

coordenação e gerenciamento direto dos serviços executados nos equipamentos de 

Assistência Social 119.  

Nota-se que, apesar da gestão ser apresentada como uma “novidade” a 

estruturação do serviço se baseia em antigas formatações, conferindo ênfase sobre 

outras especialidades do trabalho na mesma estrutura organizacional e administrativa 

observada por Viera em 1979. A estruturação por si atribui a gestão, essencialmente, 

a mesma função da ressaltada nos estudos dessa autora.  

 Com a finalidade de melhor apresentar essa afirmação é necessário pontuar 

algumas considerações. A primeira refere-se à troca de governo entre os anos de 

2016 e 2017, que expressa o marco inicial da análise sobre a conjuntura atual da 

política nesse município. É através da troca de gestão que se estabelecem os novos 

atores sociais que compõe atualmente a gestão do SUAS em Resende. A substituição 

do governo, assim como já foi apontado, provoca um efeito de alterações substanciais 

da maioria dos profissionais envolvidos na gestão do governo. Na Assistência Social 

isso não é diferente. Esse fenômeno se deve a necessidade de execução dos 

interesses do governo. A troca dificilmente considera o trabalho realizado, e 

certamente simboliza a força do poder.  

As substituições são originalmente realizadas no nível de gestão que Viera 

(1979) chamou de “cúpula”, referindo-se ao topo de uma estrutura hierárquica nas 

organizações sociais. As substituições e mudanças nesse nível tendem a reverberar 

também para os níveis técnicos da gestão. Desse modo, observamos a estrutura de 

gestão, pelo menos na especificidade dessa Secretaria, como um cargo político, 

embora a política de Assistência Social afirme e indique a necessidade de essa função 

ser desempenhada por profissionais com competência técnica na área social. A crítica 
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 A classificação desses níveis é apoiada nos estudos de Viera (1979).  
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ao cargo político não é simplesmente pela via que se estabelece o gestor, mas pela 

competência profissional exigida pela política e por esse cargo, que não é levada 

como uma prioridade no momento de instituição de um Secretário. Em outras 

palavras, o que afirmo ser um cargo político é a compreensão de que a ocupação 

desse cargo – “de cúpula” – corresponde a um interesse do governo e não atende a 

requisição preconizada pelos dispositivos normativos e legais. As requisições desse 

cargo, pelo menos em Resende, são adaptadas com o decorrer da gestão, o que 

acaba conferindo ao trabalho certo “amadorismo”, baseado na falta de experiência, 

conhecimento e apropriação técnica sobre a Assistência Social120.  

Esse destaque considera a fragilidade que possui o trabalho nessa função em 

relação a sua continuidade. Também considera a articulação de uma política com os 

interesses particulares e locais de determinados grupos políticos e regiões. Com base 

na consideração de Viera (1979) o nível da “macroatuação”, determina, de fato, a 

qualidade das relações, que pode ser favorável ou desfavorável à execução do 

serviço121. A crítica que a autora não faz está justamente nessa indefinição, que não 

colabora com o trabalho profissional voltado ao atendimento das necessidades sociais. 

A fragilidade determinadas pela alteração do Poder Executivo gera descontinuidades 

dos trabalhos nessa função. Por isso, pode-se considerar que a mudança frequente 

impacta na produção de materiais que possam fortalecer e qualificar o trabalho dos 

profissionais envolvidos nesse âmbito. A ausência de problematizações teóricas passa 

a ser identificada justamente pelo caráter transitório na função da gestão.  

 Como toda mudança, as alterações no governo provocaram na Secretária 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende a abertura de um 

processo de adequação, instabilidade e reorganização. Esse processo ainda contou 

com a escassez de recursos, com processos licitatórios burocráticos e com 

adversidades econômicas e políticas que tornavam precárias as condições de 

realização dos serviços previstos por Lei. Concomitante a essa conjuntura 

desfavorável se dá a nomeação de funcionários de ensino superior, concursados, para 

integrarem as equipes de referências nesses serviços, em substituição do trabalho de 
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 A PNAS recomenda que esse cargo deve ser ocupado por profissionais de ensino superior.  A NOB-
RH/SUAS recomenda o incentivo ao funcionário de carreira, ou seja, concursado. O concurso além de 
garantir o vínculo continuado entre o trabalhador e seu trabalho, ainda permite a apropriação sobre as 
necessidades da política e necessidades percebidas no território. Nesse caso, o conhecimento se torna 
um atalho viabilizador do atendimento às demandas sociais apreendidas no cotidiano do trabalho. O 
saber técnico e o saber tácito são pertinentes aos profissionais atuantes e com vínculos de trabalho 
garantidos. Os cargos de confiança, além de possuírem vínculos frágeis e representarem os interesses de 
determinados governantes, não contribuem para o prosseguimento de ações com conteúdo técnico e 
especializado.  
121

 A análise da autora sobre gestão está exposta no item 4 do segundo capítulo desse estudo.  
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inúmeros profissionais que atuavam como contratados e com vínculos precários de 

trabalho. 

O concurso122 que classificou profissionais de ensino superior (assistentes 

sociais e psicólogos) e habilitou os novos servidores para o trabalho nessa Secretaria 

foi realizado no meado do ano de 2016, ainda sob o governo anterior. A nomeação só 

ocorre no meado de 2017, por força do Ministério Público que obriga a exoneração 

dos profissionais comissionados para a abertura das vagas e ingresso dos 

profissionais concursados. É na primeira leva de nomeação que ingresso na Proteção 

Social Básica da Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em 

Resende. O desdobramento da instauração de um novo governo, além da mudança 

de representações do Poder Executivo, se expressa também através de um “embate” 

político contra as ações do último governo. A própria convocação muito demorou a se 

realizar pela falta de vontade política de levar a cabo uma intenção que havia sido 

gestada tardiamente pelo governo anterior.   

A partir da contextualização política estabelecida no período de ingresso nessa 

Secretaria passamos a caracterizar essa gestão. A representação do Poder Executivo 

nessa Secretaria – a Secretária, inicialmente (2017) era feita pela figura de uma 

profissional formada em psicologia. Apesar de possuir formação adequada, segundo a 

normatização nacional sobre esse serviço, essa representação via-se limitada pelas 

dificuldades enfrentadas e colocadas pela nova organização do governo e, pela falta 

de apropriação dos instrumentos da gestão (capacidades de planejamento, 

organização, direção, controle das operações, desenvolvimento do pessoal, poder 

decisório, e, sobretudo, conhecimento sobre a política de Assistência Social no Brasil), 

e, sobretudo pela pouca capacitação e inserção dessa profissional no âmbito da 

Assistência Social.  

 Nesse contexto, as gerências técnicas de nível 1 – nível de gestão 

“intermediário” ou nível gerencial estratégico – coordenadores da proteção social 

básica e da proteção social especial (média e alta complexidade), sustentaram o 

trabalho, dentro das suas limitações administrativas e em articulação com as 

gerências do nível operacional. Importante frisar que os coordenadores estratégicos 

eram profissionais concursados da prefeitura, com exceção da coordenação da 
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 A dissertação indicada na parte inicial dessa seção subsidia, com dados, a necessidade e a 

possibilidade de realização desse concurso no governo anterior como considerações finais acerca da 
gestão do trabalho no SUAS. De fato, o concurso de 2016 é fruto da iniciativa desse governo, que perde, 
nesse mesmo ano, sua prevalência no governo nas urnas. 
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proteção especial de alta complexidade, e quase123 todos os coordenadores 

operacionais também eram funcionários concursados – haja vista a intervenção do 

Ministério Público na fiscalização dessas ocupações e na imposição da convocação de 

trabalhadores concursados para ingressarem nos postos existentes. Assim, no ano de 

2017, todos os técnicos (profissionais de ensino superior) passaram a ser 

trabalhadores com vínculo estatutário, o que também contribui com a reorganização 

do trabalho nessas coordenações. 

 Contudo, há que se observar que a apropriação dos instrumentos de gestão 

(planejamento, organização, direção, controle das operações) por esses níveis 

técnicos não foram suficientes para que fosse garantida a organização dos serviços, o 

que inclui o estabelecimento de um trabalho coeso entre os níveis de ações e os seus 

respectivos funcionários, encarregados pelos serviços. A crítica ao que Viera (1979) 

apresenta e ao que de fato vai se caracterizando consiste na avaliação de que a 

gestão no nível técnica muito além de viabilizar a coesão das demandas institucionais 

com as demandas sociais precisa articular os instrumentos de gestão para servir como 

mediadora dos processos reflexivos dos profissionais. Trata-se da necessidade desse 

nível gerencial estimular o trabalho através de apropriação da realidade, do 

desvendamento das demandas e todo um arcabouço que potencialize o saber técnico 

sobre seu trabalho. Nesse sentindo, os instrumentos de gestão são utilizados para 

além de cumprirem com as necessidades da instituição, conquistando patamares de 

aproximação com a realidade, a partir de processos reflexivos e propositivos.  

Nota-se que a gestão tal como é não aparenta modificações substanciais para 

o que construiu na análise da década de setenta. Possui enquadramentos e funções 

conservadoras, que resguardam os interesses hierárquicos e ainda mobiliza um corpo 

técnico para o cumprimento de metas e de funções puramente quantitativas de 

manutenção da ordem. Os trabalhadores implicados nesse nível gerencial estão 

encarregados de organizar e viabilizar as mais adequadas formas de realizar um 

determinado serviço, sem mediar o cargo ocupado com o objetivo profissional 

estabelecido coletivamente.   

 A “novidade” que se identifica na análise da experiência está, entretanto, na 

identificação desse cargo por meio da responsabilização do funcionário pelo êxito ou a 

falha de determinado serviço. Ora, observa-se que a medida para avaliar o 
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 Essa exceção estava na gerência de um CRAS que possui uma assistente social de formação na 
ocupação da gerência, mas que tem matricula de telefonista no município (está em desvio de função) e 
na gerência do Centro Especializado de Atendimento à População de Rua, que apesar de ter formação 
como Pedagoga, não possui vínculo de concurso com a Prefeitura.  
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desempenho da gestão é a entrega dos resultados esperados, planejados e fixados 

pelo representante do Poder Executivo. A responsabilidade desse profissional se 

identifica com a capacidade dele manter controle sobre seus funcionários e sobre os 

processos de execução e entrega dos serviços. Essa é uma estratégia que condiciona 

à permanência do cargo a necessidade do profissional na gestão conter contestações 

entre uma equipe, desmobilizar a crítica dos funcionários ao seu próprio trabalho e 

pormenorizar os indicativos de um processo macrossocial de transformação social que 

resultam nos ajustes econômicos expressos no encolhimento dos serviços públicos, 

no redimensionamento do mundo do trabalho e na exacerbação da desigualdade e da 

exploração na sociedade. Nesse contexto, o objetivo profissional é limitado pelas 

necessidades institucionais e políticas sem a necessária mediação teórica que 

possibilita a criação de estratégias de construção alternativa de propostas de trabalho.  

Mesmo na análise de Viera (1979) e também na análise de Vidal (2014) fica 

claro que a função da gestão, apesar de se estabelecer através de uma vontade 

política, não é capaz, de por si só, de reverter uma condição que é pertinente à 

conjuntura de desenvolvimento econômico de um país. Contudo, observa-se que sem 

essa discussão, a gestão é utilizada como “solucionadora” de todos os entraves 

enfrentados pela organização do serviço124. 

Em Resende, diante a falta de apropriação sobre essa política, e a falta de 

vontade política em observar a legislação, sobretudo no nível da “cúpula”, o Ministério 

Público desempenhou uma importante função na fiscalização das irregularidades 

acerca do funcionamento desses serviços. As fiscalizações e as pressões do 

Judiciário levaram o Chefe do Executivo – o prefeito – a realizar um “remanejamento 

político” entre Secretarias, que efetivou a troca da representação do Poder Executivo 

nessa Secretaria. A troca ilustra a consideração sobre a responsabilidade do 

profissional em conduzir as ações necessárias para o desenvolvimento dos objetivos 

governamentais e administrativos. Ela é expressão da pressão enfrentada pelo 

governo em dar respostas para as irregularidades no município. A falta de solução 

prática para as demandas administrativas dessa política, levou a cabo um processo de 

mudança dessa representação, o que expressa o critério da Lei como o requisito para 

o processo de desenvolvimento da política no âmbito municipal e revela que a análise 

do governo não tende a ser estrutural, ao contrário é realizada individualmente a partir 

da avaliação do funcionário que atua no cargo. A “nova” gestora entrou com o objetivo 
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Trazendo essa consideração para a condição de assistente social na gestão, essa “novidade” 

necessitada ser evidenciada.  Essa parte do estudo é seguida dessa problematização. 
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claro de adequar os serviços às necessidades legais e às necessidades políticas 

desse governo.  

A mudança ocorreu em maio de 2018 e, de fato, representou um nítido 

processo de adequação dos serviços às prerrogativas legais. O alinhamento dos 

objetivos da gestão municipal com as prerrogativas da política favoreceram os demais 

níveis de gestão a desenvolverem os trabalhos de maneira mais organizada e técnica, 

ainda que dentro de um horizonte extremamente funcional e limitador. Como antes, foi 

mantida uma representação profissional recomendada e exigida pela NOB-

RH/SUAS/2006 e pela Resolução 17/2011 para ocupação desse cargo125. A nova 

gestão – Secretária – ao assumir o cargo, trouxe consigo experiência com serviços 

públicos, algum conhecimento sobre a política e sobre a organização dos serviços e 

certa “liberdade” para tomar decisões em relação a formatação à fim de atender as 

exigências do Ministério Público que reclamava pela adequação dos serviços à 

normatização em vigor sobre a Assistência Social. 

Ainda que tenha ocorrido uma modificação substancial na troca da 

representação do Poder Executivo na organização dos trabalhos, há uma contínua 

dificuldade de realização de determinados serviços que dependem da disponibilização 

dos recursos públicos, e da vontade política do governo em realizar ações no âmbito 

da política. Há dificuldades eminentes em relação, por exemplo, a realização do 

acompanhamento familiar, possível de realização somente através da disponibilização 

de recursos materiais e humanos (benefícios, pessoal qualificado para realização de 

oficinas, grupos, articulação com as Secretarias de Trabalho, Renda, Habitação e 

Educação e demais possibilidades para efetivação do acompanhamento da forma 

como recomenda a política e de como se qualificaria as ações profissionais nessa 

direção). A necessidade da intersetorialidade é outro fator preponderante que indica as 

dificuldades enfrentadas em âmbito local, sobretudo, se considerarmos o avanço da 

lógica neoliberal que vem sendo implantada pelos governos na organização dos 

serviços públicos.  

Ou seja, há no contexto político do munícipio, do estado e até mesmo da 

União, políticas econômicas de cortes e de enxugamento das contas públicas que não 

favorecem a política, em seus diferentes âmbitos e que se ocultam com o 

estabelecimento de determinada forma de gestão. Essa leitura nos permite 

enfaticamente verificar que a gestão, em muita das vezes, como no caso do município 
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 A secretária atual é formada em psicologia – uma das carreiras profissionais habilitadas pela 
Normatização da Política para ocupar esse cargo.  
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de Resende, oculta essa leitura ampliada da totalidade fazendo-nos identificar na 

gestão os impasses para a melhoria das condições do trabalho.  

 Quanto a isso, destaca-se a importância das gestões técnicas realizarem um 

trabalho compatível com a função da gestão e que promova esse debate, de forma 

propositiva entre a rede e com os usuários dessa política, em detrimento aos 

interesses particulares dos profissionais que ocupam essa função para se favorecerem 

das gratificações e de uma posição hierárquica privilegiada no fluxo dos interesses 

que possuem os serviços dessa política.  

 A Política Nacional de Assistência Social, através das suas diretrizes, das 

normas operacionais e da tipificação dos serviços afirma que a gestão possibilita a 

normatização dos padrões nos serviços, a qualidade no atendimento, o trato adequado 

dos indicadores de avaliação e resultado, e o melhor aproveitamento dos eixos 

estruturantes da política com a organização de subsistemas. Há também uma 

exigência definida da gestão viabilizar a qualificação necessária do corpo profissional 

que vai ao encontro do que Vieira (1979) sinaliza como função da gestão: liderar 

conscientemente, sempre de forma mais eficiente para que todos os que trabalham 

nos variados setores possam melhorar a qualidade de seus esforços. Esse discurso, 

entretanto, omite uma lógica conservadora da eficiência e da eficácia, que atualmente 

vem tendo capilaridade nas instituições públicas que reproduzem uma lógica 

gerencial, da qualidade total. Essa lógica absorve a qualificação como momento 

primordial para que cada profissional compreenda os objetivos da política e organize 

sua rotina com base na importância do seu trabalho para essa política. Pode-se 

concluir que a função desempenhada nesse cargo, atualmente, se distancia até de 

uma perspectiva mais conservadora sobre essa função, tornando-a ainda mais 

problemática e distante dos objetivos profissionais. 

 O comportamento extremamente funcional e altamente conservador do cargo 

desencadeia processos de apassivamento com os profissionais envolvidos com a 

operacionalização dos serviços. Essa relação é extremamente pertinente para a 

questão central que move esse estudo. Entendemos por apassivamento a relação 

sistemática de contenção e subordinação de um grupo em relação a outro. A relação 

de apassivamento se revelou em momentos distintos nesse período de um ano. O 

primeiro momento coincidiu com o ingresso nessa Secretaria, período de gestão 

correspondente à liderança da primeira Secretária. Nesse momento, as principais 

atribuições da gestão resultavam em formas de conter as insatisfações e 

questionamentos dos demais profissionais que compunham as equipes coordenadas 
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em relação à precarização dos serviços disponíveis (sobretudo, às formas de realizar 

acompanhamento familiar), a ausência de outros serviços (via de regra benefícios 

eventuais e serviços de convivência para as diversas faixas etárias, organização da 

rede sócio assistencial, entre outros), a falta de remuneração adequada (não há 

correção salarial no município há cinco anos).  

As formas de contenção das insatisfações dos profissionais envolvidos com a 

execução dos serviços de Assistência Social desse município eram expressas em 

formas autoritárias e em desacordo com as normatizações do SUAS, por parte do 

nível de gestão da “cúpula”. Não havia canais possíveis para trocas e diálogos entre 

funcionários e gestão e os horários de funcionamento dos equipamentos não 

condiziam com o orientado pela normatização do SUAS. Havia muita dificuldade de 

estabelecer comunicação entre a rede sócio assistencial e, as ações técnicas eram 

superficiais, sem orientação e não correspondia a direção da Política Nacional de 

Assistência Social. A gestão técnica manteve-se reproduzindo as determinações da 

Secretária, e, assistentes sociais gestores, nessa posição, atuavam tentando 

estabelecer as funções referentes à sua função e o trabalho de conciliadores de 

conflito entre os interesses da gestão da cúpula e os demais trabalhadores, que se 

incluía inclusive, companheiros de categoria.  

 Com o decorrer do tempo, e posteriormente, com a mudança da Secretária, 

essa tendência se expressou de maior ou menor maneira. A compreensão da gestão 

dentro das prerrogativas trabalhadas por Viera (1979) – a partir do desenvolvimento de 

funções de planejamento, organização, direção, controle das operações, 

desenvolvimento do pessoal e com o poder de tomar decisões, articulados com as 

determinações pontuadas no item 2.4 desse trabalho só tem sido percebidas126, com 

maior ênfase, nessa fase atual, que coincide com o término desse trabalho. O período 

curto de observação não permite observar a repercussão do desenvolvimento dessas 

atribuições pela atual gestão. Contudo, verificamos que a perspectiva mais próxima à 

execução dessas atribuições tem sido viabilizada por uma gestão que, minimamente, 

compreende e conhece a Política Nacional de Assistência e, por isso, cobra 

providências e serviços da gestão técnica, que agora passa a ter, de fato, essa função, 
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 Entre essas atribuições percebe-se o trabalho desses níveis de gestão preocupados em qualificar os 
serviços e os números, de modo a contribuir com uma estatística condizente com o trabalho 
desempenhado por essa Secretaria, bem comoem viabilizar projetos das equipes, na articulação de 
recursos para que os profissionais possam realizar seus trabalhos. Atualmente também se percebe um 
trabalho muito grande da gestão em capacitar suas equipes, seja através de capacitações locais, seja em 
capacitações no âmbito da política de educação permanente do SUAS, todas com muita qualidade de 
conteúdo e de reflexão sobre os limites e possibilidades da política de assistência no contexto municipal.  
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ainda que acumule a necessidade de mediação de conflitos, apassivamento de 

funcionários e cumprimento de ações para o alcance superficial de metas.  

 Com o passar do tempo, e algumas conquistas também foram sendo obtidas. A 

gestão técnica nível gerencial, sobretudo, das Coordenações da Proteção Social 

Básica e da Especial (Média Complexidade), foram construindo algumas culturas de 

trabalhos com suas coordenações e equipes que viabilizaram o retorno dos benefícios, 

adequação dos horários, ampliação dos serviços, organização de reuniões de rede, 

acompanhamento de casos que extrapolavam os equipamentos, planejamento de 

ações, entre outros. Houve momentos de oscilação na intervenção técnica dos 

profissionais que ocupam esses espaços. Observou-se que as incertezas desse 

espaço e, talvez, a falta de uma análise coletiva sobre as respostas profissionais 

nesse âmbito, enfraqueceram posicionamentos profissionais mais contundentes nos 

momentos de maior tensionamento entre os interesses em disputa. A gestão técnica 

(tanto a estratégica, quanto a operacional), nesse município, conta com uma grande 

maioria de profissionais de Serviço Social127 e isso torna evidente a necessidade de 

pensar as respostas que esses profissionais têm conseguido construir e sobre quais 

bases elas têm sido estruturadas.  

 As relações de poder existentes nessas ocupações não devem anular a 

prerrogativa ética e profissional do Assistente Social, que não o deixa de ser quando 

ocupa tais cargos. Em Resende, observa-se a importância do Assistente Social 

oportunizar espaços de negociação com base nas prerrogativas legais e vislumbra-se 

a possibilidade desse profissional oportunizar, através do seu trabalho na gestão, 

melhores condições para efetivação do serviço com vistas a melhor qualidade do 

atendimento à população.  

Ainda há muito que se avançar na construção da política de Assistência Social 

no país, principalmente se avaliar a necessária conexão com as demais políticas. Há 

evidente relação de submissão e influência dos interesses privados de determinados 

grupos hegemônicos na orientação da Assistência Social. A tradição do Estado 

brasileiro em privilegiar interesses particulares no serviço público é uma realidade num 

                                                           
127

 A gerência intermediária ou estratégica é feita totalmente por assistentes sociais, tanto na Básica, 
quanto na Especial de Média Complexidade, quanto na Especial de Alta Complexidade. Já as gerências 
operacionais são majoritariamente assistentes sociais, contanto também com psicólogos e pedagogos 
nesse nível de gestão. 
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município impactado pelo predomínio de classes médias altas e classes altas, na 

organização dos serviços públicos128. 

 Contudo, precisamos considerar a Assistência Social, assim como os demais 

serviços com possibilidade de inserção de assistentes sociais para além do nível da 

execução, assim como observam as legislações, e também como apontam as 

problematizações e resoluções coletivas desta categoria profissional. Nessa direção, 

consideramos a importância dos estudos nessa área, bem como os “Parâmetros para 

atuação de assistentes sociais na Política de Assistência Social” (CFESS: 2011) para 

subsidiar as ações desses profissionais nesta política, de forma problematizada e 

ponderada, sobretudo, em relação aos limites, intenções, interesses e entraves da 

gestão e execução dessa política.  

 Com base, nos “Parâmetros para atuação de assistentes sociais na Política de 

Assistência Social”, documento orientador formulado pelo CFESS, que é uma 

ferramenta da categoria sobre a definição de estratégias e procedimentos no cotidiano 

profissional nessa política, destacamos a caracterização sobre a intervenção 

profissional com o crivo das prerrogativas que norteiam a autonomia e o desempenho 

do trabalho de assistentes sociais nesse serviço.  

 Com a intenção de fortalecer a intervenção profissional, pautando-se nas 

competências e atribuições privativas asseguradas pela Lei de Regulamentação da 

profissão, esse documento esclarece primeiramente a proteção social, preconizada 

pela política. A apreensão considera a necessidade de criação de um amplo sistema 

de proteção social, alertando aos profissionais que o trabalho nesse âmbito não se 

reduz em si. Além do mais, considera também a raiz estrutural e histórica das 

situações vividas pela população que busca esse serviço, afirmando que as demandas 

(emprego, saúde, educação, moradia, entre outros) são expressões e resultantes de 

um processo aprofundador das desigualdades sociais. .  

 Nessa direção, compreende os objetivos e os serviços dessa política afirmando 

que a organização das ações e dos serviços sócio assistenciais são requisitos 

imprescindíveis “para estruturação do trabalho dos profissionais que atuam nessa 

política” (p.8) tanto no nível básico, quanto no nível especial, reafirmando as 

caracterizações de cada tipo de proteção e considerando que para tal o perfil do 

                                                           
128 Como aponta o relatório da Secretaria de Cultura do estado do Rio, quando realizou a sondagem do 

território para implementar o núcleo de Serviço Social nesse município. 
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assistente social “deve afastar-se das abordagens funcionalistas e pragmáticas, que 

reforçam práticas conservadoras que tratam situações sociais como problemas 

individuais que devem ser resolvidos individualmente” (p.18). Dessa forma, aponta que 

as competências gerais e atribuições dependem da apreensão crítica dos processos 

sociais numa perspectiva de totalidade, na análise do movimento histórico da 

sociedade brasileira, na compreensão da profissão e na identificação das demandas, 

com o objetivo de formular respostas profissionais válidas.  

 Sobre essas competências diz que engloba competências e atribuições 

específicas para o enfrentamento das demandas sociais do cotidiano que “abrange 

dimensões interventivas, complementares e indissociáveis” (p.20) das quais se 

destacam: 1)“o compromisso desse profissional com os movimentos sociais 

(atravésda socialização de informação, mobilização e organização popular”; 2) “a 

intervenção e inserção nos espaços democráticos de controle social (para construção 

de estratégias que vislumbrem a participação, reivindicação e defesa dos direitos)” e o 

3) “o gerenciamento (planejamento e execução direta de bens e serviços) na 

perspectiva da gestão democrática e participativa, capaz de produzir propostas que 

viabilizem e potencializem a gestão em favor dos/as cidadãos/ãs” (p.20).  

 A partir dos apontamentos, observa-se a pertinência dessa análise em 

problematizar a gestão a partir do movimento questionador que eleva o trabalho do 

assistente social ao ponto de vista da crítica. A particularidade da formatação da 

Política de Assistência Social, em relação a grande preponderância de assistentes 

sociais no seu processo de formatação (desde os seu primórdio no Brasil), marca a 

familiaridade dessa profissão com o processo recente de estruturação dos serviços 

assistenciais. Contudo, somente através do acúmulo teórico da formação, da 

educação permanente e dos canais coletivos de participação da categoria que 

avançamos na direção de desnaturalizar os processos sociais que envolvem e 

demandam a organização da Assistência Social, bem como na direção de propor 

ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho, incentivadoras e 

mobilizadoras de trabalhos que priorizem as demandas da classe trabalhadora. 

Um ponto positivo que destacamos é a própria Política Nacional indicar alguns 

apontamentos que viabilizem a criação desses canais na organização da gestão 

municipal da Assistência Social. No entanto, devemos observar que as competências 

profissionais nesse cargo precisam ser coletivizadas e fortalecidas pela categoria. 

Essas correspondem a um projeto profissional e não deve se estabelecer através do 

parâmetro de uma política que resulta do desenvolvimento econômico tão complexo 
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desse país. Essa função deve ser apreendida como uma importante ferramenta de 

efetivação do projeto profissional. A problematização acerca desse espaço de trabalho 

tem a finalidade de criarmos acúmulo sobre as determinações técnicas e políticas 

dessa ocupação profissional. Há que se destacar a iniciativa pioneira do Conselho 

Regional de Serviço Social nesse estado (CRESS-RJ) em promover rodas de 

reflexões sobre esse espaço de atuação, entre 2017-2018. Essa iniciativa representa a 

criação de um importante canal de comunicação com esses profissionais que passam 

pelas experiências de gestão retornar para categoria as dificuldades e potencialidades 

desses cargos.  

 Todavia, as variadas formas de inserção profissional dos assistentes sociais 

precisam ser fomentadas pela academia, justamente para articular a potencialidade do 

trabalho do Serviço Social nas políticas sociais. É necessário desvelar e pontuar os 

objetivos por trás dessas ocupações com a finalidade de discernir sobre a contribuição 

do trabalho de profissionais de Serviço Social e para assim, ampliar na sociedade as 

discussões que movem os movimentos políticos questionadores sobre os direitos que 

move o projeto profissional dessa categoria, viabilizando inclusive, a revisão crítica 

sobre as formas de apropriação do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo do processo de pesquisa e construção teórica sobre as análises 

realizadas verificou-se como extremamente parca a produção do Serviço Social na 

interlocução com a gestão, a partir de uma perspectiva crítica, no campo da tradição 

marxista. O estudo demonstra aproximativamente que é necessário investir nos 

estudos nessa área, não só para o adensamento da publicação bibliográfica, mas 

como um subsídio para o trabalho profissional no âmbito da gestão. 

 A construção teórica foi construída com a intenção de compreender a gestão 

como uma possibilidade de inserção profissional de assistentes sociais. Entretanto, o 

objetivo por trás dessa questão era trazer para o espaço acadêmico a perspectiva do 

trabalho do Assistente Social no Brasil contemporâneo. Nessa direção, considerar 

uma função disponível no mercado de trabalho para essa categoria profissional, muito 

pouco estudada pelo próprio corpo profissional, se tornou uma necessidade de 

pesquisa.  

 Um conjunto de elementos, entre arcabouço teórico, amadurecimento coletivo 

das questões, junto com a experiência profissional me fizeram direcionar o 

encaminhamento dessa questão a partir de uma leitura sobre a sociedade brasileira, 

sobre a identificação do processo que instituiu possibilidades no mercado de trabalho 

para o assistente social, sobre o desenvolvimento do Serviço Social como profissão e 

sobre a diferenciação dos objetivos pertinentes à função de gestão que na atualidade 

vem tendo maior expressividade para assistentes sociais, sobretudo, na política de 

Assistência Social.  

 O fio condutor da pesquisa foi identificado a partir da necessidade de 

compreender o trabalho profissional e suas possibilidades frente à construção dessa 

sociedade. Considerou-se o projeto ético-político como uma parte importante para a 

determinação do perfil e da ação profissional. Os parâmetros para o desempenho nas 

políticas indicam uma ação coerente com o posicionamento coletivo da categoria e por 

isso se constituem como importantes referenciais para os profissionais, mas ainda há 

muito que se construir na direção de favorecer a criação de instrumentos teóricos que 

fundamentem as estratégias para o trabalho.  

 Para ampliar as possibilidades de análise do trabalho na gestão, comecei 

identificando as transformações sociais vivenciadas nesse país a partir dos seus 

vínculos com o desenvolvimento capitalista e também com uma leitura histórica e 

crítica sobre a formação social brasileira como base de percepção do trabalho de 
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assistentes sociais na gestão. Esse foi um caminho complexo de organização em 

relação às intenções e objetivos guardados por essa pesquisa. Só no trânsito dessa 

construção teórica compreendi que observar esse ponto de partida significava 

perceber o surgimento das demandas para o Serviço Social, o estabelecimento das 

políticas sociais – logo do mercado de trabalho para assistentes sociais –, a 

construção da função dessa profissão e por fim, as possibilidades desses profissionais 

reverem suas práticas e pactuarem com a mudança de direção para o 

encaminhamento de suas intervenções nessa sociedade. 

 Essa discussão baseou-se nos estudos de grandes teóricos como Antônio 

Mazzeo e Florestan Fernandes. Esses autores trouxeram para esse trabalho o Brasil 

da Metrópole, o Brasil “pomar europeu”, o Brasil da “exploração dual”, o Brasil que não 

é dos brasileiros. Em contrapartida, outros autores como Marcelo Badaró também nos 

auxiliaram a enxergar os brasileiros do Brasil, através da identificação dos movimentos 

sindicais e trabalhistas. Isso contribuiu com a identificação do Brasil real, aquele que é 

a base para o trabalho do assistente social, e que foi constituído através de um tipo de 

desenvolvimento econômico sujeitado as determinações do capitalismo central, 

sempre servindo ao capital como produtor de matérias primas, como mercado de 

escoação do capital, ou através da exploração da força produtiva, mantendo as 

estruturas arcaicas e os interesses das classes dominantes, diante as necessidades 

do capitalismo em se “modernizar”. 

 Situar o Serviço Social como uma necessidade dessa sociedade, também a 

partir do processo coletivo da categoria em forjar uma determinada imagem social 

sobre a profissão foi compreender as contradições históricas pairando sobre a 

atualidade. Compreender a diferença entre as funções requisitadas pelo mercado de 

trabalho e a capacidade adquirida coletivamente em forjar respostas profissionais em 

favor da classe trabalhadora foi essencial para observar a continuidade do projeto 

profissional em meio a tanta adversidade encontrada nessa conjuntura. Através das 

construções desse estudo, decisivamente compreendeu-se que quem mudou foi o 

Serviço Social, que passou absorver outras determinações na sua capacidade 

interventiva.  

 Meio a essa compreensão pude confrontar a questão da gestão. Inicialmente 

considerada uma novidade desse tempo ela ganha outra fundamentação nesse 

estudo. Com base nos estudos de Balbina Ottoni Viera, a gestão é verificada na fase 

inicial de institucionalização do Serviço Social, e por isso passa a ser vista de outro 

ângulo, e novas indagações passam a ser feitas: Se não é uma novidade desse 
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tempo, qual seria o motivo da ausência de estudos sobre essa função? Por qual 

motivo sua evidência nesse momento histórico? Quais os desafios essa antiga função 

traria para a categoria meio a esse contexto de ruptura profissional com o 

conservadorismo e restauração de políticas econômicas e sociais conservadoras? 

Qual seria sua relação com a atual conjuntura econômica, política e ideológica? 

 Para responder tais indagações levantaram-se alguns eixos de condução e 

encaminhamento das discussões que objetivaram articularem respostas profissionais 

críticas pautadas na leitura da realidade. Ao se evidenciar que a gestão não é uma 

atribuição nova para essa categoria, admitiu-se que existem particularidades atuais 

extremamente articuladas às transformações sociais que influenciam o mundo do 

trabalho, principalmente fragilizando as organizações coletivas, que quando 

fortalecidas possuem a capacidade de reformular as intervenções a partir de outro 

horizonte de objetivos sociais, políticos, econômicos e culturais para essa sociedade.  

 Identificou-se como motivação para a ausência de estudos na área o elevado 

nível de volatilidade dos cargos, altamente influenciado pela alternância de governos. 

Os cargos de gestão possuem a determinação de serem considerados “cargos de 

confiança”. Isto expressa o quanto a gestão favorece os interesses de determinado 

grupo político. A instabilidade compromete o trabalho e as possibilidades de 

adensamento de pesquisa sobre a área. Contudo, expressam também um perfil 

profissional alinhado ao conservadorismo e a práticas altamente consubstanciadas ao 

plano institucional.  

 Por sua vez, a demanda nesta ocupação apresenta um crescente destaque 

aos profissionais em consequência da inscrição da Política Nacional de Assistência 

Social. No processo de construção do arcabouço considerou-se a influência dos 

profissionais em abrirem espaço para o reconhecimento do trabalho. No entanto, o 

destaque também foi considerado devido à função historicamente atribuída ao 

assistente social na conciliação dos conflitos. A perspectiva funcionalista passa por 

uma revisão nos dias atuais que considera a compreensão de que a Assistência Social 

é a política que operacionaliza serviços e benefícios no horizonte do auxílio aos mais 

necessitados. O impacto dessa apreensão repercute em práticas extremamente 

orientadas pelos objetivos institucionais e políticos, programadas para cumprirem com 

os objetivos e metas que estão no horizonte do apassivamento e da gestão 

condescendente das desigualdades estruturais da sociedade.  

 Através da análise percebe-se a multiplicação de desafios para os profissionais 

ocupantes nos cargos de gestão. Estes devem estar presentes no cotidiano de debate 
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coletivo. A começar pelo fato de tais cargos estarem tão alinhados com uma 

hierarquização e classificação conservadora dos interesses institucionais. O grande 

desafio é o de apreender as estruturas organizacionais e suas demandas, mediando-

as com a função de se estabelecer um horizonte emancipatório.  Para isso é 

necessário fortalecer a capacidade de criar respostas profissionais coletivas, 

ampliando, principalmente, a interação da Academia com a prática. O trabalho na 

gestão deve apresentar propostas de análises que ultrapassem a imediaticidade e a 

aplicação sistemática da Lei. Ele deve pautar-se em estratégias de mediar os referidos 

instrumentos de gestão em prol do fortalecimento e articulação dos funcionários em 

relação a sua capacidade técnica de criar instrumentos e técnicas capazes de 

responder as demandas sociais apresentadas rotineiramente. O cargo da gestão tem 

o principal desafio de elevar a capacidade técnica dos profissionais para além da 

aplicação da política, principalmente nesse quadro de encolhimento, focalização e 

reformas nos serviços públicos. Objetivou-se tornar claro que um dos parâmetros 

importantes para a formulação de respostas profissionais está na compreensão sobre 

a realidade, na socialização das temáticas, na pesquisa em torno de reconhecer os 

limites da intervenção e na formulação coletiva, com vistas aos objetivos do projeto 

profissional. 

 Através do levantamento das dissertações, teses e artigos as áreas de 

concentração dos estudos na área de Serviço Social percebeu-se que a relação da 

academia com a prática tende a se distanciar. As pesquisas com a temática da gestão 

foram raríssimas e sobre as especificidades do trabalho do assistente social seguem o 

mesmo caminho. No levantamento também foi possível perceber a fragilidade dos 

pensadores e intelectuais construírem matérias que dialoguem diretamente com o 

exercício profissional desempenhado nas diferentes áreas em um período de grande 

transformação na política de Assistência Social. Há um grande percentual de trabalhos 

que observam a natureza, os melindres e questões das políticas sociais. No entanto, 

são raríssimos os que articulam a análise da política com sua influência na profissão e 

a conformação do trabalho nesta área.  A utilização do instrumento do mapeamento 

teve o objetivo de ressaltar a necessidade de voltarmos a falar sobre as funções e as 

deformações que os cargos ocupados passam a possuir, de acordo com cada nova 

adequação das estruturas dos serviços e das políticas sociais. Através do 

detalhamento do eixo pertinente a discussão do trabalho do Serviço Social constatou-

se a carência de discutirmos, nos meios acadêmicos e profissionais, as funções 

desempenhadas pelos assistentes sociais nesse contexto econômico, político e social 

da conjuntura brasileira.  
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 Nesse levantamento foram identificados dois trabalhos de muita importância 

para o desenvolvimento do diálogo coerente com a nossa proposta sobre o cargo da 

gestão. E então foi necessário observar a gestão através da lógica funcional ao 

capital. Dessa maneira, com base na experiência profissional e nos estudos pontuados 

verificou-se que nesse âmbito de atuação o trabalho do gestor é funcional para ocultar 

a essência das problemáticas que atingem as instituições, as políticas e serviços, e 

também para arregimentar outros profissionais em esquemas de trabalho que 

mantenham ou observem interesses estritamente capitalistas. Sem entender essa 

função de tal forma dificilmente será possível atuar nesses espaços de maneira 

diferenciada e comprometida ética e politicamente.  

Para além de tudo que já foi dito ressaltam-se os estudos de Viera (década de 

70) como importante interlocução sobre a administração das políticas. Através deles 

problematizou-se a função que as estruturas da gestão guardam para o assistente 

social. A interlocução foi necessária para destacarmos que o Serviço Social não é 

mais o mesmo da gênese. Essa categoria elevou sua intervenção a outro patamar, ao 

patamar da análise crítica sobre a realidade social, sobre os interesses de classe e 

sobre a dimensão de mediação entre as exigências do trabalho e os objetivos 

profissionais.  

A gestão como função posta para assistentes sociais precisa ser pesquisada, 

analisada, discutida coletivamente. Em uma conjuntura de tamanho constrangimento 

da classe trabalhadora torna-se inadmissível que profissionais comprometidos 

coletivamente com os princípios da liberdade e emancipação estejam contribuindo 

para o apassivamento, sem reflexão e crítica, de outros profissionais e servindo 

totalmente as demandas do capital. O desafio nesse cargo é utilizar as atribuições 

dessa função para realizar articulação com a análise da conjuntura e com o projeto 

ético-político, propiciando maior e melhor qualidade no atendimento das demandas 

dos usuários, fortalecendo os profissionais que intervêm no âmbito da execução, tanto 

na valorização do trabalho desses, como no desenvolvimento das questões que esses 

identificam no cotidiano do trabalho.  

O relato de experiência contribui decisivamente para a construção dessa 

perspectiva. Ter acumulado a experiência na gestão e na execução possibilitaram o 

alcance das necessidades e a construção dessas propostas a partir da necessidade 

de operar substanciais modificações no resultado das ações nesse âmbito. O acúmulo 

dessas perspectivas contribuiu para um exame cauteloso sobre esse espaço de 

trabalho. A atenção em diferenciar a função da gestão, as atribuições e a 
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competência, requerida por esse cargo, permitiu considerar possibilidades 

necessárias, reais e possíveis de serem refletidas no cotidiano profissional de 

assistentes sociais.  Considerar as políticas por meio da análise da formação social e 

da atual conjuntura política e econômica do Brasil e do mundo permitiu reconhecer 

que o Serviço Social na gestão, e também na execução, possui limites e necessita de 

estratégias para a articulação dos seus objetivos profissionais com as requisições 

profissionais do mundo do trabalho.  

Essa consideração implica em afirmar que assumir uma posição que 

compreende as requisições dos serviços e utiliza delas para fazer determinadas 

defesas não é estar a serviço dos interesses do desenvolvimento capitalista, muito 

embora esses espaços e serviços estejam permeados dessas intenções. Assim, 

utilizar desse espaço, com leitura crítica e ampliada sobre a realidade, com realização 

de identificação sobre as condições materiais de vida, com identificação de respostas 

possíveis nos serviços existentes, com o reconhecimento e fortalecimento dos 

espaços com organização dos trabalhadores e com a formulação coletiva de respostas 

profissionais, é condição profissional para que assistentes sociais nesse espaço 

possam conjugar as determinações do trabalho com seus objetivos profissionais, de 

maneira a qualificar a especialidade do seu próprio trabalho.  

Esse é um movimento permeado de complexidades que acabam restringindo, 

em muitos os casos, o comprometimento dos profissionais que além de viverem suas 

próprias questões cotidianas – enquanto trabalhadores – se exaurem no embate com 

as determinações históricas presentes no cotidiano. Nesse sentido ampliar a 

discussão sobre essa questão está no sentido de fazer circular entre essa categoria a 

necessidade de observar os parâmetros, o projeto profissional, as normatizações 

sobre a profissão e sobre os serviços para cumprir com o necessário processo de 

contínua reflexão e análise coletiva sobre as respostas profissionais. Isso estimula e 

fortalece a categoria em sua capacidade de estabelecer negociações e em avançar 

com propostas com acordo com os objetivos profissionais preconizados pelo processo 

de renovação do Serviço Social brasileiro.  

O projeto profissional situa a ação dos assistentes sociais a serviço da 

população e essa é a proposta final desse estudo: observar meios estratégicos de 

desempenhar um trabalho na gestão que observe as prerrogativas éticas e coloque o 

projeto ético-politico como guia para a construção de respostas compatíveis com os 

interesses da classe trabalhadora. A incipiência desse tema se revela na pulverização 

dos cargos em todo o Brasil. Em um período de extrema ampliação profissional, feita 
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em grande parte por meio de cursos à distância, é necessário fortalecer o debate 

coletivo sobre a capacidade de elaboração de respostas afinadas ao projeto 

profissional. Num caleidoscópio de variadas informações e influências as políticas 

sociais que empregam os profissionais de Serviço Social precisam ultrapassar a 

análise puramente política e econômica. A relação profissional precisa ser relacionada 

com as tendências do desenvolvimento, haja vista todo um histórico da profissão em 

reconhecidamente atuar nas demandas sociais das classes antagônicas. Nesse 

momento é urgente que se questione e reivindique a ocupação dos cargos de gestão. 

O questionamento apreende o objetivo de sua possibilidade, indicando a 

funcionalidade e a “competência” técnica do profissional em servir ao desenvolvimento 

capitalista e a reivindicação aponta a necessidade de expansão das áreas de atuação, 

formalizando a diferença desse profissional em elevar a ocupação desse cargo com a 

importância em ir além das metas e dos objetivos políticos locais. O nível da gestão 

compreende articulação. Em tempos de fragmentação das políticas o trabalho nesta 

área pode facilitar a integração e o trabalho intersetorial necessário para o 

atendimento das questões diariamente apresentadas em atendimentos e 

acompanhamentos. Aproveitar estrategicamente dessa articulação é vincular numa 

perspectiva crescente o projeto profissional nos diferentes espaços ocupacionais do 

raio de ação de determinado profissional envolvido na gestão.  

Esse estudo nos coloca outras questões e contribui para pensar o 

comprometimento profissional qualificado para o enfrentamento dos desafios postos 

no cotidiano. Fundamental lembrar que o trabalho dos assistentes sociais deve 

direcionar-se para as demandas reais e colocar-se a serviço da classe trabalhadora. 

Posso considera-lo o início de uma jornada de desenvolvimento da discussão sobre o 

trabalho do Serviço Social e sobre o trabalho do Serviço Social na particularidade da 

gestão.  Como assistente social e pesquisadora finalizo esse trabalho diante do 

desafio de fomentar essa discussão no meu meio profissional e acadêmico, apontando 

cada vez mais a necessidade de estudarmos, avaliarmos e compreender o raio de 

alcance do nosso trabalho, no desempenho cotidiano de diferentes funções em 

estruturas capitalistas.  
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