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RESUMO 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso discute a aplicação da metodologia da 
Educação Popular na ação profissional do assistente social, tendo como objetivo 
identificar qual a contribuição que a Educação Popular pode trazer para o trabalho do 
assistente social junto aos usuários nas instituições, através do trabalho de assessoria 
para comunidades, associações, movimentos sociais e populares. Nesse sentido a 
Educação Popular é considerada como uma forma de fortalecer o Projeto Ético-Político 
da profissão, a partir de uma ação pedagógica em busca de um novo projeto societário 
que se contraponha a hegemonia do capital. Essa análise parte do entendimento do 
processo histórico da educação no Brasil como um instrumento de dominação e 
manutenção do status quo, da análise da Educação Popular a partir de diferentes 
autores, da reflexão sobre a ação pedagógica do assistente social nas diferentes fases 
do Serviço Social e da relação historicamente construída entre o Serviço Social e a 
Educação Popular, suas afinidades e seus desafios.  

 
Palavras-chave: Educação. Educação Popular. Serviço Social. Ação pedagógica.  
Transformação Social. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Pesquisar sobre a Educação Popular na ação profissional do assistente social 

surgiu a partir de minha inserção no campo de estágio na SEMBES (Secretaria de 

Bem Estar Social de Rio das Ostras), das minhas observações nas intervenções 

realizadas junto aos usuários dos vários projetos sociais daquela instituição, de 

aulas sobre o tema, leituras de vários textos e da inquietação sobre a possibilidade 

da Educação Popular vir a contribuir como uma metodologia eficiente na prática 

profissional seja nos plantões dos hospitais, secretarias, assessorando movimentos 

sociais e populares, comunidades e associações.  

 O aumento das expressões da Questão Social, que se apresenta o atual 

quadro de redução dos direitos dos trabalhadores, do aumento do número de 

pessoas desempregadas ou de pessoas que estão no trabalho informal, tudo isso 

produto do projeto neoliberal, um sistema onde poucos têm muito e muitos vivem 

dos mínimos sociais ou de nada, as conseqüências são diretas no fazer profissional 

do serviço social colocando novas demandas. Essa realidade exige que os 

profissionais necessariamente tenham que estar revendo e questionando a sua 

prática profissional e se requalificando cada vez mais para acompanhar e dar 

respostas a essas transformações.    

 As assistentes sociais que trabalham na SEMBES, em sua maioria, têm 

formação a partir da teoria crítica, porém o imediatismo no seu fazer cotidiano 

interfere no compromisso do Projeto Ético-Político profissional empenhado na 

transformação dos sujeitos subalternizados pela cultura hegemônica do capital em 

sujeitos autônomos e a opção pela construção de uma nova ordem societária.  

Nesse sentido a relação teoria/prática assume extrema relevância, pois a 

práxis justifica o trabalho comprometido com os usuários através de uma ação 

pedagógica que tenha como pressuposto a metodologia de trabalho da Educação 

Popular. 

 De acordo com ABREU: 

 
[...] as relações pedagógicas [...] concretizam-se sob a forma de ação 
material e ideológica [...] a prática do assistente social insere-se no 
campo das atividades que incidem sobre a organização da cultura, 
constituindo-se elemento integrante da dimensão político-ideológica 
das relações de hegemonia. (2002:17-18) 
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 Nesse sentido, para melhor entendimento deste trabalho cabe destacar os 

caminhos percorridos durante este estudo.  

O primeiro capítulo terá como conteúdo uma breve explicação sobre o que se 

entende por educação e sua trajetória para que possamos compreendê-la como 

fruto das diversas conjunturas sociais, políticas e econômicas, destacando a 

Educação Popular como perspectiva contra-hegemônica. Essa reflexão será 

pautada em autores como Antônio Gramsci, Carlos Rodrigues Brandão, Bárbara 

Freitag, István Mészáros, Paulo Freire, entre outros. Aqui, a educação formal é 

percebida como instrumento para a consolidação de um projeto econômico o qual 

pessoas freqüentam as escolas visando o mercado de trabalho sem uma idéia 

crítica a respeito do que estudam e para que estudam. A Educação Popular vem na 

contra mão desta ideologia revelando às classes subalternizadas sua realidade e os 

meios para transformá-la. Nesta linha, Gramsci apresenta categorias importantes 

como Estado, hegemonia, sociedade civil, entre outros, mostrando que os 

indivíduos, à sua maneira, são intelectuais capazes dar respostas a essa cultura a-

crítica que lhes insiste dominar. 

No segundo capítulo irei destacar a trajetória do Serviço Social e as práticas 

pedagógicas do assistente social, o momento e as circunstâncias que levaram sua 

congruência com a Educação Popular além de identificar as possibilidades e os 

limites desta relação na contemporaneidade. Desde a sua gênese até os dias atuais, 

o Serviço Social passou por mudanças muito marcantes na sua construção. Do 

conservadorismo até sua maturidade crítica, ainda enfrenta lutas contra um sistema 

desumano que só faz aumentar as desigualdades sociais e econômicas entre os 

homens. Diante deste contexto, o papel crítico e pedagógico dos assistentes sociais 

se destaca na tentativa do rompimento com esta forma de opressão. A Educação 

Popular libertadora fez parte numa das etapas de transformação do Serviço Social, 

hoje, porém esta perspectiva é mais trabalhada por assistentes sociais de ONGs 

(Organizações não Governamentais). Então, por que não difundir mais esta prática 

em outros campos de atuação do Serviço Social?  

Finalmente no terceiro capítulo, discutirei a importância da pesquisa para o 

Serviço Social. Foram realizadas entrevistas com assistentes sociais que trabalham 

na perspectiva da Educação Popular em Centros de Educação Popular que muitas 

vezes se denominam ONGs (Organização não Governamental), tentei buscar a 

importância da Educação Popular como disciplina colhendo opiniões de professores 
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do PURO e entrevistei alunas de um projeto do CEPRO (Centro Cultural de 

Educação Popular de Rio das Ostras) e sua presidente. Considero esta parte do 

trabalho como uma forma de contribuição para despertar o interesse pela temática 

escolhida e destacar a pesquisa como instrumento fundamental para a construção 

do conhecimento que dá embasamento para atuação do Serviço Social. 

A metodologia usada para a elaboração deste trabalho foi através de 

pesquisa empírica e bibliografia de livros e artigos de revistas especializadas em 

Serviço Social, consultas na internet e pesquisa de campo utilizando entrevistas 

estruturadas analisadas teórica e qualitativamente.     
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CAPÍTULO I – A EDUCAÇÃO  NO CAPITALISMO E A EDUCAÇÂO POPULAR 

 

1.1 Breve trajetória da Educação no Brasil 

   

Ao procurarmos no dicionário o significado da palavra educação, 

encontraremos que é “o processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor 

integração individual e social” (DICIONÁRIO AURÉLIO). Porém entendemos que os 

reais significados da educação assim como sua função dependem, entre outros 

fatores, da conjuntura histórica vivida. 

A educação, mais conhecida como Paidéia na Grécia Antiga, inicialmente era 

para toda comunidade, mas depois seu acesso se tornou específico e restrito, sendo 

direcionado aos nobres e plebeus, já os escravos não tinham direito à educação. 

Em Roma a formação do patriarca agricultor sobressaía sobre o cidadão. 

Havia também um tipo de educação que formavam trabalhadores para oficina de 

trabalhos. Tanto na Grécia como em Roma, os indivíduos eram educados para 

empregar seu saber na sociedade. 

A escola surge com o desenvolvimento do cristianismo na Antiga Europa 

voltada para uma educação que salvaria almas. Isso perdurou até o final do século 

XIX quando alguns teóricos, entre eles Durkheim fazem uma estreita relação entre a 

educação e o funcionamento da sociedade. Durkheim, com seus pressupostos 

conservadores, pressupunha que a educação não deveria ser considerada como: 

 
[...] um fator de desenvolvimento e de superação de estruturas societárias 
arcaicas, mas sim o know-how necessário, transmitido de geração em 
geração, para manter a estrutura e o funcionamento de uma sociedade 
dada. (DURKHEIM1, 1972 apud FREITAG, 1980:18) 
 
  

Ou seja, nega o homem histórico capaz de transformar o contexto societário 

em que vivem os indivíduos, assim como negam a dimensão emancipatória da 

educação reduzindo-a a um papel de manutenção de uma determinada sociedade 

harmoniosa escondendo as diferenças sociais existentes. 

Diferentemente de Durkheim, Bourdieu e Passeron têm uma visão histórica 

da sociedade e do homem partindo de uma análise crítica da sociedade capitalista. 

                                                           
1 DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 8.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1972. 
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Para eles, o sistema educacional tem a função da reprodução de uma determinada 

cultura e a reprodução da estrutura de classes. Através de representações 

simbólicas ou da ideologia e através da própria realidade social, o sistema 

educacional tem a função de garantir a reprodução das relações sociais de 

produção. 

Como afirmam alguns educadores, entre eles Carlos Rodrigues Brandão, a 

educação não está apenas na escola e não tem um único modelo. Isto fica mais 

claro quando o autor toma por referência uma carta que os índios norte-americanos 

escreveram para alguns governantes americanos recusando a oferta de educação 

nos moldes da escola americana para seus jovens guerreiros. A educação que o 

colonizador queria impor, não serviria para seu povo. Ilustrando o forte elo entre os 

valores e costumes do povo e a educação: 

 
A educação ajuda a pensar tipo de homens, mais do que isso, ela ajuda a 
criá-los, através de passar de uns para os outros o saber que os constituí e 
legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de produção de 
crenças e idéias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas 
de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos de 
sociedade. E esta é a sua força. (BRANDÃO, 1994:11) 

  

Nesse sentido, a educação pode existir com o objetivo de estimular a troca de 

saberes entre pessoas, ou seja, a fim de tornar um saber comum a uma 

determinada população ou sociedade, como exemplo, podemos citar os povos 

indígenas que utilizam da educação como forma de transmitir saberes de uma 

geração a outra. 

Ou a educação pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, a 

fim de usar o saber como forma de legitimação do status quo e de suas ações que 

acabam reforçando as desigualdades entre os seres humanos, assim como 

vivenciamos no sistema capitalista.  

A história da educação no Brasil remonta à chegada dos primeiros jesuítas 

que trouxeram regimentos formulados pelo rei de Portugal D. João III que continham 

a nossa primeira política educacional. No início, o ensino era tanto para os filhos dos 

indígenas como para os filhos dos colonos portugueses, porém depois o ensino se 

destinou a formação das elites. O domínio da educação pelos jesuítas perdurou até 

a metade do século XVIII com a introdução das reformas pombalinas baseadas nas 

idéias laicas inspiradas no Iluminismo. Essa reforma, porém, não se efetivou 

concretamente, entre outros motivos, pelo fato das idéias iluministas estarem se 
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propagando pelos países americanos influenciando movimentos reais que visavam à 

autonomia política desses países.  

Desse período até a Proclamação da República em 1889, a instrução popular 

foi declarada livre eliminando o privilégio do Estado, abrindo caminho à iniciativa 

privada, além de colocar o ensino primário sob a responsabilidade das províncias 

que não tinham condições técnicas e financeiras para tal. O Brasil atravessou o 

Século XIX sem educação pública. 

Contudo, a Igreja continuava a controlar as instituições de ensino 

encarregando-se da função de reprodução da ideologia na I República. Pouco foram 

as mudanças desde o período colonial, a economia ainda era agroexportadora e a 

estrutura social de dominadores e dominados permaneceu basicamente a mesma. 

Com a crise cafeeira, os capitais de investimento pouco a pouco se 

deslocaram para outros setores como a indústria gerando uma nova burguesia 

urbano-industrial que explorava desmedidamente a força de trabalho. As condições 

de existência e de trabalho do proletariado industrial eram as piores possíveis: suas 

casas insalubres se aglomeravam junto às indústrias, faltava água, luz e esgoto. Os 

locais de trabalho também eram insalubres e sem segurança, acidentes de trabalho 

eram freqüentes. Os salários eram muito baixos, os trabalhadores não tinham direito 

à férias, a jornada de trabalho era longa tanto para crianças, mulheres e homens. 

Não havia uma legislação que defendesse os trabalhadores, e sim um contrato 

particular entre empregado e patrão regido pelo Código Civil que não lhes dava 

garantias empregatícias.  

No tocante a educação e a cultura, os trabalhadores ficavam dependentes da 

caridade e da filantropia. Diante deste contexto, restava aos trabalhadores, mesmo 

que de diferentes ofícios, se organizarem com o objetivo de lutar pela defesa de 

seus interesses comuns. Surgem as Ligas Operárias, as Sociedades de Resistência 

e Sindicatos, os Congressos Operários e as Confederações Operárias. Na parte 

cultural e social criou-se uma forma de pensar anti-burguesa e a idéia de um novo 

tipo de sociedade. A forma como o Estado respondia a esses movimentos 

organizados do proletariado era com a repressão policial com a finalidade de manter 

a ordem e a paz social para dar continuidade à acumulação capitalista. Devido a 

essa nova situação, o país responde às diversas expressões da Questão Social 

como caso de polícia criminalizando os trabalhadores.  
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Com a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção e com os 

investimentos na produção industrial, o mercado, então, necessitou de força de 

trabalho especializada. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde 

Pública ponto de partida para mudanças na educação, dando origem a uma política 

de educação mais direcionada e efetiva. 

A política do Estado Novo visava transformar o sistema educacional num 

instrumento eficaz de manipulação das classes subalternas. Antes, alijadas do 

acesso ao sistema educacional, agora generosamente lhes é oferecida uma chance, 

em especial a partir da criação de escolas técnicas profissionalizantes para qualificar 

a força de trabalho indo ao encontro dos interesses das empresas privadas. O 

Estado assume o treinamento dos trabalhadores, atendendo assim aos interesses 

da burguesia incipiente. A verdadeira razão dessa abertura está nas mudanças 

ocorridas na infra-estrutura econômica, com a diversificação da produção, o trabalho 

nos vários ramos da indústria exige maior qualificação e diversificação da força de 

trabalho.  

A classe dominante não mostrava interesse nas escolas técnicas, pois se 

preocupava em formar seus quadros dirigentes em escolas de elite. A burguesia 

ascendente procurava sua ascensão através de um título acadêmico. O 

campesinato tinha um déficit educacional muito grande. Resta, portanto, a classe 

operária que vai se qualificar nas escolas técnicas, que sendo de nível médio, não 

habilitavam seus egressos a cursarem escolas de nível superior. Essa dualidade do 

sistema educacional, além de produzir e reproduzir a força de trabalho para o 

mercado, consolidava e reproduzia uma sociedade de classes. Em 1942 foi criado o 

SENAI e implanta-se a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário.  

O Movimento Escola Nova que teve início na década de 20, tomou força 

através do Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932. O filósofo americano 

John Dewey influenciou a elite brasileira com este movimento, na essência, o 

escolanovismo acreditava que: 

 
[...] a educação é o exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a 
construção de uma sociedade democrática, que leva em consideração as 
diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, aptos a refletir sobre 
a sociedade e capaz de inserir-se nessa sociedade. Então de acordo com 
alguns educadores, a educação escolarizada deveria ser sustentada no 
indivíduo integrado à democracia, o cidadão atuante e democrático. 
(HAMZE, www.brasilescola.com 2) 

                                                           
2 Disponível em: http://www.educador.brasilescola.com/gestao-educacional/escola-nova.htm 
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  Com o progresso da indústria e a aceleração do crescimento urbano, 

surgiram graves desordens na ordem política e social e o Brasil tinha que superar 

seu atraso econômico e cultural. Para este movimento, a educação seria primordial 

para solucionar estes problemas. Defendiam princípios como escola pública, gratuita 

e de qualidade para todos, mas tinham idéias positivistas e naturalistas, reforçando o 

que foi mencionado anteriormente, defendiam uma escola voltada especialmente 

para formação de força de trabalho para o mercado.  

O período que vai de 1945 até início dos anos 60, foi caracterizado como 

populista-desenvolvimentista, baseando-se na “participação popular”, mas sob o 

controle do governo, no aprofundamento da industrialização sob o amparo do 

Estado e a entrada de capital estrangeiro em nossa economia. Segundo FREITAG: 

 
A política educacional que caracteriza esse período reflete muito bem a 
ambivalência dos grupos no poder. Essa política se reduz praticamente à 
luta em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e à 
Campanha da Escola Pública. (1980:57) 
 
 

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – só foi sancionada em 1961, 

com um projeto de lei de caráter populista, que tempos depois foi suprimido por 

outro projeto, o substitutivo Lacerda cujas questões mais importantes foram a 

responsabilização do Estado quanto à educação inspirados nos princípios de 30 e a 

participação das instituições privadas de ensino. Neste projeto, a educação seria 

predominantemente em instituições privadas e o Estado entraria de forma 

complementar, ou seja, financiaria a rede particular sem direito a fiscalizá-la. Isto 

gerou muitos protestos de intelectuais, liberais e pedagogos. Com a lei 4.024 de 20 

de dezembro de 1961, a LDB estabelece que tanto o setor público quanto o 

particular têm o direito de ministrar o ensino no Brasil em todos os níveis. A 

gratuidade do ensino da Constituição de 1946 ficou de lado nessa lei. Prevalecem as 

reivindicações das instituições privadas de ensino contra os que defendiam o 

monopólio estatal para a educação dos brasileiros. 

O período militar que vai de 1964 até 1984, um dos mais cruéis e 

antidemocráticos da história do Brasil, se caracterizou por perseguições, prisões, 

torturas, e mortes àqueles que eram contra sua proposta ideológica de governo. 

Houve uma mudança qualitativa e estrutural, no trato da educação por parte da 
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autocracia burguesa. Segundo NETTO há dois momentos de enfretamento da 

ditadura com a educação: 

 

[...] um, entre 1964 e 1968, caracterizado especialmente pelo esforço para 
erradicar as experiências democratizantes que se vinham desenvolvendo; 
outro, a partir de 1968-1969, marcado pela intervenção direcionada para 
modelar, pela política educacional, o sistema institucional de ensino 
conforme as exigências imediatas e estratégias do projeto modernizador. 
(2004:54) 

  

  Foi no movimento estudantil, principalmente nas universidades que 

acontecem as primeiras contestações ao regime. Professores e alunos foram 

calados com a lei 477, sendo a UNE – União Nacional dos Estudantes - proibida de 

funcionar. 

 Uma marca da política educacional da ditadura foi a acentuada degradação 

da rede pública, paralela a um aumento do número de privatizações nas escolas de 

nível médio e superior. A contrapartida deste processo foi a redução do acesso e da 

permanência no ensino pelos estudantes das camadas mais pobres.   

O MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização – foi criado em 1967 

para acabar com o analfabetismo, como uma das principais propostas educacionais 

do regime militar. Bastava que os alunos soubessem ler, escrever e contar e 

estariam aptos a melhorar de vida sem se preocupar com a formação do homem e 

deixando de lado as contradições sociais produzidas pelo sistema capitalista. No 

entanto, elevou parcelas da força de trabalho analfabetas ao nível de semi-

analfabetos não respondendo as exigências do mercado de trabalho em expansão. 

Utilizou do Método Paulo Freire, mas com palavras geradoras do regime autocrático, 

não da cultura do alfabetizando. Essas palavras eram: sobrevivência, segurança, 

necessidades sociais e auto-realização, sendo sua proposta voltada para os 

interesses políticos e econômicos para a legitimação do capitalismo monopolista.   

Em 1971, foi instituída pela LDB a formação profissional em regra geral para o 

ensino do 2º grau devendo ser seguida por todos. Mesmo aqueles que não 

terminassem o 2º grau formado em uma profissão, pelo menos tinham que sair com 

algum preparo profissional para ingressar no mercado de trabalho. A educação tinha 

que contribuir para o aumento da produção industrial brasileira. O governo usava 

slogans como “milagre econômico”, “Brasil, ame-o ou deixe-o” entre outros tantos, 
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que buscavam envolver a população na proposta política e ideológica do regime 

militar.  

Na década de 80, o Brasil viveu momentos de mudanças com o fim da 

ditadura militar e a reabertura política. Os movimentos sociais se reorganizaram, 

surgem novos movimentos sociais, partidos políticos e organizações não 

governamentais. Foi um momento de esperança para o povo brasileiro pela luta da 

redemocratização do país. Porém, também foi um período de estagnação 

econômica com a retração da produção industrial e o fim do ciclo de expansão vivido 

nos anos 70 conhecido como o milagre econômico. Os índices de inflação eram 

elevadíssimos, houve perda do poder de consumo da população e um crescimento 

descontrolado do desemprego estrutural.  Assim o país convivia com grandes 

diferenças sociais e econômicas.  

O modelo educacional dos anos 70 foi alvo de críticas de educadores que se 

organizavam em diferentes associações e ficaram mais fortes na década de 80. 

Preocupavam-se com o significado social e político da educação. Queriam uma 

escola pública de qualidade para todos e voltada principalmente para as camadas 

populares. Gramsci e Paulo Freire3 foram referências para os intelectuais e 

educadores da época. Segundo NOSELLA: 

 

Durante os anos oitenta, o pensamento pedagógico se modernizou,  se 
arejou ao assumir sua dimensão de engajamento político. Novos conceitos 
e novas perspectivas teórico-práticas enriqueceram os debates no campo 
da educação, onde com muita freqüência utilizavam-se termos e conceitos 
até então desconhecidos, como: sociedade civil e política - hegemonia - 
ideologia e contra-ideologia - intelectuais orgânicos e tradicionais - a 
educação como ato político-partidário - educação e cidadania, etc. Mais 
ainda: politicamente, a maioria dos educadores dos anos oitenta, sabedora 
de que a escola não se explica por ela própria e sim pela relação política 
que mantém com a sociedade, lutou para colocar na administração 
educacional partidos e homens compromissados com os objetivos da 
escola popular e libertadora. Até mesmo redutos tradicionalmente mais 
fechados, como os dos especialistas da educação (orientadores 
educacionais, administradores ou gestores, supervisores, diretores, etc.) 
foram influenciados pela idéia do ato pedagógico ser ao mesmo tempo um 
ato de compromisso político. Nos congressos de área (nacionais, 
estaduais, regionais e municipais), os especialistas da educação afirmavam 
que a relação pedagógico-científica era fundamentalmente uma relação de 
hegemonia política. Assim, instigavam professores a buscarem uma forma 
de relação profissional que fosse ao mesmo tempo uma nova relação 
hegemônico-política, isto é, a hegemonia da classe trabalhadora. 
(2005:227) 

 

                                                           
3 Paulo Freire já havia surgido com seu método de educação nos anos 60, mas com a ditadura militar 
foi preso e exilado porque sua nova forma de educar foi considerada subversiva pelo governo. 
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 Contudo se verifica algumas conquistas na área da educação naquela época 

como o princípio da universalização do ensino fundamental, recursos públicos para 

este nível de ensino e para a erradicação do analfabetismo, ampliação de 13% para 

18%, no mínimo do percentual das Receitas da União a serem aplicadas na 

educação, manutenção da gratuidade do ensino público em todos os níveis e 

transformação da creche em um serviço educacional de particular importância na 

preparação das crianças de até seis anos de idade para o ingresso no sistema 

escolar. 

De acordo com FARAGE: 

 

Só a partir da década de 80 se investiu de fato em uma política de 
ampliação real das escolas, com o objetivo de atender à demanda da 
população. Porém continuou a discrepância entre quantidade e qualidade, 
presente ainda hoje no sistema educacional brasileiro. O ganho deste 
período, para a educação, foi que se reforçou a idéia de uma educação 
pública, gratuita e de qualidade como dever do Estado e direito de toda a 
população. (2006:35)  

 
 

Os anos 80, como foi dito anteriormente, foram anos de esperança, de 

conquistas, principalmente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Mas muitos progressos constitucionais não se realizaram na prática sendo alvos de 

uma contra reforma conservadora. As classes proprietárias e empresariais apoiados 

por políticos adeptos da ortodoxia liberal eram contra os avanços constitucionais que 

se caracterizavam por maior regulação estatal. Queriam a desestatização, 

desregulamentação econômica e social, privatização do patrimônio e dos serviços 

públicos e flexibilização do trabalho e da produção. Assim, a esperança democrática 

foi suplantada pela crise e a instabilidade macroeconômica gerida pelo governo. 

Nesse contexto, de crise econômica e retrocesso político, o ideário neoliberal 

encontrou condições no Brasil para se constituir.  

O Neoliberalismo com sua reestruturação produtiva que com a crise do 

Taylorismo/Fordismo dá lugar ao Toyotismo, uma nova forma de produção mais 

flexível, com um novo perfil de trabalhador polivalente, tecnologia avançada, estoque 

mínimo, entre tantas outras mudanças, chegou ao Brasil na década de 90 e continua 

até hoje, apesar de todas as crises que vem atravessando pelo mundo, acarretando 

altos índices de desemprego e o aumento da miséria. A política neoliberal se 

caracteriza principalmente pelas privatizações e pelo Estado Mínimo que desloca 
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suas responsabilidades em todas as esferas para a sociedade garantindo às classes 

hegemônicas a acumulação do capital. “Socorre” empresas privadas quando estão 

em dificuldades financeiras com o dinheiro público, flexibiliza as leis trabalhistas, faz 

políticas sociais focalizadas, setorizadas e seletivas.  As diferenças entre os países 

ricos e países pobres se acentuam assim como as próprias diferenças entre ricos e 

pobres dentro destes países.  

Como constatamos em outras épocas, a educação serviu aos interesses das 

classes hegemônicas sempre buscando fortalecer as diferentes formas de produção 

e apropriação privada da riqueza socialmente produzida. No Neoliberalismo não é 

diferente, a política educacional se voltou às exigências do FMI e do Banco Mundial 

para que o país pudesse adquirir novos empréstimos. A implementação da nova 

LDB em1996 mantém os privilégios do setor privado da educação. Foi e continua 

sendo, a que mais intensificou a idéia de que a educação tem um papel primordial 

para a inserção no mercado de trabalho promovendo a “inclusão” e a “igualdade” 

através do acesso de todos à educação responsabilizando o indivíduo, única e 

exclusivamente por sua condição de desempregado. Como a educação fundada nos 

princípios da solidariedade e da eqüidade contidas na LDB pode se concretizar se 

no seu processo de execução, em virtude da política neoliberal do Estado, prioriza o 

privado em detrimento do público? Além disso, um dos princípios para que o ensino 

seja ministrado, é a garantia de padrão de qualidade. Porém o que se vê, são salas 

de aula super lotadas e escolas sem a mínima estrutura para funcionar. Que 

garantias na qualidade da formação dos educandos se têm com esse sistema? Não 

resta dúvida que houve um crescimento no número de vagas em escolas públicas 

na base do ensino. Contudo isso não quer dizer que a qualidade do ensino 

melhorou. Isso se comprova através da colocação do Brasil numa posição de 37º 

lugar entre 41 países referente à leitura. Segundo dados do IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2007, 14 milhões de brasileiros com 15 

anos ou mais de idade eram analfabetos, sendo o Nordeste a região com a maior 

taxa dentre todas as outras regiões com 19,9% de analfabetos (IBGE, 2008).  

Neste contexto, a educação perde sua dimensão de troca de saberes, 

configurando como um bem de mercado ou um instrumento de controle de pessoas. 

Como afirma István Mészáros, filósofo húngaro, um dos mais importantes 

intelectuais marxistas da atualidade: 
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A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu 
– no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o 
pessoal necessário à maquina produtiva em expansão do sistema do 
capital, como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima 
os interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma 
alternativa à gestão da sociedade, seja na forma “internalizada” (isto é, 
pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma 
dominação estrutural e subordinação hierárquica e implacavelmente 
impostas (...)limitar uma mudança educacional radical às margens 
corretivas interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, 
conscientemente ou não, o objeto de uma transformação social qualitativa. 
Do mesmo modo, contudo, procurar margens de reforma sistêmica na 
própria estrutura do sistema do capital é uma contradição em termos. É por 
isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos 
contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente 
diferente. (2005:35-36)    

 
 

Mészáros defende uma educação onde educadores e educandos trabalhem 

juntos para o fim de uma educação alienante que explora e domina o homem. Uma 

educação libertadora que participa da luta tornando o homem um agente político que 

pensa, age para transformar o mundo, o modelo econômico e político hegemônico.   

                     

1.2 Gramsci e sua influência na Educação  

  

Ao falar sobre educação, educação popular e Serviço Social, é imprescindível 

falar de Antonio Gramsci. Seus pensamentos foram muito importantes em seu país, 

a Itália, no Brasil e em vários países do mundo.  

É como se o tempo não passasse, porque seus pensamentos continuam tão 

atuais como na época de sua difícil juventude. Gramsci interrompeu seus estudos 

ainda na quinta série primária para trabalhar e ajudar no sustento de sua família. 

Sua maior revolta era pelo fato de que somente quem possuía boas condições 

financeiras continuava na escola. Anos depois consegue completar seus estudos e 

o jovem Gramsci realiza descobertas histórico-políticas que iriam dar novos rumos 

às suas idéias. A inserção da Itália no mundo capitalista exigiu que o país se 

modernizasse para atender as exigências do mercado internacional trazendo assim, 

muitos conflitos sociais, desemprego, problemas no campo, emigração dos 

trabalhadores especialmente para a América e, no campo político, a ideologia do 

favor entre o Estado e a classe burguesa: 

 

[...] o poder do Estado preocupou-se apenas com o desenvolvimento, 
mesmo doentio, do capital industrial: proteções, prêmios, favores de todo 
tipo e de toda medida. Os campos foram saqueados, a fertilidade 
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esterilizada, as poupanças camponesas tiveram que emigrar. O poder do 
Estado defendeu selvagemente o capital financeiro. São intocáveis na 
história italiana contemporânea as mortes dos operários explorados nas 
fábricas e dos camponeses pobres colocados na impossibilidade de poder 
viver pela legislação aduaneira que exaure o solo, destrói rios e florestas. 
(GRAMSCI4 apud SIMIONATTO, 2004:24) 
 

 
 Gramsci propõe a divisão do Estado em duas esferas: 
 
 

[...] a sociedade política, na qual se concentra o poder repressivo da classe 
dirigente (governo, tribunais, exército, polícia) e a sociedade civil, 
constituída pelas associações ditas privadas (igreja, escolas, sindicatos, 
clubes, meios de comunicação de massa), na qual essa classe busca obter 
o consentimento dos governados, através da difusão de uma ideologia 
unificadora, destinada a funcionar como cimento da formação social. 
(FREITAG, 1980:37) 
 

 
 O Estado é força e consenso, não se mantém apenas pela força e pela 

coerção legal, através de instituições que estão aparentemente fora da estrutura 

estatal, também constrói o consenso.  

A sociedade civil para Gramsci ocupa o espaço de organização da cultura, ela 

está na superestrutura social não a reduzindo a esfera de dominada apenas pelo 

direito de propriedade. Para ele, a dominação de uma classe sobre a outra não está 

apenas no plano econômico, mas em diversas instâncias, principalmente no plano 

cultural. A sua organização é importante para a mudança da sociedade política. Ela 

não se coloca contra o Estado, mas ela é uma de suas partes junta da sociedade 

política, ou seja, se identificam. “A sociedade civil é uma esfera do ser social, uma 

arena privilegiada da luta pela hegemonia e pela conquista do poder político.” 

(GOHN, 2005:65)  

Gramsci, além das questões econômicas, também se preocupou com a 

questão da cultura. Para ele a subordinação cultural exercida pela classe burguesa 

sobre a classe trabalhadora era impedimento para a sua emancipação política. 

Através da cultura, um povo toma consciência dos seus problemas, não individuais, 

mas que é comum a todos e a partir daí começa a buscar soluções e se emancipa 

politicamente.  

O Fascismo se efetiva como regime totalitário na Itália. Totalmente 

antidemocrático e a favor da concentração de capital, sempre ao lado dos bancos e 

das indústrias, sua ideologia penetrava em todas as áreas, na política, nas artes, na 

                                                           
4 GRAMSCI, Antonio. L’. Ordine Nuovo,1919-1920. Turim: Einaudi, 1954. 
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cultura. Os graves problemas do povo italiano e dos trabalhadores do campo 

ficavam sem soluções.  

Gramsci, com suas idéias socialistas5 e antifascistas, foi preso e na prisão 

escrevia cartas para amigos e familiares assim como escreveu outros reflexões em 

estreito diálogo com o marxismo, que anos depois foram publicadas e formaram os 

Cadernos do Cárcere, sua principal obra. Estes escritos, segundo SIMIONATTO 

(2004:32), “evidenciam a importância histórica de um pensamento, sugerem um 

processo, indicam caminhos.”  

Em um dos seus cadernos, Gramsci faz a ligação entre os intelectuais e 

hegemonia. Hegemonia seria a direção intelectual e moral, ou seja, a direção política 

e cultural de uma classe sobre a outra através da formação do consenso. E para o 

autor a educação tem um papel importante na construção de uma determinada 

hegemonia ou como afirma Gramsci na construção de uma nova hegemonia: 

 

A sociedade civil e a sociedade política ou Estado, corresponde 
respectivamente à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce 
em toda sociedade e àquela de domínio direto ou comando, que se 
expressa no Estado e no governo “jurídico”. Estas funções são 
organizativas e conectivas. Os intelectuais são os propostos do grupo 
dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e 
do governo político, isto é: 1) do consenso “espontâneo” dado pelas 
grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo 
fundamental dominante à vida social, consenso que nasce historicamente 
do prestígio (e, portanto da confiança) obtida pelo grupo dominante por 
causa da sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 
aparelho de correção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos 
grupos que não consentem, nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído por toda a sociedade na previsão de momentos de crise de 
comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâneo. 
(GRAMSCI, 1978:21) 

 
 

O que observamos, é que as escolas não são politicamente neutras e formam 

intelectuais de diversos níveis. Assim ela exerce seu papel de consolidadora da 

hegemonia e este intelectual pode construir uma contra-hegemonia como pode 

afirmar a hegemonia presente. Segundo GRAMSCI:   

                                 

Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos 
os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais [...] não 
se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, todo homem, 
fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou 
seja, é um “filósofo”, um artista, um homem de gosto, participa de uma 

                                                           
5 Os primeiros contatos de Gramsci com o marxismo foram através de propagandas de jornais e 
revistas. Foram poucos, mas o bastante para influenciar seus pensamentos.    
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concepção de mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, 
contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo, 
isto é, para promover novas maneiras de pensar. (1978:7)  

  
 

A relação entre educador e educando é uma relação recíproca. Um aprende 

com o outro. A educação escolar concebida por Gramsci vai na contra corrente da 

sociedade moderna. Para ele, a escola deveria ser um instrumento de 

transformação, unir a teoria e a prática, para que os indivíduos que a freqüentassem 

pudessem compreender e intervir no mundo. Por isso defendia a existência de uma 

escola unitária onde o indivíduo seria autônomo, capaz de criar, pensar, dirigir ou 

controlar dirigentes.  Seria uma escola de cultura geral que daria liberdade de 

expressão, porém se conectaria com o mundo do trabalho, da tecnologia, como 

estratégia na disputa pela hegemonia. 

A idéia de uma escola baseada em princípios desinteressados, é aquela que 

possibilita o reconhecimento e a assimilação de todo o passado histórico-cultural dos 

educandos e que originou a sociedade em que eles estão inseridos e assim, 

proporcionar uma formação humanista geral: 

 

[...] o estudo ou a maior parte dele deve ser (ou assim aparecer aos 
discentes) desinteressado, ou seja, não deve ter finalidades práticas 
imediatas, deve ser formativo ainda que instrutivo, isto é, rico de noções 
concretas. (GRAMSCI, 1978:49) 

  

A proposta da escola unitária fundamenta-se pela busca pela emancipação 

humana e pela aquisição de maturidade intelectual. 

Os pensamentos de Gramsci começam a circular nos meios acadêmicos e 

nos partidos de oposição no Brasil a partir de 19666, mas não tinha força porque 

logo em seguida foi decretado o Ato Institucional nº 5 que coibiu duramente qualquer 

tipo de manifestação contra o regime militar e a esquerda tinha como base o 

marxismo-leninismo, pois Gramsci era considerado o filósofo da práxis que 

propunha uma releitura do marxismo, diferente das diretrizes da URSS. 

Foi no processo da abertura política que Gramsci é retomado não apenas 

como filósofo da práxis, porém “como o maior marxista no âmbito da política.” 

(SIMIONATTO, 2004:102). Afinal, eram outros tempos. Tempo em que a cultura 

                                                           
6 No entanto, a primeira vez que se fez referência ao nome de Gramsci no Brasil foi em 1930 através 
do seu ex-companheiro de prisão Godoffredo Rosini e que se exilou no nosso país.     
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brasileira recupera sua liberdade de expressão e se valoriza a ocidentalização do 

Brasil proporcionando um novo diálogo da esquerda com a democracia. 

O pensamento gramsciano foi absorvido por diversas ciências como a 

Educação, o Serviço Social, a Filosofia, entre outras. Cada uma segundo suas 

peculiaridades, mas o fato é que os escritos de Gramsci apontam a educação como 

uma formadora da hegemonia da sociedade capitalista ou como instrumento gerador 

de consciência para a formação contra-hegemônica para a compreensão da 

realidade mundial e sua transformação. Idéia também defendida pela Educação 

Popular. 

 

1.3  Um pouco sobre a Educação Popular 

 

Para chegar até aqui neste trabalho de conclusão de curso, foi necessário 

percorrer os caminhos da história da educação, mesmo que de forma muito breve, 

para entender o que é educação popular e o porquê de sua existência. Afinal, não se 

pode deixar de lado a função da educação, que ao contrário do que deveria ser, 

libertadora e emancipadora, está sendo um instrumento de reprodução ideológica 

para a manutenção da acumulação do sistema capitalista.  

 Um dos princípios da educação popular, a liberdade, recebe sentidos 

diferentes ao longo da história. Na Grécia Antiga, a liberdade, não era para todos. 

Mulheres, escravos e estrangeiros não eram cidadãos, portanto não eram 

considerados livres. O conceito de liberdade começa a ter uma conotação política 

com o Iluminismo na busca da emancipação humana e da sociedade em geral, 

porém esse ideário não se materializou devido os interesses econômicos e políticos 

da burguesia que emergia. O que dizer então nos governos autocráticos e neste 

contexto neoliberal onde liberdade se confunde com individualismo.  

Até mesmo o próprio sentido da educação popular deverá ser analisado a 

partir de suas implicações e determinações políticas assumido no processo 

pedagógico. Como analisa BRANDÃO: 

 

Na sua origem e através de sua trajetória entre nós, aquilo a que se pode 
atribuir o nome de educação popular conota uma sucessão de estratégias 
de ruptura do sentido rotineiro da educação, tanto quanto dos modos e 
modalidades de sua realização. Porém, um tipo de trabalho pedagógico é 
popular quando sua vocação está na busca do estabelecimento de 
relações efetivas ou pelo menos idealizadas com as camadas populares e 
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quando, a partir daí, torna-se real ou pelo menos intencionalmente 
contestador de uma ordem vigente. (1995:30) 

 
 

Vários autores a partir da década de 60 dedicaram seus estudos, reflexões e 

ações, na busca de compreender e definir o que seria Educação Popular, como 

destacado a seguir: 

SILVA entende a Educação Popular como: 
   
 

Uma gama ampla de atividades cujo objetivo é estimular a participação 
política de grupos sociais subalternos na transformação das condições 
opressivas de sua existência social. Em muitos casos as atividades de 
educação popular visam o desenvolvimento das habilidades básicas, como 
leitura e a escrita, consideradas como essenciais para a participação 
política e social mais ativa. Em geral segundo a teorização de Paulo Freire, 
busca-se utilizar métodos pedagógicos – como um método dialógico, por 
exemplo, que não reproduzem, eles próprios, relações sociais de 
dominação. (SILVA7, 2000:24 apud SANTOS, 2004:43)  

 
 

            Para HURTADO8 Educação Popular é definida como: 

 

Um processo de formação-capacitação que se dá dentro de uma 
perspectiva política de classe e que torna parte ou se vincula à ação 
organizada do povo, das massas para alcançar o objetivo de construir uma 
sociedade nova de acordo com seus interesses. (2009:2) 

 
 

           Para ARROYO9: 
 
 

A Educação Popular é antes de tudo um processo de humanização, educar 
é humanizar (não é ensinar, nem socializar). Educar é entender como todo 
ser humano carrega uma vontade, uma possibilidade de ser. Educar é 
tornar possível que o ser humano seja humano. (2009:1) 

 
 

Muitos outros teóricos poderiam ser citados, mas entendemos que a 

Educação Popular tem um corpo teórico construído coletivamente por intelectuais 

que se comprometeram com o mundo popular e a construção de saberes para 

orientar suas relações educativas engajados na transformação da sociedade. Com 

uma perspectiva de educação que ultrapassa os muros da escola formal, e pode ser 

                                                           
7 SILVA, Tomás Tadeu. Um vocabulário crítico. In: Teoria Cultural e Educação. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000. 
8 Disponível em: 
http://www.redepopsaude.com.br/Varal/ConcepcoesEPS/PraticaEducativaMiguelArroyo.PDF 
9 Disponível em: http://www.redepopsaude.com.br/VaralConcepcoesEPS/conceitopraxis.pdf 
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desenvolvida em vários espaços, lugares e movimentos comprometidos com uma 

perspectiva de construção social contra-hegemônica a lógica do capital. 

O primeiro sentido da Educação Popular na América Latina se deu com a 

independência dos países do continente com muitos dos seus valores advindos das 

idéias de democracia liberal que são os direitos do cidadão e a necessidade de sua 

formação para uma participação consciente na vida nacional. Este período foi 

marcado por campanhas e projetos de democratização da educação. 

Com a industrialização e a urbanização, foram exigidos sujeitos populares 

bem mais capacitados enquanto força de trabalho, e adequadamente re-socializados 

para a vida na cidade. Porém as taxas de analfabetismo eram altas e não condiziam 

com esta nova realidade forçando assim, o surgimento de campanhas de 

alfabetização. A educação de adultos foi considerada como um dos elementos de 

projeto de trabalho comunitário a nível regional e nacional. Estas ações foram 

retratadas como propostas de Educação Popular pelo governo brasileiro: 

 

Em meados da década de 40, o acordo sobre Educação Rural estabelecido 
entre o governo brasileiro pelo intermédio do Ministério da Agricultura com 
a Inter-American Educational Foundation, engendra as condições sócio-
institucionais para o desenvolvimento da vertente de integração das 
propostas de educação popular que impulsionam a entrada das 
experiências de desenvolvimento no país. Este acordo “se propõe a 
estabelecer” maior aproximação interamericana, mediante intercâmbio 
intensivo de educação, idéias e métodos pedagógicos entre os dois países. 
(AMMANN10, 1980:30-31 apud ABREU, 2002:155) 

 
 

Nesse sentido, analisando as ações do governo brasileiro observa-se que as 

estratégias pedagógicas populares adotadas pelo mesmo foram pensadas para 

atender as necessidades do desenvolvimento e consolidação do processo de 

expansão do capitalismo representado em especial pelos Estados Unidos. Um 

exemplo que cabe ressaltar é a experiência do MOBRAL no período da ditadura 

militar, desenvolvido com uma estratégia do governo de manter a ordem 

estabelecida, que apesar de se utilizar do método de alfabetização de jovens e 

adultos criado por Paulo Freire, utilizava uma perspectiva conservadora e de 

adaptação dos indivíduos alfabetizados e não de libertação como tão bem discutiu o 

educador pernambucano. 

Segundo ABREU: 
                                                           
10 AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. São Paulo: 
Cortez, 1980. (nota de rodapé nº 62) 
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A vertente nacional-popular congrega as experiências do período populista 
fundadas numa ideologia nacional-desenvolvimentista, predominante no 
final da década de 50 e início dos anos 60, em que se destacam, na esfera 
governamental, a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 
(CNEA), em 1958,e o Serviço Social Rural. As experiências de educação 
popular inserem-se nas estratégias governamentais direcionadas para 
garantir a legitimidade do projeto de desenvolvimento econômico com claro 
propósito de “persistência da sociedade capitalista”, mediante ampliação de 
suas bases populares de sustentação. (2002:156)  

 
 

No entanto, surgem movimentos contestadores ao sistema com propostas 

politizadoras para a Educação Popular e mais coerentes com os interesses das 

classes subalternas. Foram eles o MEB (Movimento de Educação de Base), os 

CPCs (Círculo Popular de Cultura) e o MCP (Movimento de Cultura Popular). O 

objetivo dos primeiros MCPs era reinventar com o povo a sua própria cultura, a fim 

de torná-la um meio e um processo de sua própria libertação. Em Recife, no ano de 

1960, aparece o MCP Dona Olegarinha que, segundo SOUZA citado por VALE 

(2001:26) “[...] surge exatamente como resultado da ascensão da classe 

trabalhadora e como instrumento que possa contribuir para a sua consolidação.” O 

educador Paulo Freire participou ativamente neste movimento. Dentro do MCP havia 

um projeto denominado círculos de cultura onde a temática era escolhida pelo povo 

e os intelectuais ou educadores tentariam viabilizar a compreensão crítica da 

mesma. A partir desse entendimento, Paulo Freire adotou este mesmo método para 

alfabetizar os adultos. Seria a leitura da palavra permitindo a leitura do mundo. É 

mais que uma simples alfabetização, coloca o alfabetizando no seu contexto social e 

político, na sua realidade, promovendo o despertar para a cidadania plena e 

transformação social.  O Método Paulo Freire está estruturado em três partes11: 

                 1) Etapa de Investigação: aluno e professor buscam, no universo                                

vocabular do aluno e da sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais de 

sua biografia;  

                  2) Etapa de Tematização: aqui eles codificam e decodificam esses 

temas, buscando o seu significado social, tomando assim consciência do mundo 

vivido;  

                                                           
11 Disponível em: 
http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/pensamento/01_pensamento_0%20metodo_paulo_freir
e.htm 
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                  3) Etapa de Problematização: aluno e professor buscam superar uma 

primeira visão mágica por uma visão crítica do mundo, partindo para a 

transformação do contexto vivido. 

Na visão de BRANDÃO: 

 

A idéia de diálogo, que depois se generaliza e consagra, mais do que 
política e realizadora da justiça na educação, é um princípio cerimonial e 
realizador da possibilidade de o ato de ensinar e aprender se converter em 
beleza, emoção, e o poder do consenso que se funda na experiência 
coletiva de criá-las e compartilhá-las através do ofício de lidar com as 
palavras. Aqueles que por todos esses anos têm feito sobre a educação 
popular a análise apenas de idéias e práticas pedagógicas, vistas como um 
trabalho puramente educativo e/ou político, ganham em compreender o seu 
significado, mas perdem em não perceber o seu sentido. (1995:35) 
 
 

A palavra conscientização torna-se a palavra motora fundamental das ações 

do MCP. Outra categoria importante foi a organização. Afinal, não basta estar 

consciente, é preciso organizar-se para poder transformar.  

A horizontalidade entre educadores e educandos também é importante para o 

sucesso do método freiriano. As concepções do educador não são as únicas e nem 

as melhores. Há que se ter respeito pelos educandos porque são sujeitos que têm 

história, cultura e valores que precisam ser reconhecidos. Ensinar não é transmitir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua criação. Portanto, FREIRE (1999, 

índice) assinala na sua obra intitulada Pedagogia da Autonomia, os saberes 

necessários à prática educativa. Desta forma, ensinar exige: 

• Rigorosidade; 

•     Pesquisa; 

•     Respeito aos saberes dos educandos; 

•     Criticidade; 

•     Estética e Ética; 

•     Corporeificação das palavras pelo exemplo; 

•     Risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação; 

•     Reflexão crítica sobre a prática; 

•     O reconhecimento a assunção da identidade cultural; 

•     Consciência do inacabado; 

•     Reconhecimento do ser condicionado; 
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•     Respeito à autonomia do ser educando; 

•     Bom senso; 

•     Humildade, tolerância, e luta em defesa dos direitos dos 

educadores; 

•     Apreensão da realidade; 

•     Alegria e esperança; 

•     A convicção de que a mudança é possível; 

•     Curiosidade; 

•     Segurança, competência profissional e generosidade; 

•     Comprometimento; 

•     Compreender que a educação é uma forma de intervenção do 

mundo; 

•      Liberdade e autoridade; 

•     Tomada consciente de decisões; 

•     Saber escutar; 

•     Reconhecer que a educação é ideológica; 

•     Disponibilidade para o diálogo; 

•     Querer bem os educandos. 

As atividades do MCP foram interrompidas com o golpe militar de 1964 que 

determinou a prisão de Paulo Freire e seu exílio por quase 16 anos. Seus livros, 

sobretudo a Pedagogia do Oprimido foram traduzidos para vários idiomas 

aumentando os convites para participar de vários eventos em universidades, 

movimentos sociais espalhados pelo mundo, entre outros. Segundo ele, uma das 

marcas mais características de sua trajetória profissional era o empenho de procurar 

sempre a unidade entre a prática e a teoria. Durante este período a Educação 

Popular se manteve através de projetos como as CEBs (Comunidades Eclesiais de 

Base) e da Teologia da Libertação. Com as conquistas democráticas dispersou-se 

em várias experiências. Hoje, o campo mais fértil da Educação Popular são as 

ONGs (Organizações não Governamentais). 

Como afirmava Paulo Freire em seu livro Política e Educação: 

 

Nesta altura da reflexão, me parece deixar claro que a educação popular 
[...] é a que estimula a presença organizada das classes sociais populares 
na luta em favor da transformação democrática da sociedade, no sentido da 
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superação das injustiças sociais. É a que respeita os educandos, não 
importa qual seja sua posição de classe e, por isso mesmo, leva em 
consideração, seriamente, o seu saber de experiência feito, a partir do qual 
trabalha o conhecimento com rigor de aproximação dos objetos [...] é a que 
capacita suas professoras cientificamente à luz dos recentes achados em 
torno da aquisição da linguagem, do ensino da escrita e da leitura [...] é a 
que supera preconceitos [...] critica também a natureza autoritária e 
exploradora do capitalismo. (2001:101-102)                                       

                    

 

 E a partir desse entendimento que consideramos a Educação Popular uma 

metodologia de trabalho, voltada para a construção de uma outra compreensão das 

relações sociais, que considera a classe trabalhadora, como agente primordial da 

transformação social, capaz de interagir saberes e construir outros valores. Nesse 

sentido a Educação Popular, não se restringe apenas aos espaços formais de 

educação, ao contrário, pode é deve ser inserida em diferentes práticas 

profissionais, entre elas a dos assistentes sociais, potencializando o seu “fazer 

pedagógico” e sua “ação política”, na busca por garantia de direitos e emancipação 

dos sujeitos.  
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CAPÍTULO II – A TRAJETÓRIA PEDAGÓGICA DO SERVIÇO SO CIAL: AS 

POSSIBILIDADES DE UMA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR N O FAZER 

PROFISSIONAL. 

 

2.1 Breve histórico do Serviço Social e as práticas  pedagógicas do assistente 

social no Brasil 

 

 Para entender o Serviço Social e as práticas pedagógicas no constante 

movimento da sociedade, há que se considerar fatos de sua história, aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais de cada conjuntura vivida pois, 

conseqüentemente, estes aspectos irão refletir nas dimensões teórico-metodológico, 

ético-político e técnico-operacional da profissão. 

 Após anos de um regime de escravidão, o trabalho livre entra no cenário 

brasileiro trazendo novas formas de reprodução da vida econômica e, 

conseqüentemente, novas formas de reprodução das relações sociais. O trabalhador 

passa a vender sua força de trabalho para uma classe de capitalistas com o objetivo 

de obter sua manutenção e reprodução. Segundo IAMAMOTO: 

 

Sua existência e reprodução só se tornam possíveis enquanto elemento de 
uma classe social, através da “verdadeira guerra civil” que trava com a 
classe capitalista para garantir e ampliar suas condições de existência. 
(2007:126)  

 

 Esta “guerra civil” que Iamamoto se refere é conseqüência da exploração 

abusiva dos empresários sobre o proletariado industrial. Como descrito no item 1.1, 

os trabalhadores não tinham leis trabalhistas que os defendessem desses abusos e, 

portanto, tinham como estratégia e autodefesa, sua organização. A luta defensiva 

desenvolvida pelos trabalhadores refletiu como uma ameaça a moral, a religião e a 

ordem pública para a burguesia. Diante deste quadro, o Estado passou a intervir 

com parcas leis referentes às reivindicações dos trabalhadores, mas a resposta 

principal foi a repressão policial para a atenuação do conflito social. O Serviço Social 

surgiu neste contexto histórico a partir “[...] da iniciativa particular de grupos e 

frações de classe, que se manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja 

Católica.” (IAMAMOTO, 2007:127)  
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 Para NETTO, a profissão do Serviço Social tem sua emersão na sociedade 

ligada aos processos dinâmicos do capital monopolista, não simplesmente como 

conseqüência da filantropia ou do agravamento da questão social: 

 

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 
evolução da ajuda, à racionalização da filantropia, nem a organização da 
caridade; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. È só então que a 
atividade dos agentes do Serviço Social pode receber, pública e 
socialmente, um caráter profissional. (2006:73) 

 

Nesse período inicial do Serviço Social, as ações eram montadas através de 

instrumentos próprios das tradicionais formas de assistência, consubstanciado às 

orientações técnicas e doutrinárias próprias da ação católica que era essencialmente 

caridosa e assistencialista. As intervenções tinham um cunho individualizado numa 

relação assistente social e cliente através de entrevistas e visitas domiciliares. 

 Surgem as primeiras instituições assistenciais e o CEAS (Centro de Estudos e 

Ação Social de São Paulo) que a partir da doutrina social da Igreja, formava 

assistentes sociais que atuavam junto ao proletariado industrial com uma ação 

educativa de levantamento moral e ressocializador. Os assistentes sociais se 

utilizavam das visitas domiciliares nas casas dos operários a fim de realizarem 

inquéritos sociais e orientar as famílias nas questões de higiene, moral e uso da 

renda familiar. Essas orientações recaíam quase sempre na doutrinação religiosa 

para uma reforma social a partir de uma renovação do homem e sua família. O 

CEAS ainda contava com aulas de trabalhos manuais e palestras educativas. Por 

tudo isso, afirmava sua ação ideológica de ajustamento às relações sociais vigentes 

como uma forma de incrementar a produtividade No decorrer do tempo, o 

empresariado também prestará ações assistencialistas para aliviar as tensões 

sociais e melhorar as formas de acumulação.  

 Com o golpe que inaugura o Estado Novo em 1937, iniciou-se uma fase 

corporativista cuja política econômica esteve a serviço da industrialização.  As ações 

estatais começaram a ser centralizadas, visando prover a integração da economia 

nacional. O Estado passou a intervir na questão social12 considerando caso de 

política e não apenas caso de polícia como era considerado até esse momento.  

                                                           
12 A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 
como classe por parte do empresariado e do Estado. È a manifestação, no cotidiano da vida social, 
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. Esse período marca o movimento de criação das bases institucionais e 

legais para a política social brasileira: sendo criado os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs) e a Legislação Trabalhista dando origem a carteira de trabalho e a 

outros direitos a muito reivindicados pelos trabalhadores organizados. A previdência 

social passa a não ser mais organizada por empresas, mas por categoria 

profissional. O padrão predominante de produção social era o seguro social. Os 

setores organizados da classe trabalhadora urbana eram os principais beneficiados 

pelo esquema previdenciário brasileiro. Um dos impactos foi a construção de uma 

cidadania regulada, a partir da qual eram considerados cidadãos todos os que se 

encontravam localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas 

em lei. A política social passa a ter um caráter meritocrático, onde o direito social 

está relacionado à forma de inserção no mercado de trabalho. No entanto, a 

legislação social mascarava a sua real intenção: reafirmar a dominação do capital 

através de leis que mantinham a classe trabalhadora num estado de carência, 

miséria e subordinação ao capital. Ou seja, os trabalhadores conquistaram alguns 

direitos reivindicados há alguns anos, porém o Estado concedeu esses direitos para 

obter a legitimação do proletariado urbano e assim prosseguir com o seu projeto 

corporativista. Como afirma IAMAMOTO: 

 

A estrutura corporativista do Estado Novo para validar essa fonte de 
legitimação, deve necessariamente incorporar de alguma forma 
reivindicações dos setores populares. O reconhecimento legal da cidadania 
social do proletariado, o reconhecimento pelo Estado de uma forma social 
de exploração da força de trabalho e, portanto, de direitos inerentes à 
condição de explorados [...] abrem a perspectiva legitimada de 
reivindicação de sua aplicação real e de sua ampliação. Nesse sentido, a 
repressão da ditadura varguista não se abate indiscriminadamente sobre 
os movimentos reivindicatórios do proletariado, mas essencialmente sobre 
seu componente autônomo e potencialmente revolucionário, sobre tudo 
aquilo que ameace fugir aos canais institucionais criados para absorver e 
dissolver esses movimentos dentro da estrutura corporativista, cuja 
pretensão de atendimento a todos os setores da sociedade confunde a 
clivagem de classe que orienta sua ação. (2007:237)    

 

 O Serviço Social se legitima como profissão e se institucionaliza na década 

de 1940. De acordo com TRINDADE: 

 

A demanda crescente por uma intervenção técnica (organizada e 
planejada), desencadeada nas instituições de prestações de serviço 

                                                                                                                                                                                     
da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, 
mas além da caridade e repressão. (IAMAMOTO, 2007:77)  
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sociais, está articulada às exigências postas pelas mudanças na 
configuração da questão social brasileira e às conseqüentes medidas 
governamentais formuladas para enfrentá-la. Por isso, as ações 
espontâneas e filantrópicas não são mais suficientes para atender à 
racionalidade exigida pelo Estado, nas décadas de 30 e 40. (2001:28)  

    

 Surgem, então, instituições sócio-assistenciais como a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o 

Serviço Social da Indústria (SESI) e a Fundação Leão XIII que “irão absorver, de 

forma contínua, os novos trabalhadores especializados no trato com as populações 

carentes e marginalizadas.” (IAMAMOTO, 2007:248)  

O que caracterizava o projeto das práticas institucionais do Serviço Social, 

tanto nas organizações privadas como nas estatais, era a ação de caráter educativo 

voltada para a adaptação do indivíduo as necessidades e demandas do processo de 

industrialização. Essa ação educativa tinha como objetivo a transformação da forma 

de pensar e agir desse indivíduo com técnicas de motivação, escuta e interpretação 

através da palavra objetivando o enquadramento daqueles que iam na contra-mão 

da industrialização e do crescimento do país a partir de uma intervenção 

caracterizada pela ideologia das classes dominantes. Era um trabalho 

individualizado e psicologizante com influência das formulações do Serviço Social 

norte-americano sob orientação positivista13. Estas formulações eram empreendidas 

principalmente por Mary Richmond.  

Além da psicologia, a sociologia também influenciou nas ações do Serviço 

Social. Os instrumentos do fazer profissional do assistente social foram criados e 

repensados para atender as exigências próprias do novo contexto sócio-político que 

transferia as expressões da Questão Social assim como a resolução dos problemas 

sociais para o âmbito individual.   

A Educação Popular também fez parte dos programas de ações das 

instituições acima citadas. Contudo, há que se deixar bem claro, que não se trata da 

Educação Popular emancipadora, libertadora a que este trabalho de conclusão de 

curso faz referência, mas se trata de uma Educação Popular ressocializadora. 

Tomando por exemplo a Fundação Leão XIII cujo trabalho era voltado para os 

moradores das favelas, Iamamoto explica que o Serviço Social tinha como base de 

atuação os casos individuais, os lazeres educativos e, principalmente, a educação 
                                                           
13 Segundo ABREU (2002:60) em nota de rodapé, “o positivismo traduz uma racionalidade que tem a 
realidade como fonte de verdade, enquanto a filosofia neotomista busca a verdade em bases 
metafísicas em que DEUS éo princípio absoluto do ser e da vida social.” 
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popular e formal. Havia um discurso de que a educação seria a solução dos 

problemas sociais da favela, mas a realidade era o receio do comunismo avançar 

nesses espaços. De Acordo com IAMAMOTO: 

 

Para aquela situação de anomia que permite e propicia a germinação das 
ideologias exóticas – ideologias que no discurso institucional do Serviço 
Social são igualadas a doenças endêmicas existentes no quadro da miséria 
material e moral das populações faveladas – a única solução possível será 
a “Educação”. (2007:285) 
  

 
 E completa IAMAMOTO (2007:286) que “a educação popular constará de 

educação sanitária, educação alimentar, educação sexual, educação religiosa, 

profilaxia das doenças venéreas, cursos de imunização contra doenças infecciosas, 

etc.” 

 Esta prática social educativa revela-se uma inculcação ideológica ditando o 

modo de vida da população. ABREU demarcou esta atuação educativa do 

Assistente Social como pedagogia da ajuda: 

 

O desenvolvimento do processo de “ajuda” psicossocial individualizada no 
Serviço Social parte do ponto de vista de que a questão social - reduzida 
às suas manifestações na esfera individual – constitui-se um problema 
moral. Esta noção justifica uma intervenção via assistência social 
individualizada de cunho moralizador direcionada para a reforma moral e a 
reintegração social. (2002:85) 
  

 

 Parte-se do princípio “de que o homem é capaz de progredir e de que cada 

um possui os meios da própria promoção social.” (VERDÉS-LEROUX14, 1986 apud 

ABREU, 2002:88). 

 A seletividade, outro instrumento histórico pedagógico da ajuda, reforça o 

processo de produção e reprodução das relações sociais. Esta qualifica ou 

desqualifica o trabalhador dentro da contradição quantidade da demanda e recursos 

disponíveis mantendo o mesmo numa constante dependência da assistência e 

permanência desta perversa dominação.  

Segundo ABREU, o perfil do assistente social foi sendo moldado como um 

intelectual voltado para: 

 

                                                           
14 VERDÈS-LEROUX, Jeannine. Trabalhador social: prática, hábitos, ethos, formas de intervenção. 
São Paulo: Cortez, 1986.  
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[...] a formação de um ”conformismo mecanicista”, imposto pelas 
necessidades do padrão fordista/taylorista de produção e de trabalho, em 
que funções coercitivas são disfarçadas em formas de ações persuasivas 
sob a aparência humanitária de “servir ao homem.” (2002:91-92) 
 

 

 Fatores como mudanças na correlação de forças das relações sociais com 

suas demandas contraditórias, os avanços e compromissos profissionais na direção 

de determinado projeto de sociedade, fez expressar outras formas de perfis 

pedagógicos dos Assistentes Sociais, os quais ABREU (2002) denomina como 

pedagogia da participação e o movimento de construção de uma pedagogia 

emancipatória pelas classes subalternas. 

 Dessa forma, ABREU explica que: 

 

A pedagogia da participação desenvolve-se e consolida-se na prática do 
assistente social a partir, fundamentalmente, das propostas de 
Desenvolvimento de Comunidade (DC), sob a influência da ideologia 
desenvolvimentista modernizadora. Essas propostas são introduzidas e 
difundidas no continente latino-americano nos marcos das estratégias 
expansionistas do capitalismo monopolista, sob a hegemonia do 
imperialismo econômico dos Estados Unidos, contando com o adesismo e 
submissão de governos e lideranças nacionais nos diferentes países. 
(2002:105) 
 

 
 A partir dos anos 50 e 60 a perspectiva da modernização conservadora é 

intensificada na América Latina, por meio do processo que foi denominado como 

desenvolvimentismo, apresentando como promessa efetiva de melhorias da 

condição de vida e da eliminação da pobreza, porém isso se daria 

fundamentalmente pela via do crescimento econômico. 

 Sob a argumentação de que a pobreza é um entrave aos países pobres e um 

risco para a penetração do comunismo nos mesmos, a ONU (Organização das 

Nações Unidas) criam estratégias de ajuda para o progresso dos países da América 

Latina com o Desenvolvimento de Comunidade que o definiu como: 

 

Processo por intermédio do qual os esforços do próprio povo se unem aos 
das autoridades governamentais, com o fim de melhorar as condições 
econômicas, sociais e culturais das comunidades, integrar essas 
comunidades na vida nacional e capacitá-las a contribuir plenamente para 
o progresso do pais. (AMMAN15, apud ABREU, 2002:109-110) 
 

 

                                                           
15 AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. São Paulo: 
Cortez, 1980.  
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 No entanto, sempre que o capitalismo entra em crise, se faz necessário o seu 

repensar, para que possa se manter, o que exige um redimensionamento do Estado, 

como se fosse uma modernização ou a busca de progresso e desenvolvimento do 

país, como foi o caso da modernização conservadora. 

 Nestes moldes, o Desenvolvimento de Comunidade destaca a importância da 

participação da população nos esforços para melhorar seu nível de vida e apoio do 

governo para tornar eficazes os programas de ajuda mútua, o intuito era envolver a 

população em um processo de “desenvolvimento” do país, sob a promessa de 

melhoria de vida para todos, seguindo assim o principio geral do Período 

Desenvolvimentista do Brasil.   

 A prática educativa do assistente social se reatualiza, mas continua baseada 

em vetores da pedagogia da ajuda que continuaram a acentuar os processos de 

subalternização das massas trabalhadoras e o controle social sobre elas.  Tais 

vetores eram a: 

• Psicologização; 

• Manipulação dos recursos materiais e ideológicos através da 

assistência social; 

• Processos de persuasão e coerção para a legitimação do 

modelo econômico e social sob o domínio do capital.  

Quando o Serviço Social passou a atuar nos processos de Desenvolvimento 

de Comunidade e na prática interventiva individual e grupal centrada na moral, 

higiene e ordem passou a enfatizar a promoção da harmonia na relação 

Estado/Sociedade numa abordagem mais coletiva desempenhando funções 

pedagógicas que estimulavam a participação popular para integração nos 

programas do governo. 

Em 1955 foi criado o Serviço Social Rural cujo objetivo era “desenvolver e 

recuperar as comunidades rurais brasileiras.” (AMMAN, 2003:35) Afinal, a população 

do campo com um elevado número de analfabetos não poderia ficar vulnerável ao 

comunismo e fora de consonância com o progresso industrial. 

Nesse período, o Serviço Social estreitou sua relação com outras profissões 

com intervenções multidisciplinares, utilizando instrumentais mais elaborados cuja 

finalidade era atender as variadas demandas que surgiam junto às comunidades. A 

princípio eram poucas as profissões adequadas a trabalharem com as novas 

demandas, entre elas, a medicina, a advocacia, a arquitetura, a pedagogia e o 
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Serviço Social. Em meados da década de 50 surgem outras profissões oriundas das 

ciências sociais, da sociologia, da antropologia e da psicologia. Até a consolidação 

de todas essas profissões, foi o assistente social o profissional responsável para 

ocupar-se do social nas equipes multidisciplinares.      

A formação do assistente social foi colocada a serviço do projeto de 

modernização do capitalismo monopolista brasileiro. Neste projeto marcou-se 

profundamente a busca pela cientificidade do Serviço Social que resultou um 

ecletismo teórico-filosófico principalmente com princípios neotomistas e referências 

teóricas do estrutural-funcionalismo.  

 O Estado com sua ação centralizadora buscando o desenvolvimento através 

de uma forma técnica, demandava pelo trabalho de profissionais que organizassem 

o funcionamento social no nível macroestrutural. Daí o empenho dos assistentes 

sociais saírem de uma atuação do micro para o macro, como técnicas de 

planejamento e administração por exemplo. Porém, de acordo com TRINDADE: 

 

[...] o que prevalece nas produções da profissão são formulações que 
continuam tratando dos métodos de caso, grupo e comunidade, procurando 
encontrar formas práticas de integrá-los aos grandes objetivos de envolver 
indivíduos, grupos e comunidades ao processo de desenvolvimento do 
país. (2001:33)  

 

 Todavia, um grupo constituído por assistentes sociais do Brasil, Uruguai, 

Argentina e Chile, questionavam “qual a funcionalidade profissional na superação do 

subdesenvolvimento.” (NETTO, 2004:146) Criticavam o projeto profissional do 

Serviço Social perante a adequação da prática desenvolvimentista na América 

Latina. Assim suas idéias deflagraram num amplo processo de redirecionamento 

profissional, o Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina. 

Este movimento consistiu na crítica ao positivismo e ao funcionalismo assim como 

consistiu na fundamentação da visão marxista no Serviço Social. 

 Segundo ABREU o Movimento de Reconceituação demarcou duas 

tendências profissionais no redimensionamento do perfil pedagógico do assistente 

social considerando as direções assumidas pelos mesmos: 

 

[...] uma, integrada ao processo de modernização conservadora, é 
intensificada no país a partir de então; outra, é referenciada na busca de 
vinculação profissional com a perspectiva histórica das classes 
subalternas. (2002:112)  
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 Portanto, num primeiro momento este movimento vincula-se à perspectiva da 

modernização conservadora, contraditória a tendência emancipatória na perspectiva 

de libertação desencadeada pela revolução cubana e por movimentos da educação 

popular dos anos 50 e 60 com as experiências do MEB (Movimento de Educação de 

Base), ligas camponesas, CPCs (Centros Populares de Cultura), CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil), MCP (Movimento de Cultura Popular) e UNE (União 

Nacional dos Estudantes). Sufocadas com o golpe militar de 1964, esta perspectiva 

emancipatória passou a ser reincorporada na década de 7016.   

 Na vertente da modernização conservadora, não se pode deixar de destacar 

os documentos de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) que foram elaborados nos 

Seminários de Teorização do Serviço Social a fim de sistematizarem seu 

instrumental metodológico. De acordo com NETTO, esses documentos configuram o 

entrosamento da representação profissional ao projeto e realidade da perspectiva 

modernizadora: 

 

As formulações registradas nos documentos de Araxá e Teresópolis, 
marcos canônicos da perspectiva modernizadora do Serviço Social em 
nosso país, simultaneamente configuraram a sincronização da 
(auto)representação profissional ao projeto e à realidade globais da 
modernização conservadora que o Estado ditatorial levava a cabo e 
contribuíram, no plano específico do universo profissional, para o seu 
processo renovador, intervindo no sentido de girar a face intelectual e 
operativa do assistente social, balizando novas exigências e condições 
para a sua reprodução enquanto categoria e para o seu exercício enquanto 
técnico assalariado. (2004:193) 
 

 
 A vertente modernizadora do Serviço Social se fundamenta teoricamente no 

estrutural-funcionalismo e repassa os programas do governo para a população sem 

uma crítica à ordem vigente, na perspectiva da manutenção do social em nome do 

desenvolvimento do país.  

 A intervenção dos assistentes sociais desenvolveu-se nas macro e micro-

atuações tomando o homem na globalidade: 

 

Tal processo acaba redundando, no emprego de técnicas referentes às 
abordagens individual e grupal, bem como à capacitação de liderança, de 
nucleação de grupos, de utilização de situações de tensão social, que, de 

                                                           
16 Esta perspectiva foi denominada como pedagogia emancipatória, que será aprofundada no próximo 
item. 
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fato, refletem mais o modelo profissional tradicional do que indicações de 
ruptura com este modelo e de construção de uma nova prática. 
Assim, a participação, impulsionada pela prática dos assistentes sociais, 
inscreve-se na perspectiva de integração social, entendida como 
integração à ordem capitalista nacional. (ABREU, 2002:124) 

 
        

 No Seminário de Sumaré e Alto da Boa Vista se farão presentes as 

formulações da Reatualização do Conservadorismo. Sua característica marcante foi 

a exigência teórica, pois o Serviço Social teria que procurar a cientificidade para ter 

rigor teórico. Tinha como referencial teórico-filosófico a Fenomenologia cujo 

pensamento trabalha com a compreensão do vivido, com os fatos subjetivos. A 

prática do Serviço Social se propõe a um desenvolvimento da consciência reflexiva a 

partir do movimento dialético entre o conhecimento do sujeito como ser no mundo 

possibilitando, por ele mesmo, a transformação de sua realidade. Contudo, não 

considerou os problemas relativos à luta de classes e não houve questionamento ao 

modo e controle das classes subalternas. Segundo TRINDADE: 

 

A vertente fenomenológica propõe, então, uma abordagem individual que 
seja transformadora da situação vivenciada pelo cliente e que não dependa 
de uma intervenção externa do assistente social; mas de um processo 
desencadeado pelo próprio cliente, no qual o profissional participe para 
ajudá-lo a se capacitar para promover a transformação. Dessa forma, a 
prática profissional fica circunscrita ao circuito psicossocial, fundamentada 
por uma compreensão de pessoa desarticulada das determinações 
históricas, pois o processo se limita à vivência, ao existencial de cada um. 
A transformação à qual se propõe mantém-se no nível da individualidade, o 
que não altera a situação concreta do cliente, que está, sim, marcada pelas 
relações sociais, desconsideradas por essa vertente. (2001:35) 
 

 

 A vertente de ruptura se constitui a partir de críticas ao projeto conservador e 

a permanência da ditadura na década de 70. Um primeiro momento foi fruto de um 

produto universitário conhecido como Método de BH que objetivava levar ao Serviço 

Social uma fundamentação que pretendia expressar os interesses históricos das 

classes subalternas, que através da conscientização, capacitação e organização 

realizassem uma transformação da sociedade. Fez críticas sistemáticas aos 

suportes teóricos metodológicos e ideológicos do positivismo numa tentativa de 

romper com o tradicionalismo, mas tais críticas não contribuíram para que houvesse 

essa ruptura. Porém o grupo de BH marcou um traço importante, pois constituiu a 

emergência da intenção de ruptura. Isto foi um salto para o rompimento do 
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conservadorismo apesar de terem recorrido a um marxismo sem Marx17. Para 

NETTO: 

 

[...] sua importância histórica tenderá a crescer. Com equívocos maiores ou 
menores, aquele trabalho configurou a primeira elaboração cuidadosa, no 
país, sob a autocracia burguesa, de uma proposta profissional alternativa 
ao tradicionalismo preocupada em atender a critérios teóricos, 
metodológicos e interventivos capazes de aportar ao Serviço Social uma 
fundamentação orgânica e sistemática, articulada a partir de uma 
angulação que pretendia expressar os interesses históricos das classes e 
camadas exploradas e subalternas. É absolutamente impossível abstrair a 
elaboração belo-horizontina da fundação do projeto de ruptura no Brasil. 
(2004:75) 

 

 O segundo momento da Perspectiva Intenção de Ruptura foi marcado pela 

contribuição e reflexões produzidas por vários autores, em especial por Marilda 

Iamamoto com o qual o Serviço Social atinge sua maioridade e intelectualidade. Foi 

a primeira elaboração bem sucedida no debate brasileiro da fonte clássica e original 

de Marx e com considerável influência no meio profissional. Na sua reflexão, 

IAMAMOTO: 

 

[...] procura compreender o significado social do exercício profissional em  
suas conexões com a produção e reprodução das relações sociais na 
formação social vigente na sociedade brasileira [...] A sua perspectiva de 
análise enfoca o Serviço Social como profissão referenciada ao contexto de 
aprofundamento do capitalismo no país [...] e supõe que a apreensão do 
significado histórico da profissão só é desvendada em sua inserção na 
sociedade, pois ela se afirma como instituição peculiar na e a partir da 
divisão social do trabalho. (IAMAMOTO18, 1982:1-3 apud NETTO, 
2004:290) 

 

 Com a elaboração de Iamamoto, esta vertente se consolidou no campo 

teórico-crítico da profissão de forma que a atividade profissional é reproduzida 

teoricamente sob a crítica da sua funcionalidade assim como é bastante explorada a 

questão do Serviço Social como aporte ao controle ideológico e cultural.  

 Os anos 80 foram muito importantes para repensar e definir os caminhos do 

projeto profissional do Serviço Social. Suas diretrizes se desdobraram no Código de 

Ética Profissional do Assistente Social de 1993, na Lei nº 8662/93 da 

Regulamentação da Profissão de Serviço Social e importantes mudanças no ensino 

do Serviço Social.  

                                                           
17 O grupo de BH recolheu do marxismo o empirismo com raiz estruturalista. Recorreu a textos de 
Mao e Althusser. 
18 IAMAMOTO, M. V. Legitimidade e crise do Serviço Social. Piracicaba: ESALQ/USP, mimeo, 1982. 
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O Código de Ética, importante instrumento para orientação do exercício 

profissional, tem como princípios: a defesa intransigente dos direitos humanos e 

recusa do arbítrio e do autoritarismo; defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida; 

posicionamento em favor da eqüidade e da justiça social, empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade.  

A Lei de Regulamentação da profissão dispõe sobre a profissão do Serviço 

Social representando um avanço e consolidando conquistas. Ela ampliou a atuação 

e especificidade da profissão, com reconhecimento de ações privativas disposições 

sobre competência do assistente social. Esta lei passou a reconhecer o exercício da 

profissão de assistente social somente para aquelas pessoas possuidoras de 

diploma de curso de nível superior. Desta forma, auxiliares sociais, agentes sociais e 

outras denominações que atuavam como assistentes sociais foram extintas. 

O Projeto Ético-Político da profissão encontrou condições para a sua 

construção nos anos 70 e 80 a partir da recusa e da crítica do conservadorismo 

profissional. O conservadorismo do Serviço Social defrontou-se pela primeira vez 

com uma nova conjuntura que permitiu sua contestação. Com a derrota da ditadura, 

foram colocadas novas exigências políticas e sociais que rebateram na categoria 

profissional. As aspirações democráticas e populares, irradiadas a partir dos 

interesses dos trabalhadores, foram incorporadas e até intensificadas pelas 

vanguardas do Serviço Social.   

 No entanto, NETTO (1999:96) ao trabalhar a importância do projeto ético-

político da profissão destaca implicações contraditórias no Serviço Social. Isso 

acontece porque não há um único projeto profissional, nele estão contidos vários 

projetos individuais e societários. E também, o projeto ético-político profissional 

possui elementos éticos que “não se limitam a normatizações morais e/ou prescrição 

de direitos e deveres, mas envolvem ainda as escolhas teóricas, ideológicas e 

políticas da categoria e dos profissionais.” (NETTO, 1999:98-99) 

Em relação á elaboração teórica, os anos 80 marcou seu amadurecimento e 

uma divisão de trabalho ou especialização na categoria com a criação de um 

segmento voltado à pesquisa e à produção de conhecimentos influenciada pela 

tradição marxista. Segundo NETTO: 

 
[...] a tradição marxista se colocou no centro da agenda intelectual da 
profissão: todas as polêmicas relevantes (o debate sobre formação 
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profissional e sobre teoria e metodologia, sobre Estado e movimentos 
sociais, sobre democracia e cidadania, sobre políticas sociais e 
assistência) foram decisivamente marcadas pelo pensamento marxista. 
(1996:112-113) 

 
 

 A relação entre a teoria e a prática se destaca como uma relação dialética 

entre o conhecimento e a ação, ou seja, a práxis que, para o marxismo, busca a 

transformação da realidade na sua totalidade.  

 Para QUIROGA : 
 

[...] “assumir o pensamento de Marx na sua totalidade significa tomá-lo nas 
três dimensões de sua proposta: o método dialético, a teoria do valor e a 
questão da força social das classes e a luta de classes, cujo fim último é a 
possibilidade de revolução.” (QUIROGA19,1991:107 apud SILVA, 1995:191)   

 
 

A ação profissional então, pressupõe a perspectiva libertadora na qual o 

homem é o sujeito da história e agente de transformação da sociedade a partir da 

tomada de uma consciência crítica de si mesmo e do mundo que o cerca. 

 Outra importante marca dos anos 80, foi a influência do pensamento e da 

teoria de Antonio Gramsci no Serviço Social, em especial a partir das categorias 

Estado, sociedade civil, ideologia, hegemonia, subjetividade e cultura das classes 

subalternas. 

 A partir dos anos 90, as configurações e reconfigurações da Questão Social, 

impulsionadas por novas mudanças econômicas, sociais e políticas decorrentes do 

avanço do neoliberalismo nos países periféricos, acarreta rebatimentos nas 

atribuições profissionais e no mercado de trabalho do assistente social. Este 

profissional tem ocupado diferentes espaços institucionais, seja público ou privado 

como empresas, hospitais, escolas, presídios, conselhos e atuando no ritmo da 

reestruturação desses espaços. Novas ou tradicionais demandas são colocadas 

para o Serviço Social fazendo com que as respostas para essas demandas façam 

parte do reordenamento das formas de enfrentamento das manifestações da 

Questão Social. “O que se verifica é que os efeitos sócio-ideológicos produzidos 

pela prática do Serviço Social tomam parte de novos processos econômico-sociais 

que estão em curso na sociedade contemporânea.” (TRINDADE, 2001:37).  

O trabalho do assistente social na esfera pública continua sendo requisitado 

para a prestação direta de serviços sociais aos usuários, porém as condições de 

                                                           
19 QUIROGA, Consuelo. Invasão positivista no marxismo. São Paulo: Cortez, 1991. 
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efetivação desses serviços ficam sujeitas a seletividade que contribui para o 

processo de produção e reprodução da força de trabalho: 

 

A seletividade é, antes, um procedimento inerente às práticas assistenciais, 
redimensionando-se continuamente no processo de produção e reprodução 
das relações sociais. Constitui-se, historicamente, na sociedade capitalista 
como instrumento pedagógico que oculta não só a dimensão econômica da 
assistência no processo de reprodução da força de trabalho, garantindo a 
“ajuda” nos limites impostos pelas necessidades de reprodução do capital, 
mas, fundamentalmente, como desdobramento desta dimensão, dissimula 
a manutenção do trabalhador em permanente estado de necessidade 
quanto à sua subsistência, condição perversa da dominação a que está 
submetido. (ABREU, 2002:102) 

 

  O assistente social já vinha de uma prática de atendimentos individuais 

ou grupais, mas nos anos 90 o trabalho com contingentes populacionais é 

recolocado para o profissional com novas configurações, ou seja, o profissional é 

requisitado a mobilizar e organizar e contribuir para a participação dos usuários das 

políticas sociais nos Conselho de Direitos como forma de controle social.  Outra 

experiência nova que merece destaque nessa década é a atuação dos assistentes 

sociais nas experiências de orçamentos participativos. 

 O assistente social, através de suas atribuições tendo por base informar, 

esclarecer, garantir direitos, através do reconhecimento das várias expressões da 

Questão Social, contribui para que os usuários se posicionem. Nesse sentido o 

profissional assume o papel de educador, desempenhando a ação pedagógica do 

fazer profissional, interferindo nos comportamentos e na visão de mundo dos 

sujeitos, que de um lado, pode fortalecer os princípios de liberdade, igualdade, 

democracia, contribuindo para o estabelecimento de novas relações sociais ou uma 

contra-hegemonia ou, por outro lado, pode fortalecer a ordem vigente com suas 

relações de poder e dominação aumentando a desigualdade. Sobre a função 

pedagógica do Serviço Social, ABREU afirma que: 

 

[...] a função pedagógica do assistente social em suas diversidades é 
determinada pelos vínculos que a profissão estabelece com as classes 
sociais e se materializa, fundamentalmente, por meios dos efeitos da ação 
profissional na maneira de pensar e agir dos sujeitos envolvidos nos 
processos da prática. Tal função é mediatizada pelas relações entre Estado 
e a sociedade civil no enfrentamento da questão social, integrada a 
estratégias de racionalização da produção e reprodução das relações 
sociais e do exercício do controle social. (2002:17)   
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 Para contrapor o papel disciplinador dado historicamente ao assistente social, 

lhe é dado a possibilidade através da mediação20, de reconstruir seu objeto de 

intervenção indo além da imediaticidade: 

 

[...] o Serviço Social é uma das profissões inscritas na divisão sociotécnica 
do trabalho na ordem social capitalista madura e caracteriza-se por ser 
uma profissão interventiva. Por isso necessita, além de conhecer a 
realidade na sua complexidade, criar meios para transformá-la na direção 
de determinado projeto sócio-profissional. Essa dupla dimensão que 
caracteriza o Serviço Social desafia os profissionais a enfrentá-la 
cotidianamente no complexo tecido das organizações sociais que atuam. 
Este enfretamento exige uma equipagem teórico-metodológica a altura de 
sua complexidade. É nesse ponto que a categoria de mediação aporta uma 
enorme contribuição ao desvendamento dos fenômenos reais e à 
intervenção do assistente social. (PONTES, 2000:43)  
 

 
 Para IAMAMOTO: 

 

Um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas 
de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo 
e não só executivo. (2007:20)  
 
 

 Portanto, o papel sócio-educativo do assistente social numa perspectiva 

crítica, está direcionado para a construção e fortalecimento de um novo projeto 

societário, mais justo e igualitário. Porém este projeto só poderá ser construído se 

for de forma coletiva, pelos profissionais do Serviço Social e toda sociedade. 

  

2.2 Resgate histórico da relação entre o Serviço So cial e a Educação Popular: 

possibilidades de continuação do diálogo  

 

 O objetivo de fazer um resgate histórico sobre o diálogo entre o Serviço Social 

e a Educação Popular, está na possibilidade de aprofundar tal relação. Ambos têm 

na sua essência lutas político-ideológicas comuns, mas cada um dentro das suas 

especificidades. Estas lutas levam a mesma finalidade, ou seja, ver o homem como 

ser histórico, crítico, capaz de refletir sobre tudo o que acontece à sua volta, o 

porquê que as coisas acontecem e ter o poder de transformar sua realidade. Para 

                                                           
20 A categoria mediação é compreendida por Pontes como sendo uma das categorias centrais da 
dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social marxista, e que possui uma dupla dimensão: 
ontológica (que pertence ao real) e reflexivo (que é elaborada pela razão).  
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que isto aconteça, é preciso estar disposto a aprender. BRANDÃO denomina 

aprender como: 

 

Aprender é o movimento mais essencial do empenho pessoal para a Vida. 
Somos uma vocação infatigável para a vida. E o viver, em cada um de nós, 
não é outra coisa senão um abrir-se a cada novo instante para o desafio, o 
mistério e o milagre de continuar vivendo. A vida nos desafia a cada 
segundo a seguirmos nela, em seu fluxo. E aprender é a resposta mais 
humanamente natural a este apelo. (2002:384)       

 

A relação que se estabeleceu entre o Serviço Social e a Educação Popular na 

perspectiva de uma pedagogia emancipatória, teve sua origem nos anos 70, quando 

a categoria, em meio a uma crise profissional que já havia sido deflagrada na 

América Latina nos anos 60, buscou alternativas contra o projeto tradicional 

conservador que predominou na sua constituição histórica. A proposta da Educação 

Popular despontou como uma alternativa pedagógica do trabalho social identificado 

com as lutas das classes subalternas no intuito de organizá-las para sua 

conscientização, capacitação e participação social numa esfera ampliada em busca 

do reconhecimento da liberdade e da transformação social. Teve como base a 

Teologia da Libertação com formulações pedagógicas de Paulo Freire. Destacaram-

se naquela época, o MEB, os CPCs e os MCPs, já citados anteriormente, como 

experiências de Educação Popular. 

As experiências ligadas à Teologia da Libertação ocorreram de forma 

predominante a partir do final dos anos 50, teve como protagonistas movimentos 

religiosos laicos no interior da Igreja Católica. O aumento das contradições sociais 

geradas pelo processo de industrialização, a revolução cubana de 1959 e várias 

frentes de lutas sociais, também contribuíram para a sua deflagração. De acordo 

com ABREU: 

 

A Teologia da Libertação busca estabelecer uma relação entre cristianismo 
e marxismo, realizando uma crítica sobre as relações de exploração e 
dominação inerentes à sociedade capitalista conclamando os cristãos a 
aderir à luta pelo socialismo no continente. (2002:130)  

 

 Desta forma, como aponta ABREU: 

 

As repercussões dessa tendência no Serviço Social contribuem, 
essencialmente, para o redimensionamento da relação profissional com os 
setores populares, com base no reconhecimento de papéis e funções 
diferenciadas, porém complementares, desses sujeitos no processo 
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político-educativo. Formada em princípios democráticos, em que a troca de 
saberes entre o profissional e os segmentos das classes subalternas é a 
principal tônica. (2002:156-157) 
 

 
 Os intelectuais, com seus saberes específicos, redefiniram suas práticas 

através da metodologia da educação popular, utilizando as questões cotidianas 

colocadas pelas classes subalternas de maneira reflexiva para fortalecer seu saber 

popular, além de estimular sua organização e conscientização, numa tentativa de 

resistência ao processo hegemônico das classes dominantes. O assistente social 

passa a se colocar a serviço das camadas subalternas não como gestor do 

processo, mas como co-participante. A relação que se estabeleceu foi de educador 

e educando, dialeticamente e de uma forma coletiva construíam o conhecimento: 

 

[...] nas ações educativas, os assistentes sociais pretendem não apenas 
transmitir informações, esclarecer ou orientar as pessoas e os grupos a 
partir de posições pré-definidas, mas examinar essas posições, 
referendado a validade da produção coletiva de conhecimento, respeitando 
a autonomia dos participantes. (ARCOVERDE21,1985:153 apud SILVA, 
1995:179) 
 

 

 É importante citar que, o primeiro momento desta relação Serviço Social e 

pedagogia emancipatória, foi marcado por um viés mecanicista cuja pedagogia da 

prática do assistente social não ultrapassava a pedagogia subalternizante. Afinal, 

vivia-se o período da ditadura militar e as instituições estatais não condiziam com a 

prática profissional na perspectiva da emancipação das classes subalternas. Então, 

os espaços estratégicos encontrados pelos assistentes sociais foram, via militância 

política, principalmente os partidos políticos onde se estabeleceu uma aproximação 

com o marxismo, mas não das fontes originais de Marx. Sua teoria chega ao Serviço 

Social primeiramente através de Althusser, considerado por alguns autores um 

reducionista da teoria marxiana, mesmo sendo marxista, tinha uma leitura limitada, o 

que levou a difusão de conceitos que logo em seguida foram superados e que na 

própria época já eram questionados. Segundo ABREU: 

 

Assim, essas iniciativas, embora configuradas como esforços de 
construção de projetos profissionais globais, são marcadas por posturas 
mecanicistas e voluntaristas que reduzem o processo histórico de 
transformação social ao campo da consciência dos homens e distorcem a 

                                                           
21 ARCOVERDE, Ana Cristina Brito. O coletivo ilusório: uma reflexão sobre o conceito de 
comunidade. Recife: UFEPE, 1985. 
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referência marxista em seus fundamentos e orientação metodológica. 
(2002:145-146) 
 

 

 É como se o saber popular se bastasse em si mesmo para a construção do 

novo projeto societário desconsiderando os saberes científicos e todo o processo 

histórico presente neste contexto. É superdimensionar o povo e o popular caindo 

numa visão messiânica e voluntarista, esquecendo-se que são influenciados pelo 

senso comum. Desta forma, a busca pela emancipação das classes subalternas 

através do trabalho dos assistentes sociais fica comprometida devido a possíveis 

equívocos pela forma “basista” de lidar com o popular nesse período.         

 Contudo, não se pode deixar de reconhecer os esforços desenvolvidos pelos 

profissionais do Serviço Social neste primeiro momento em busca de repensar o seu 

papel profissional a favor das lutas das classes subalternas Mesmo com estratégias 

equivocadas, o Serviço Social tentou o rompimento com o projeto tradicional que, 

com sua pedagogia conservadora tentava integrar o indivíduo ao seu sistema. 

 Um segundo momento do Movimento de Reconceituação pela busca do 

redimensionamento profissional refletindo na função pedagógica do assistente social 

aconteceu no período de distensão e abertura políticas com a crise de legitimidade 

da ditadura militar que acabou por culminar na transição democrática.  

 Essa crise de legitimidade - acompanhada de uma crise econômica, inflação 

alta e dívida externa também alta - foi gerada pelas lutas dos trabalhadores e 

pessoas que reivindicavam melhores condições de vida e participação política.  

 Os anos 80 caracterizaram-se por uma dualidade: por um lado, conquistas 

sociais e políticas para o povo brasileiro e, por outro, imposições de agências de 

financiamento internacional exigindo a redução com os gastos sociais. Já era um 

ensaio para as políticas neoliberais que se consolidaram no país nos anos 90.  

 Neste âmbito, numa autocrítica ao movimento de Reconceituação, assistentes 

sociais e estudantes buscaram reorientá-lo numa perspectiva histórico-crítica com 

fundamentos de raiz marxiana e de vertentes marxistas, onde sobressaem as idéias 

de Gramsci e Lukács. Gramsci, com seus pensamentos, passou a influenciar o 

Serviço Social como possibilidade para pensar a atuação do assistente social 

enquanto intelectual orgânico22 marcando seu compromisso com as classes 

                                                           
22 Segundo SIMIONATTO (2004:227) “o intelectual orgânico identifica-se na sociedade por sua 
função de organizador em todos os campos da vida social.” 
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subalternas. Buscou-se também dar nova direção na inserção dos profissionais nas 

instituições e conquistas de novos espaços de trabalho. 

 Com a crise do padrão fordista de produção fabril e a lógica taylorista de 

organização do trabalho, passa a vigorar no mundo, o Toyotismo com sua 

reestruturação produtiva gerando mudanças significativas na sociabilidade, nos 

processos de controle e dominação do capital, na organização política da classe 

trabalhadora e nas estratégias coletivas de resistência a hegemonia dos domínios 

do capital, que atravessam a totalidade da vida social.  

A reestruturação produtiva tem significado o aumento da exploração da força 

de trabalho, a ruptura com direitos sociais e trabalhistas historicamente conquistados 

pela luta dos trabalhadores aumento do desemprego estrutural, precarização das 

relações e condições de trabalho, limitado a capacidade de organização política e 

coletiva da classe trabalhadora, acirrado a competitividade entre os trabalhadores na 

busca por postos de trabalho, transformado a percepção de tempo e de espaço, 

alterado o sentido e a apropriação do espaço público e contribuído para o aumento 

da alienação, da violência e para a ruptura com a consciência de pertencimento de 

classe e, conseqüentemente, com a solidariedade de classe.  

Tudo isso rebate no trabalho profissional, pois ao mesmo tempo em que 

houve um aumento das desigualdades e das expressões da questão social houve 

uma redução de direitos e da intervenção do Estado na regulação das relações entre 

as classes. As políticas sociais sofrem cortes de orçamentos constantes, tornando-

se cada vez mais focalistas e emergenciais e não conseguem alterar as condições 

de vida e de trabalho da população atendida.  

Diante desse quadro é possível identificar limites para a construção de 

estratégias coletivas por parte dos movimentos sociais e da organização política da 

classe trabalhadora devido a luta pela sobrevivência e das várias formas de 

alienação, de empobrecimento econômico e cultural, do individualismo, do 

consumismo e entre outros elementos.  

 Este Estado, mínimo, com suas privatizações, desloca o atendimento das 

necessidades sociais para a esfera privada deixando de ser intervencionista para ser 

conivente com o lucro do mercado. 

 Tantas mudanças, na maior partes das vezes, tornando indigna a vida 

daqueles pertencentes às classes subalternas, faz com que os assistentes sociais 

reescrevam a sua função pedagógica e intelectual tendendo para dois caminhos, 
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como afirma ABREU (2002): ou, lutam pelos direitos conquistados na esfera do 

chamado Bem Estar Social, ou, lutam com as classes subalternas na superação da 

ordem burguesa e constroem uma nova sociedade. 

 Segundo ABREU: 

 

Nesse processo, a ideologia e a linguagem como principais expressões de 
uma nova cultura colocam-se como eixos centrais. A primeira refere-se às 
diferentes formas de elaborações filosóficas, constitutivas da nova 
concepção de mundo; a segunda, como veículo de expressão e 
socialização da nova concepção de mundo, demonstra o maior ou menor 
grau de complexidade desta e seu potencial na construção da nova 
unidade sociocultural fundada em novos códigos de sociabilidade. É 
importante ressaltar que esses códigos refletem também as 
transformações no campo da economia, posto que deste campo emanam 
os fundamentos da nova sociabilidade. (2002:135)  
 

 

 Neste sentido, a ideologia pode ser dominadora ou libertadora.  Dominadora 

quando é imposta mecanicamente por vários grupos ao homem. Libertadora quando 

se afasta a ideologia da classe dominante e prevalecem as necessidades das 

classes subalternas. 

 Nessa nova concepção de mundo, a linguagem é recriada para a obtenção da 

hegemonia da nova cultura e independente da direção que imprime as ações do 

assistente social, a linguagem é um instrumento fundamental no seu trabalho.  

 Um dos direitos do assistente social assegurado no Código de Ética da 

profissão, é o apoio e/ou participação deste profissional nos movimentos sociais e 

organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação da 

democracia e dos direitos de cidadania. No atual contexto neoliberal cujos direitos 

são expropriados das classes trabalhadoras, o assistente social tem que ter clara a 

sua posição de intelectual orgânico no sentido de exercer funções culturais, 

educativas e organizativas para assegurar a hegemonia social e o domínio estatal 

da classe que representa. Dessa maneira, a prática educativa do assistente social 

demanda uma relação de troca de conhecimento e experiências, pressupondo que 

as camadas subalternas têm um nível de saber e de consciência que deve ser 

respeitado e considerado na prática profissional.    

Nessa direção é apontada a necessidade do assistente social estimular a 

participação das forças populares na produção de conhecimento sobre sua realidade 

“visando o fortalecimento dos processos de organização e conscientização dessas 
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forças no enfrentamento e superação do sistema de dominação.” (ABREU, 

2002:158)   

Dessa forma, a prática de trabalhos educativos junto às camadas subalternas, 

por parte dos profissionais de Serviço Social, tem se constituído objeto de reflexão 

em relação a sua prática profissional, afinal o próprio princípio de atuação 

profissional do assistente social tem na sua essência a aliança com a classe 

trabalhadora e a luta pela efetivação de direitos. Assim, o assistente social tem que 

ter disponibilidade para o diálogo, ter ética, comprometimento, respeitar a autonomia 

dos educandos e tantas outras características enquanto educador popular cujo 

objetivo é o fortalecimento das classes populares como sujeitos de produção dos 

seus saberes visando a transformação social.  

 Como afirma SOUZA: 

 

Trabalhar com as diversas camadas da classe expropriada, na educação 
escolar e extra-escolar: debater com elas seus problemas, os problemas 
nacionais, à luz de seus interesses imediatos/históricos, de seu saber e dos 
conhecimentos científicos disponíveis, buscando, por intermédio de suas 
diversas organizações, meios e recursos para resolvê-los na perspectiva 
da hegemonia popular: nesse processo, novos conhecimentos capazes de 
superar a dicotomia saber popular x conhecimento científico serão 
produzidos e sistematizados para constituírem instrumentos da 
humanização do homem. (SOUZA23, 1987:124 apud ABREU, 2002:141) 
 

 

 Porém, na busca do fortalecimento das classes populares, o próprio projeto 

hegemônico profissional do Serviço Social tem que se fortalecer, pois no seu interior 

existem projetos individuais.  

  E para a construção de um novo modelo que busca a eqüidade e a justiça 

social, é imprescindível a participação de todos numa mesma direção, mas todos 

têm que estar preparados para esta mudança. No Código de Ética da profissão, um 

dos princípios refere-se quanto “a garantia do pluralismo através do respeito às 

correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 

compromisso com o constante aprimoramento intelectual” e a Educação Popular 

com sua metodologia libertadora, pode contribuir com as práticas pedagógicas do 

assistente social, já que os dois têm princípios em comum: a busca pela 

emancipação, a autonomia e a liberdade dos homens.  

                                                           
23 SOUZA, João Francisco. Uma pedagogia da revolução: a contribuição do governo Arraes (1960-64) 
à reinvenção da educação brasileira. São Paulo:Cortez, 1987. 
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 Porém este é um trabalho que irá encontrar muitos desafios, especialmente a 

inculcação ideológica que o projeto neoliberal realiza com a sua cultura hegemônica, 

o individualismo, o consumismo, estratégias e mecanismos como os direitos 

mistificados para a sua legitimação. Isto faz com que a pobreza seja aceita de forma 

natural, que o indivíduo assuma a culpa sozinho por seu fracasso ignorando qual 

seria a responsabilidade do Estado neste sentido.  

 São desafios colocados cotidianamente no fazer profissional do assistente 

social fazendo com que os profissionais tenham que rever sua prática, de forma 

coletiva, para que possam contribuir na perspectiva da construção de uma nova 

sociedade.            
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CAPÍTULO III – SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR: D A FORMAÇÃO 

ACADÊMICA À PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1 A metodologia da pesquisa  

 

 Assim como o surgimento e o desenvolvimento do Serviço Social, a pesquisa 

não fica imune às transformações históricas do século passado. O Serviço Social 

viveu momentos de continuidade, avanços e rupturas procurando sua renovação 

através de recursos teóricos e práticos. Através de suas produções, revela como os 

profissionais compreendem o mundo, avançam no conhecimento e dão legitimidade 

à profissão. 

 A partir de 1982 com a reforma curricular, a pesquisa surge como uma das 

exigências da formação do assistente social, outro marco importante foi a criação 

em 1987 do CEDEPSS (Centro de Documentação em Pesquisa e Políticas Sociais e 

Serviço Social) dando nova motivação à pesquisa. 

 De acordo com IANNI: 

 

Investiu-se na produção do conhecimento, conformaram-se posições 
científicas e políticas pelo engenho e pelo trabalho de uma coletividade 
que, nos ambientes universitário, político e associativo, foi audaz em 
estabelecer caminhos fecundos para pensar a realidade social. (IANNI24, 
1999:18-20 apud SIMIONATTO, 2005:54-55) 
 

 

 Os conhecimentos produzidos pelo Serviço Social foram divulgados através 

dos cadernos de pesquisa CEDEPSS e dos cadernos ABESS (Associação Brasileira 

de Ensino de Serviço Social) no período de 1986 a 1998 que atravessaram aqueles 

anos sob intensas transformações no mundo e suas pesquisas captaram essas 

mudanças no intuito de construir e socializar tais conhecimentos para a profissão. A 

partir de 1998 estes cadernos são substituídos pela Revista Temporalis.  

 A universidade, mesmo precarizada com as políticas neoliberais e seus cortes 

nos financiamentos públicos, ainda é um espaço privilegiado da pesquisa e da 

produção de conhecimentos. E nesse sentido que o curso de Serviço Social 

incentiva a produção dos TCC´s, como forma de sistematizar o conhecimento 

acumulado pelos alunos ao longo dos anos de formação acadêmica e também como 
                                                           
24 IANNI, Octávio. A Sociologia e as questões sociais na perspectiva do século XXI. Pelotas: 
EDUCAT, 1999. 
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forma de possibilitar uma reflexão mais qualificada e aprofundada sobre a prática no 

campo de estágio.  

 Baseado nesta expectativa, na possibilidade de colaborar com o fazer 

profissional do assistente social para que sua intervenção junto aos usuários não se 

limite apenas a uma rotina institucional, mas seja comprometida com seu projeto 

ético-político, na perspectiva da emancipação individual e coletiva dos sujeitos e 

para a construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de 

classe, etnia e gênero, o presente trabalho foi motivado em pesquisar alguns 

campos de atuação profissional que trabalham com a perspectiva da Educação 

Popular.   

 Muitos são os cuidados que o pesquisador deve tomar ao iniciar um trabalho 

de pesquisa, em especial o caráter militante do trabalho. Militância não é o mesmo 

que pesquisa, pois se corre o risco de cair num patrulhamento ideológico, num 

pensamento único e no autoritarismo. Como revela OLIVEIRA e OLIVEIRA: 

 

O pesquisador é um homem ou uma mulher com uma inserção social 
determinada e com uma experiência de vida e de trabalho que condicionam 
sua visão de mundo, modelam o ponto de vista a partir do qual ele ou ela 
interagem com a realidade. E é esta visão do mundo, este ponto de vista 
que vai determinar a intencionalidade de seus atos, a natureza e a 
finalidade de sua pesquisa, a escolha dos instrumentos metodológicos a 
serem utilizados. (1999:24) 
  

 

 O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar as reflexões acerca do 

Serviço Social e da Educação Popular, ao contrário, pretende apenas levantar 

questões sobre a importância da Educação Popular no fazer profissional, apontando 

suas possibilidades e dificuldade no cotidiano. Como revela GOLDENBERG:  

 

Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim 
previsíveis. A pesquisa é um processo em que é impossível prever todas 
as etapas. O pesquisador está sempre em estado de tensão porque sabe 
que seu conhecimento é parcial e limitado – o “possível” para ele. 
(1997:13) 

 

 O início deste trabalho se deu com a realização do projeto de pesquisa no 

segundo semestre de 2008, na disciplina Oficina de Pesquisa com a escolha do 

objeto a ser pesquisado. Com a conclusão do projeto e fim do ano letivo, deu-se 

início a pesquisa, que teve como primeiro passo o mapeamento dos vários Centros 

de Educação Popular espalhados pelo Brasil através da internet.  
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Os primeiros contatos com os Centros de Educação Popular se deram 

através de correio eletrônico, na busca de informações sobre a existência ou não de 

assistentes sociais nas equipes de trabalho e as formas de contato com os 

profissionais. No total de 23 Centros25 contactados, obtivemos resposta apenas de 

9, sendo que desses, apenas 5 possuíam assistentes sociais e os outros 4 não. 

Destes 5 que têm assistentes sociais, 3 responderam ao questionário enviado. Foi 

uma pesquisa qualitativa, porém estruturada com perguntas fechadas e abertas, 

pois consideramos o método de aplicação que foi via correio eletrônico. Este 

processo, entre a busca pelos Centros até o envio das respostas pelas assistentes 

sociais levou 5 meses26. A seguir, estão relacionados os Centros de Educação 

Popular que responderam a pesquisa, sendo que os 5 primeiros têm assistente 

social, os 3 primeiros responderam o questionário,os outros dois não responderam o 

questionário e os 4 últimos da lista não possuem assistente social: 

• IPF - Instituto Paulo Freire – SP; 

• CDHEP – Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de 

Campo Limpo - SP 

• CEFURIA – Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo - 

PR 

• CAMP – Centro de Educação Popular - RS 

• CESEP – Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e 

Educação Popular - SP 

• CEPIS  – Centro de Educação Popular do Instituto Sedes 

Sapientiae - SP 

• VIANEI - Centro Vianei de Educação Popular - SC 

• CEPFS – Centro de Educação Popular e Formação Social - 

PB 

• CEPRO – Centro Cultural de Educação Popular de Rio das 

Ostras – RJ 

 Dando prosseguimento ao processo de pesquisa, foram formuladas mais 

perguntas, outro questionário de pesquisa qualitativa estruturada enviadas por e-

mail, agora para entrevistar 5 assistentes sociais da SEMBES (Secretaria Municipal 
                                                           
25 A relação de todos os Centros de Educação Popular pesquisados se encontra na parte de anexos. 
26 Esta parte da pesquisa durou este tempo devido à problemas de conexão com a internet,além de 
fatores pessoais e devido o prazo que tenho para a entrega da monografia, não posso me prolongar 
mais nesta parte. 
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de Bem Estar Social de Rio das Ostras) já que, a secretaria trabalha com vários 

projetos sociais e uma das metodologias de trabalho, são encontros mensais com os 

usuários para tratar de temas específicos de cada projeto (gestante, pessoas com 

deficiência, etc.), além de levarem informações sobre os direitos das pessoas num 

âmbito mais geral proporcionando debates nestes grupos.  

Durante o período de estágio, foi possível observar o comprometimento das 

profissionais em realizar suas práticas profissionais numa dimensão educativa 

apesar de trabalharem numa instituição pública onde seu fazer muitas vezes se volta 

para um trabalho burocrático, sobrecarregado, rotineiro e ainda, esbarram com a 

questão da correlação de forças. Porém não foi possível obter respostas de 

nenhuma assistente social da SEMBES, a única coisa possível foi uma conversa 

informal, na qual algumas relataram que não se lembravam se tiveram contato em 

qualquer disciplina na faculdade com a Educação Popular. De maneira geral, 

desconhecem inclusive os métodos trabalhados por Paulo Freire nas experiências 

de Educação Popular, metodologia e experiência que foram amplamente divulgadas 

no Brasil. 

 O objetivo de fazer a pesquisa com as assistentes sociais da SEMBES, era 

saber até que ponto conheciam a Educação Popular, se consideravam que essa 

metodologia de trabalho poderia contribuir com a dimensão educativa do fazer 

profissional do assistente social, além de conhecer sua formação profissional que 

proporcionaria um outro trabalho acadêmico referente ao currículo das 

universidades.  

 Em relação à formação profissional do assistente social, também foi realizada 

por e-mail, a aplicação de um outro questionário para uma pesquisa qualitativa 

estruturada com perguntas abertas junto a 4 professoras do curso de Serviço Social 

do PURO, com o objetivo de conhecer suas opiniões a respeito da relevância da 

Educação Popular na intervenção profissional na atualidade e se a introdução de 

uma disciplina exclusiva de Educação Popular seria importante na formação dos 

futuros assistentes sociais. No entanto, apenas 1 professora respondeu a pesquisa. 

 Por fim, o último local a ser pesquisado foi o CEPRO (Centro Cultural de 

Educação Popular de Rio das Ostras), que contou com um questionário de pesquisa 

qualitativa estruturada com perguntas abertas e fechadas. O que diferiu dos 

questionários anteriores foi a metodologia de aplicação, que nesse caso, foi 

realizada pessoalmente, sem envio de questionários por meio eletrônico. O referido 
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Centro foi considerado relevante para a pesquisa mesmo não possuindo assistente 

social na equipe, por ser o único espaço em Rio das Ostras que aparentemente 

trabalha com a metodologia de educação popular e por se localizar em um bairro de 

periferia da cidade. Sua relevância se deu no âmbito de entrevistas realizadas com 

alunas de um dos projetos desenvolvidos no Centro. A data e a hora da entrevista 

foram previamente marcadas Foram entrevistadas oito alunas e a presidente da 

instituição, sendo que com essa foi utilizado um questionário estruturado com 

perguntas abertas e a entrevista foi gravada 27.    

 Para auxiliar na pesquisa, foram utilizadas fontes bibliográficas de referência 

na área, além das entrevistas e dos questionários aplicados.  

 

3.2 OS CENTROS DE EDUCAÇÃO POPULAR E A INSERÇÃO DO ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

 Para que se possa fazer uma análise da inserção de assistentes sociais em 

Centros de Educação Popular, se faz necessário uma breve reflexão sobre o 

contexto de surgimento das Organizações Não Governamentais no Brasil, categoria 

em que se inserem a maior parte dos Centros pesquisados. 

No contexto brasileiro dos anos 70, os movimentos sociais e populares 

começavam a se projetar na cena política do país por dois motivos básicos. De 

acordo com GOHN, estes motivos eram:  

 

[...] um de ordem estrutural – o agravamento da falta de condições de infra-
estrutura urbana e rebaixamento salarial, portanto, aumento da exploração 
econômica e da espoliação urbana. O segundo motivo era de ordem 
conjuntural – o regime político-militar e a ausência ou repressão de 
espaços já tradicionais de participação popular, tais como partidos e 
sindicatos. (2005:56) 
 

 
 Tais movimentos são desencadeados segundo ABREU: 

 

[...] no enfrentamento da questão social, no confronto com o Estado 
expressando formas variadas de manifestação e lutas coletivas de classes 
subalternas nos âmbitos da produção e reprodução sociais. (2002:140)  
 

 

                                                           
27 O modelo da autorização para a gravação desta entrevista está na parte de anexos. 
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 A partir da década de 80 a emergência de novos movimentos sociais dá 

visibilidade à formas novas de organização dos trabalhadores e novas questões 

aparecem demandadas por mulheres, homossexuais, negros e muitas outras 

minorias. 

 Nos anos 90, duas categorias passaram a ser centrais para o 

desenvolvimento dos movimentos sociais: a cidadania coletiva e a exclusão social. A 

primeira categoria já fazia parte da década de 80, mas com a nova ordem 

constitucional passou a representar a luta de grupos pela cidadania. Por exemplo, 

movimentos que lutavam pelos direitos da criança e do adolescente. A segunda é 

decorrente das mudanças estruturais produzidas pelas políticas neoliberais 

colocando o exército industrial de reserva das décadas passadas totalmente à parte 

das relações sociais de produção. 

 Esta crescente “exclusão social” propiciou uma grande mudança na forma de 

agir dos movimentos sociais. Em outras décadas, estes movimentos sociais tinham 

uma enorme capacidade de pressão reivindicação, mas passaram a institucionalizar-

se por meio das organizações não governamentais, como forma muitas vezes de 

burlar as dificuldades de existência devido as pouquíssimas possibilidades de 

financiamentos dos Movimentos Sociais. As ONGs, em seu início, eram instituições 

que apoiavam os movimentos na sua organização e processo de conscientização 

junto a segmentos da classe trabalhadora. Um dos objetivos principais das ONGs 

era dar apoio à formação e atuação desses grupos junto aos quais pudessem 

construir uma consciência política. Porém caracterizavam-se por não serem 

consolidadas institucionalmente, seja em relação ao seu quadro funcional, seja em 

relação à sua sustentabilidade.   

Com as transformações dos anos 90, muitas entram em crise e se 

fragmentam devido a força do associativismo do Terceiro Setor com seu discurso 

sobre “inclusão social” no sentido de “integração social” sem questionar em que 

bases o Brasil se desenvolvia. Então, o que era militância por demandas universais, 

passou a se expressar através de projetos focalizados em grande parte das ONGs. 

Terceiro Setor e ONGs se confundem, mas ONGs mais politizadas não simpatizam 

com esta idéia. O caráter educativo nas ONGs segue a lógica da cooperação e da 

solidariedade. Segundo GOHN:  
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Denominamos solidariedade as relações sociais que grupos de indivíduos 
estabelecem em busca do acesso ou resgate de direitos de vários tipos; a 
solidariedade recoloca o tema da igualdade. (2005:97) 

 

 Uma crítica muito freqüente é que as ONGs estão fazendo o papel do Estado 

substituindo-o nas áreas sociais contribuindo assim, com a política neoliberal de 

minimização do Estado. Uma das razões é porque muitas ONGs priorizam projetos 

focalizados ao invés de protagonizarem debates políticos mais amplos. De acordo 

com ALVAREZ: 

 

Um outro ponto é o problema da lógica dos projetos versus a lógica dos 
processos. Quero dizer com isso que uma das coisas a que leva a parceria, 
seja com o Estado, ou o financiamento de projetos muito pontuais pelo 
Banco Mundial, pela chamada cooperação internacional, é que as 
entidades fiquem executando projetos que têm começo, meio e fim, versus 
se engajarem em processos que não têm começo, meio e fim tão claros, 
processos mais diversos desde conscientização, politização, 
esclarecimento, até diálogo, debate, na sociedade civil. Na relação com o 
Estado, acho que dependendo do grau de debate, de envolvimento em 
torno de uma parceria, sem essa publicização corre-se o risco das 
entidades da sociedade civil perderem um pouco de sua capacidade crítica, 
o que pelo menos para mim é uma de suas funções principais. 
(ALVAREZ28, 2001:16 apud GOHN, 2005:103) 

 

  

 Entendemos que as inserções dos assistentes sociais nos Centros de 

Educação Popular, em sua maioria, podem ter um caráter diferenciado da inserção 

dos assistentes sociais na maior parte das ONG´s que se constituíram após a 

década de 90. Isso porque nos Centros é possível ter uma atuação voltada para a 

formação política dos sujeitos atendidos, que priorize a organização dos segmentos 

pauperizados e que busque sua participação ao invés de sua passivização, como 

faz a maior parte das ONG´s da contemporaneidade. 

 Nessa perspectiva, entendemos que o fazer profissional dos assistentes 

sociais, em Centros de Educação Popular, tem um caráter privilegiado para o 

desenvolvimento de sua ação pedagógica, a partir de uma metodologia educativa e 

participativa. 

 O que é possível identificar na inserção dos assistentes sociais em parte das 

ONG´s da contemporaneidade, é que estes trabalham em condições precárias, 

tendo baixos salários, poucas condições de trabalho e desenvolvendo ações por 

vezes assistencialistas, que podem até contribuir para a manutenção material dos 
                                                           
28 ALVAREZ, Sonia. Os movimentos sociais, a sociedade civil e o terceiro setor na América Latina: 
reflexões Teóricas e Perspectivas. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2001.   
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indivíduos, mas que não buscam a organização coletiva e nem a sua emancipação 

como sujeitos coletivos. 

 Ao buscar os assistentes sociais dos Centros de Educação Popular, o objetivo 

era identificar se esses espaços de fato trabalham em uma perspectiva efetiva e 

com a metodologia da Educação Popular, se possibilitam uma ação política do 

profissional e se objetivam a organização dos sujeitos aí atendidos. Nesse sentido é 

que se desenvolveu o questionário aplicado junto aos assistentes sociais.  

O primeiro questionamento realizado às assistentes sociais dos Centros, foi a 

indagação sobre o seu entendimento do que é Educação Popular e qual a relação 

que a educação popular  pode ter com o Serviço Social: 

 “A Educação Popular é uma concepção de educação que foi constituída a 
partir e com as lutas por justiça social e emancipação das classes 
populares latino-americanas no século XX. Consiste na efetivação de uma 
práxis (ação-reflexão-ação) comprometida com a construção de uma 
consciência crítica, com o desvelamento e a superação da realidade 
opressora e com a transformação das relações de poder, especialmente as 
que engendram a própria existência do capitalismo, enquanto forma de 
produção e reprodução da vida. Sua relação com o Serviço Social ocorre 
no contexto das relações sociais, para intervir na contramão do capitalismo 
e na mobilização e atuação com os movimentos sociais.” (assistente social 
1) 

“Entendo a educação Popular como uma educação comprometida com a 
transformação social. O educador popular, na luta de classes, se posiciona 
claramente ao lado do povo oprimido, buscando sua libertação. Fica claro, 
portanto, o vínculo que se estabelece entre educação popular e serviço 
social. Os princípios do Código de Ética Profissional do assistente social, 
em especial o oitavo, apontam para este horizonte: Opção por um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero.” 
(assistente social 2) 
  
“Educação Popular em minha opinião é levar as informações sobre direito 
do cidadão, bem como alternativas de interferir em sua vida comunitária ao 
maior número de pessoas da comunidade/ principalmente aos que não 
tiveram acesso ao meio intelectual, o que reflete na maioria das vezes no 
não conhecimento de seus direitos. Ela é a base do trabalho do serviço 
social.” (assistente social 3) 
 

 
 Diante das respostas acima, conclui-se que as duas primeiras assistentes 

sociais entendem a Educação Popular como uma metodologia de educação 

comprometida com a transformação social da qual o assistente social participa deste 

processo enquanto educador popular. Nesse sentido, a relação que se estabelece 

entre a Educação Popular e o Serviço Social, se estreita na tentativa de superar a 
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dominação opressora do capitalismo sobre as classes sociais menos favorecidas e 

na construção de uma nova sociedade. 

 A terceira assistente social não deixa bem claro seu entendimento sobre 

Educação Popular. Na sua concepção, a Educação Popular se limita aos 

compromissos pela luta das classes subalternas pela defesa dos direitos, mas não 

especifica quais direitos. Também não explica o que quer dizer com “interferir em 

sua vida comunitária.” É questionável sua forma de trabalhar com a metodologia da 

Educação Popular que é comprometida com a busca da transformação social. 

Segundo ABREU:  

 

Neste quadro, a função pedagógica da prática dos assistentes sociais 
ressitua-se nas relações sociais vinculadas a mediações que viabilizam 
processos contraditórios de reforma intelectual e moral, em curso na 
sociedade. (ABREU, 2002:185)  
 

 
É importante ter o conhecimento teórico e prático da metodologia que se vai 

trabalhar para não desviar dos objetivos da mesma.      

          Perguntadas se a Educação Popular pode contribuir para o fazer profissional 

junto aos usuários do Serviço Social e como, responderam da seguinte forma: 

 
“Sim, com a reflexão crítica sobre a prática, com rigor metodológico e 
investigativo, como também a participação política em espaços de 
construção e mobilização social, tais como: a) no espaço escolar - 
aprofundamento da relação escola-comunidade, como também 
democratizar a gestão e construir o protagonismo infanto-juvenil; b) nos 
governos populares e nos projetos de ONGs - participação e incentivo para 
que o coletivo garanta o controle social das políticas públicas e atue nos 
espaços de democracia participativa – conselhos e fóruns; c) nos 
movimentos sociais, sindicatos e associações – promoção da formação 
política e das estratégias de luta que na atual conjuntura enfrenta o desafio 
de construir a unidade na diversidade, superando a fragmentação para 
construir uma força com uma proposta alternativa. Isto implica em 
fortalecer as redes e as articulações de iniciativas populares por meio de 
processos pedagógicos críticos e propositivos, uma vez que a educação 
popular autêntica só pode ser realizada na medida em que se insere na 
dinâmica e na luta dos movimentos sociais contemporâneos.” (assistente 
social1)“ 

 
 

“Não só contribui como é absolutamente necessária para o exercício 
profissional, na perspectiva libertadora. Atuo com grupos de economia 
solidária e assessoria a movimentos sociais. A educação popular, 
dialógica, se constitui num instrumento de fortalecimento dos sujeitos na 
medida em que: (a) estabelece relações horizontais entre 
educando/educador; (b) fortalece a autonomia e auto-estima; (c) orienta-se 
pela cooperação e solidariedade; (d) assume uma clara postura política, 
posicionando-se ao lado da população empobrecida na luta pelos direitos 
de cidadania; (e) procura recuperar o sonho, a criatividade, a esperança, 
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que são “ingredientes” necessários à transformação social; (f) ajuda na 
reflexão, na leitura da realidade, na elaboração da crítica à forma injusta 
como está organizada esta realidade e conseqüente mobilização e 
organização para transformar os sistemas de opressão.” (assistente social 
2) 

 
“Sim, através de formação continuada que o próprio profissional pode criar 
em sistema de oficinas temáticas com os usuários, interagindo em seu 
cotidiano a importância do fazer pensar.” (assistente social 3) 

 
 

 Consideram a Educação Popular significativa para a atuação profissional do 

assistente social em diferentes espaços. A sua metodologia dialógica é base para 

que os sujeitos reflitam sobre sua realidade e se fortaleçam para o enfrentamento 

das suas lutas coletivas. 

 Nesse sentido, as ações desenvolvidas pela Educação Popular corrobora 

com o projeto ético político do Serviço Social que está vinculado a um projeto de 

transformação da sociedade, exigência da própria dimensão política da intervenção 

profissional.   

As entrevistadas consideram que seus maiores obstáculos para introduzir a 

perspectiva da Educação Popular no seu fazer profissional são: 

 
“O pensamento conservador que recusa o saber popular e as 
possibilidades de construção e articulação com a educação popular.” 
(assistente social 1) 

 
“A educação popular é mais do que uma prática pedagógica restrita à 
prática profissional. Quem incorpora esta concepção passa a vivenciar o 
diálogo, a escuta, a problematização no dia-a-dia, em todos as esferas da 
vida: em casa, no trabalho, na escola.  Talvez o maior obstáculo seja a 
pressão hegemônica capitalista que prima pela hierarquização das 
relações, a naturalização da pobreza, das injustiças sociais e isso acaba 
levando profissionais a reproduzirem, sem perceber, as formas “ocultas” de 
opressão, como por exemplo, práticas que levam à manutenção do que 
Paulo Freire chama de cultura do  silêncio, as relações de subordinação, a 
dominação pela linguagem...  Se a disciplina educação popular fosse 
introduzida nos currículos do Serviço Social,  a prática profissional seria 
mais libertadora”. (assistente social 2) 

 
“No meu trabalho atual é o principal objetivo, portanto não há obstáculos”. 
(assistente social 3) 
 

 
 A supremacia do pensamento conservador não permite que outras formas de 

pensamento se posicione. O que gera uma dominação em todas as instâncias, seja 

cultural, econômica e/ou política de uma maneira que nem  sempre a percebemos. E 

acabamos aceitando passivamente essa dominação ideológica. Tudo se torna 

natural e se reduz ao senso comum. 
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Sobre a pergunta se a disciplina Educação Popular constou na formação 

universitária ou tiveram noções sobre Educação Popular em alguma disciplina, 

responderam:  

 

“Não. O aprendizado ocorreu nas lutas sociais, por meio dos movimentos 
sociais. A minha graduação foi concluída em 1990, o currículo ainda era o 
de 1982.” (assistente social 1) 

  
“Sim. Na minha formação acadêmica, estudei a obra de Maria Ozanira 
Silva e Silva, “O Serviço Social e o Popular”, na disciplina de metodologia. 
Há um capítulo onde a educação popular é abordada como um dos eixos 
estratégicos da prática profissional na perspectiva transformadora. Pude 
aprofundar o conhecimento depois de formada, quando passei a atuar junto 
aos movimentos populares e tive a felicidade de atuar no Centro de 
Formação Urbano e Rural Irmã Araújo – CEFURIA e na RECID – Rede de 
Educação Cidadã, que se inspiram na pedagogia libertadora de Paulo 
Freire.” (assistente social 2) 

 
“Não.” (assistente social 3) 
 

 
 Uma disciplina exclusiva de Educação Popular no curso de Serviço Social não 

faz parte do atual currículo mínimo e também não fazia parte do currículo anterior. 

Como observamos, o aprendizado das assistentes sociais foi através da prática e da 

leitura de textos sobre o assunto. A possibilidade de introduzir a disciplina de 

Educação Popular nas universidades pode vir a contribuir com o fazer profissional 

do assistente social junto aos usuários do Serviço Social na perspectiva de sua 

libertação da dominação opressora. 

Sobre o fazer profissional e a metodologia trabalhada no Centro de Educação 

Popular apontaram que: 

 
“Não trabalho no Centro de Educação Popular e sim, no Instituto Paulo 
Freire. A pesquisa participante é uma concepção teórico-metodológica de 
investigação social ela permeia a nossa prática de pesquisa. Visa um 
ensino/aprendizagem comprometido com a transformação social na 
perspectiva da autonomia dos sujeitos e da construção coletiva. Trata-se 
de uma abordagem em que o pesquisador e grupos populares constroem 
conhecimento, criam e recriam a realidade, participam do direito e do poder 
de pensarem, produzirem e dirigirem os usos de seus saberes a respeito 
de suas próprias histórias. Pesquisador e pesquisados são sujeitos 
cognoscentes e a realidade o elemento cognoscível a ser compreendido 
criticamente e transformado.” (assistente social 1) 

 
“Trabalho de uma forma abrangente com uma intervenção voltada 
principalmente para articulação política na intervenção de políticas públicas 
voltada para criança e adolescente, tanto na formação do público alvo 
como nas intervenções que pode beneficiá-lo, utilizamos principalmente a 
metodologia baseada em Paulo Freire.” (assistente social 3) 
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 A pesquisa aparece como papel relevante neste aspecto porque de acordo 

com OLIVEIRA e OLIVEIRA: 

 
A partir da matéria prima fornecida pela investigação da temática geradora 
do grupo, é possível conceber o desenvolvimento de um processo de 
educação política pelo qual o pesquisador/educador ajuda o grupo a tomar 
distância de sua realidade vivida e colocar-se, diante dela, como diante de 
um objeto de estudo e ação. O papel do pesquisador/educador será o de 
criar as condições para este recuo crítico e o de organizar a temática 
geradora de tal forma que os protagonistas possam, discutindo-a, decifrá-la 
a agir sobre ela. (1999:32) 
 

 
 Ao construir o conhecimento, este cria possibilidades para uma intervenção 

política concreta na realidade que se quer transformar. 

É importante conhecer os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelas 

assistentes sociais no seu local de trabalho, portanto perguntei em que proporções o 

centro alcança resultados positivos com os usuários: 

 

“Na medida que efetivamente consegue envolver as pessoas para 
assumirem e construírem o processo de formação.” (assistente social 1) 

 
“Tem uma intervenção na região de mais de 25 anos, formando pessoas 
que reconhecem seus direitos e realizam intervenções em prol deles 
mesmos, de sua comunidade e principalmente de seu território.” (assistente 
social 3) 
 

 
 Os resultados podem ser positivos porque a Educação Popular tem em sua 

metodologia o trabalho coletivo que é fundamental para obter conquistas. Pois 

individualmente estas conquistas são muito mais difíceis. 

O último questionamento foi se exercem trabalho voluntário ou não no Centro 

de Educação Popular: 

 

“O meu trabalho não é voluntário. Atuo como Coordenadora da Educação 
Cidadã cujo objetivo é o de difundir uma educação libertadora nos espaços 
escolares e articular educação escolar e educação não-escolar, aprender e 
ensinar nessa diversidade e construir coletivamente enfrentamento a 
questão social, cujas expressões se agudizam cotidianamente.” (assistente 
social 1) 

 
“Não, sou contra trabalho voluntário, a não ser que a pessoa tenha meios 
de sobreviver e se auto sustentar independente do trabalho realizado na 
instituição, organização.” (assistente social 3) 
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 Em decorrência da proliferação das entidades sem fins lucrativos, produto das 

políticas de privatização do projeto neoliberal, a demanda por assistentes sociais no 

seu quadro funcional vem aumentando. Em muitos casos, as condições de trabalho 

se dá de forma precária devido há vários fatores. Entre eles, principalmente, está a 

questão da sustentabilidade dessas entidades. 

 A assistente social 2, respondeu a sexta e a sétima perguntas numa só:  

 

“Como educadora popular da RECID, atuo nas seguintes frentes: (a) 
acompanhando grupos de economia solidária (formação, articulação e 
comunicação); (b) prestando assessoria a movimentos sociais; (c) 
assessoria no curso “A história social do trabalho”, há cinco anos, com os 
temas: “As utopias no mundo do trabalho” e “Economia Solidária”; (d) 
sistematizando a prática, com a produção de livros e cartilhas sobre 
educação popular, economia solidária, clubes de troca, consumo ético, 
dentre outros. 
A educação popular está presente em todas as práticas, em todos os 
espaços.  Como atuo com grupos de economia solidária, a formação 
precisa estar direcionada à prática da autogestão, que – de forma 
simplificada – significa “participação e decisão coletiva”.  Ou seja: num 
grupo de trabalho de economia solidária, não deve haver líderes ou 
liderados, chefes ou patrões; separação entre quem pensa e quem faz – as 
relações horizontais típicas do capitalismo precisam ser abolidas. 
Na economia solidária, todos são responsáveis por todo o processo de 
trabalho, desde a divisão de tarefas simples e complexas até a decisão 
sobre aplicações financeiras. 
Não fomos educados para a autogestão.  A sociedade capitalista funciona 
de forma absolutamente hierarquizada, com divisão de classes e definidas 
estruturas de poder.  As empresas capitalistas adotam o sistema de 
ditadura.  Funcionários são vistos e tratados como simples “mão de obra” 
explorada, instrumentos de lucro e podem ser descartados a qualquer 
momento, conforme os interesses da cúpula, que precisa perseguir 
benefícios próprios.  
Portanto, precisamos aprender ou reaprender a prática de tomada de 
decisões, a argumentação, o posicionamento, a escuta, a divisão das 
responsabilidades. 
É um trabalho que anda na contramão da lógica vigente, e por isso é 
preciso uma metodologia que dê conta deste desafio. 
Resultados são, algumas vezes, imperceptíveis.  Não temos a pretensão 
de, em poucos anos, fazer frente, com facilidade, a toda a estrutura de 
poder e de manipulação que está aí, que adentra as casas das pessoas, 
ocupando todas as dimensões de suas vidas, tornando-as espectadoras e 
seguidoras de uma ideologia consumista, competitiva, hierarquizada, fútil, 
individualista. 
Com muita alegria, temos visto grupos se autogerindo, partilhando sonhos, 
práticas, tarefas, recursos materiais, a própria palavra (que não pode estar 
concentrada, assim como a riqueza material). 
Neste fazer profissional, a educação popular tem sido mais do que uma 
metodologia.  Ela passa a ser também uma concepção, uma maneira 
diferente de ser e de agir, uma forma respeitosa de relacionamento entre 
os seres humanos e a natureza, a perseguição de um projeto de sociedade 
que sonhamos – novamente evocando o código de ética profissional: uma 
sociedade justa, democrática, sem exploração-dominação, autoritarismo 
onde a liberdade seja valor ético central.” (assistente social 2) 
 
 



 66 

A análise desta resposta não difere das demais. Também prima por um 

trabalho coletivo, de autonomia dos sujeitos e pelo comprometimento com o projeto 

ético político na busca de uma nova sociedade mais justa.  

 

3.3 A formação acadêmica e a Educação Popular  

 

 O curso de Serviço Social nas IES’s (Instituição de Ensino Superior) tem seu 

currículo pleno construído a partir de um currículo mínimo que é aprovado pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura). O último currículo mínimo foi amplamente 

discutido por representantes de várias entidades como o CEFSS (Conselho Federal 

de Serviço Social), ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social) 

e Universidades e aprovado em 8 de novembro de 1996 em assembléia geral da 

ABESS no Rio de Janeiro. Este currículo veio a revisar o currículo mínimo de 1982.  

 Esta revisão se faz necessária porque o Serviço Social tem que levar em 

conta as mudanças históricas, econômicas, sociais e políticas do mundo que afetam 

as relações sociais e as condições de trabalho do assistente social na intervenção 

junto às expressões da Questão Social e isso exige mais qualidade do ensino para a 

formação profissional.  

O currículo mínimo não contempla a Educação Popular como disciplina 

exclusiva, porém, no caso do PURO (Pólo Universitário de Rio das Ostras), da 

Universidade Federal Fluminense, a educação Popular é contemplada em duas 

disciplinas da grade, que são Movimentos Sociais e Educação Popular e Laboratório 

de Instrumentos e Técnicas em Serviço Social III.  

Com o objetivo de identificar a posição dos professores de Serviço Social do 

PURO, foi elaborado um questionário com as seguintes questões: 

1) Brevemente, o que você entende por educação popular e que relação ela 

pode ter com o Serviço Social? 

2) Na sua concepção a Educação Popular tem relevância no fazer profissional 

do assistente social na atualidade? Caso afirmativo explique como? 

3) Na sua concepção é relevante que seja oferecido aos alunos de Serviço 

Social uma disciplina exclusiva sobre Educação Popular, como forma de 

refletir sobre essa metodologia de trabalho no fazer profissional?  
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 Quando perguntados sobre o que o(a) professor(a) entende por Educação 

Popular e qual a relação que pode haver com o Serviço Social, obtivemos a seguinte 

resposta: 

 
“Entendo que a temática da educação popular recebe aportes e pode ser 
compreendida desde diversas interpretações teóricas. Em particular, 
considero que ela pode ser um instrumento de auto-reflexão e formação 
política-humana de grande potência para a organização das classes 
subalternas, no sentido de possibilitar (inclusive, para além da educação 
formal) a apropriação e a construção de espaços educativos coletivos onde 
os processos de aprendizagem adquiram sentido na história e na vivência 
dos sujeitos que os protagonizam. Inclusive, pode ser um instrumento para 
viabilizar a apropriação (e a socialização) do conhecimento socialmente 
produzido para aqueles segmentos de classe que não têm acesso aos 
direitos sociais fundamentais. Por sua vez, o acesso ao conhecimento 
socialmente produzido, atrelado a um processo de formação/organização 
de sujeitos coletivos pode ser de vital importância para qualificar e re-
dimensionar essas experiências de auto-organização das classes 
trabalhadoras, onde a apropriação/produção de conhecimento não apenas 
adquira sentido na vida e vivência (política, cultural, afetiva, histórica) 
desses sujeitos, mas nas próprios esforços/ ensaios coletivos de luta e 
resistência. 
Nesse sentido, considero que ela pode ser um instrumento ou parámetro 
de intervenção fundamental para o Serviço Social, sobretudo, em aqueles 
espaços que envolvem desde experiências educaticas (sejam elas formais 
ou não formais) até o trabalho com movimentos e organizações sociais, 
preocupados com a construção de sujeitos coletivos.” 

 

Sobre a relevância da Educação Popular no fazer profissional do assistente 

social: 

 

“Ainda que considere que a educação popular é de grande importância 
para pensar em um perfil profissional do assistente social comprometido 
com as lutas socias das classes subalternas (elas consideradas centrais 
para a estruturação das reivinidicações e demandas que perpassam 
qualquer processo de conquista de direitos sociais), não considero que ela 
seja uma perspectiva generalizada (ou muito presente) no fazer profissional 
do assistente social na atualidade. Considero que a educação popular, 
assim como a questão da articulação da profissão com as experiências 
organizativas das massas subalternas (temas e preocupações que já 
tiveram mais relevância nos debates da categoria próprios da década de 
’80) são desafios ainda muito pouco explorados pelos segmentos críticos 
da mesma que assumem estas bandeiras e horizontes intelectuais e 
políticos como necessários. Nesse sentido, penso que as experiências 
existentes de educação popular e de articulação com os movimentos 
sociais devem ser mais visibilizados (através de publicações, socialização 
das experiências, pesquisas) nos debates profissionais atuais, como uma 
forma de contribuir com esse processo de disputa teórico-política e de 
construção de um perfil profissional crítico da naturalização perversa da 
desigualdades sociais e propositivo de outras realidades sociais e 
institucionais.”   
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Sobre oferecer uma disciplina exclusiva de Educação Popular no curso de 

Serviço Social: 

 

“Não tenho uma posição fechada sobre essa questão, pois penso que a 
articulação “movimentos sociais e educação popular “ própria do atual 
projeto pedagógico permite um amplo e rico leque de debates que podem 
tratar da temática, mas considero: que essa metodologia de trabalho 
deveria ser mais trabalhada em disciplinas como os laboratórios de 
técnicas e instrumentos, assim como seria muito relevante oferecer 
disciplinas optativas/eletivas que abordassem essa questão mais 
aprofundadamente.” 
 

 
Para este(a) professor(a), a Educação Popular pode trazer contribuições no 

fazer do assistente social, na formação política dos sujeitos coletivos, mas as 

experiências nos diversos campos onde a Educação Popular se destaca na 

atualidade, deveriam ser mais difundidas enriquecendo mais ainda a formação 

crítica dos profissionais. Aprofundar o ensino da Educação Popular nas disciplinas é 

uma forma viável de aprendizado.   

Esta pesquisa foi enviada para mais três professores(as) do PURO que por 

algum motivo não retornaram suas respostas. Como revelado anteriormente, no 

Projeto Ético-Político do Serviço Social, estão inseridos vários projetos individuais. 

Conhecê-los, socializá-los e debatê-los, contribuirá para a consolidação de um 

projeto hegemônico profissional comprometido com as classes sociais subalternas.  

Segundo IAMAMOTO, a formação profissional extrapola a idéia de 

diplomação para a inserção de assistentes sociais no mercado de trabalho: 

 

Trata-se, aqui, de um projeto profissional que, demarcado pelas condições 
efetivas que caracterizam o exercício profissional do Assistente Social 
diante da divisão social e técnica do trabalho, seja capaz de responder às 
demandas atuais feitas à profissão a partir do mercado de trabalho e de 
reconhecer e conquistar novas e potenciais alternativas de atuação, 
expressão de exigências históricas que se apresentam à profissão pelo 
desenvolvimento da sociedade em um contexto conjuntural específico. 
Refere-se a um projeto profissional com uma direção social definida, capaz 
de articular-se teórica e praticamente aos projetos sociais das classes 
sociais subalternas em suas relações com as forças atualmente 
dominantes. (2004:163)  
 

 
  Sendo assim, produzir conhecimentos para uma atuação qualificada faz 

parte da função do assistente social no enfrentamento do jogo das forças sociais 

presentes. 
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3.4 O CEPRO – Centro Cultural de Educação Popular d e Rio das Ostras 

 

 A descoberta da existência do CEPRO foi através de um anúncio de jornal no 

qual convidavam a população para a sua primeira festa junina. Como foram 

pesquisados vários centros pelo Brasil, não poderíamos deixar de conhecer e 

socializar com os leitores desta monografia, o trabalho que desenvolvem com a 

população de Rio das Ostras e mais especificamente com o bairro Âncora, apesar 

de não contarem com assistente social na sua equipe de trabalho.  

 Atualmente o número de habitantes da cidade é de 91.085 pessoas. Em 2007 

eram 74.750 habitantes. Houve um aumento populacional na ordem de 22% neste 

período e estima-se para 2010, algo em torno de 110.000 habitantes segundo a 

Secretaria de Planejamento de Rio das Ostras29. 

 São pessoas oriundas dos mais diversos estados do Brasil buscando trabalho 

e melhores condições de vida para si e para sua família. Vem motivadas por causa 

de notícias sobre Rio das Ostras, como por exemplo, o crescimento relativo do 

emprego formal que foi o maior registrado no estado do Rio de Janeiro em 200830, 

assim como reportagens divulgadas por vários meios de comunicação e as notícias 

sobre o desenvolvimento do município levadas para outras localidades por pessoas 

que aqui vieram morar.  

Este desenvolvimento é gerado principalmente pelos royalties do petróleo que 

a cidade recebe. São pessoas de várias classes sociais chegando ao município, 

mas muitas esbarram no problema da falta de qualificação profissional. Estas, com 

mais dificuldades de conseguirem trabalho do que as outras, acabam trabalhando 

fazendo “bicos” como costumam dizer. 

 De acordo com os atendimentos nos plantões e projetos da SEMBES, a 

maior parte dessas pessoas vai residir nos bairros mais periféricos e pobres, sendo 

os mais populosos Cidade Praiana e Âncora. 

 Com o objetivo de lutar por melhores condições sociais para a população de 

Rio das Ostras, há três anos surgiu o CEPRO. O seu surgimento foi motivado a 

partir da visão de professores e educadores sociais voltados a princípio, para a 

população do bairro Âncora cuja população se encontra em situação de 

vulnerabilidade muito grande. 

                                                           
29 Disponível em: www.pmro.rj.gov.br e www.riodasostras.net/content/view/1893/85/  
30 Disponível em: www.riodasostras.com.br/noticias/index.php?noticia=81  
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O CEPRO apresenta os seguintes projetos: 

• Biblioteca Popular “Patativa do Assaré; 

• Oficina de Arte e Reciclagem – Projeto O Lixo vira Arte; 

• Contações de Histórias; 

• Alfabetização de Adultos – Projeto CEPRO Alfabetizando       

(Brasil Alfabetizado) 

• Oficina Ambiental; 

• Videoteca; 

• Inclusão Digital; 

• Formação de Lideranças; 

• História e memória de Rio das Ostras  

Conforme o Estatuto do CEPRO no Capítulo I – Art. 2º, o CEPRO tem caráter 

cultural, educacional e social e tem como finalidades: 

I  Promover, gratuitamente, atividades culturais, educacionais e sociais nas 

perspectivas de seus objetivos; 

II  Promover e apoiar todas as formas de manifestação artísticas e de cultura 

popular, em especial, as deste município; 

III Promover e apoiar todas as formas de defesa e conquista de direitos 

humanos; 

IV Defender e preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento 

sustentável; 

V  Incentivar atitudes e comportamentos de participação, organização e 

solidariedade, criando e/ou estimulando, para este fim, atividades, movimentos e 

organismos; 

VI Criar, aperfeiçoar e divulgar metodologias que instrumentalizem os seus 

objetivos, assim como divulgar os resultados dos estudos, pesquisas e experiências, 

em particular, nas áreas de formação e educação popular; 

VII Promover a ética, a cidadania, o voluntariado, a democracia, os direitos 

humanos e outros valores universais.                       

A fim de conhecer até que ponto o CEPRO consegue atingir seus objetivos 

junto aos seus alunos, entrevistei oito alunas da Oficina de Arte e Reciclagem. Estas 

oito alunas representam 45% do total que freqüentam este projeto. Algumas não 

foram naquele dia e outras não quiseram responder o questionário.  
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Primeiro foi realizado uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico das alunas. 

Elas tem entre 25 e 53 anos de idade; uma é semi-analfabeta, uma tem ensino 

fundamental incompleto, uma segundo grau incompleto, três segundo grau 

completo, uma superior incompleto e uma não respondeu; seis são casadas e duas 

separadas; duas têm um filho, três têm dois filhos, duas têm três filhos e uma tem 

oito filhos; cinco não trabalham, duas trabalham sendo ma com CTPS (Carteira de 

Trabalho e Previdência Social) e uma aposentada; cinco os cônjuges trabalham 

sendo um com CTPS e um o cônjuge não trabalha; duas têm renda familiar mensal 

no valor de 1 salário mínimo, cinco têm acima de R$ 1.000,00 e uma não respondeu; 

uma é nascida em Rio das Ostras e sete não. 

Até aqui nota-se a variação destes perfis e o que chama mais atenção é o 

número elevado de pessoas que não são nascidas em Rio das Ostras, o maior 

número de mulheres não trabalha, é casada, nenhuma tem formação profissional e 

também chama atenção, a situação da aluna que está separada. Ela não trabalha e 

tem filhos. Não declarou nenhuma renda e não respondeu sobre seu grau de 

instrução. 

Prosseguindo com o questionário, agora com todas as perguntas abertas. 

Das oito alunas, apenas uma participa de outro projeto no CEPRO e a maioria 

conheceu o CEPRO porque mora perto, passou na porta e se informou sobre ele. 

Apenas uma foi indicação de amiga. 

Ao perguntar qual a influência do trabalho do CEPRO em suas vidas 

responderam: 

• Terapia 

• Geração de renda 

• Auto-estima 

• Bem estar 

• Socialização 

• Cidadania 

• Aprendizagem 

Foi perguntado o que o CEPRO representa para o bairro Âncora e Rio das 

Ostras. De uma forma geral, responderam sobre sua importância relacionada com a 

educação e oportunidade para melhoria das condições de vida da população 

principalmente em termos financeiros através da geração de renda com o projeto da 
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reciclagem de materiais que normalmente acabariam na lixeira, como jornais e 

garrafas pets. Vejamos algumas respostas: 

 

“O CEPRO é importante para todos, e envolve todas as necessidades 
sociais e educacionais que a prefeitura falha ou deixa uma lacuna, assim o 
CEPRO preenche dando atenção, amor e carinho ao ancião, adulto 
(mulher) e crianças.” 

 
“Representa muito, pois várias coisas que iriam para o lixo hoje são 
recicladas e isso só faz bem no mundo que estamos vivendo.” 

 
“otimo p/ a comunidade incentiva criança a ajuda no ensino.” 

 
“Acho que ele é bom para comunidade, a gente aprende e ganhamos 
dinheiro com o trabalho que aprendemos aqui.”  
 

  
 A última pergunta foi o que elas entendem por Educação Popular: 

 

      “É o modo como cada um lida com o grupo.” 
 
      “Educação geral a população” 
 
      “É educar melhor as pessoas” 
 

“É o conjunto de artes manuais e informações da sabedoria do povo, 
independente do nível escolar.” 

 
“Educação popular é de cada um de nós, cada um tem a sua abilidade.” 

 
“São oportunidades de ensino atravéz de centros culturais como o 
CEPRO.” 

 
        “É as pessoas serem educadas com as pessoas.” 
 
 
 A pretensão aqui não era que as alunas soubessem exatamente o conceito 

de Educação Popular como professores ou autores de livros que escrevem sobre o 

assunto, porém não ficou clara a forma como o CEPRO trabalha a perspectiva da 

Educação Popular com elas e com isso alcançar seus objetivos. Por isso, com esta 

dúvida, retornei ao CEPRO para entrevistar sua presidente, professora Guilhermina 

Rocha, historiadora e especialista em Educação e conhecer melhor assim, o 

trabalho do centro. 

 Segundo Guilhermina, o CEPRO existe há três anos, mas aberto ao público 

há dois anos. É fruto de um sonho pessoal que, juntamente com outros profissionais 

da educação, amigos de muitos anos de luta e trabalho, por acreditarem no coletivo 

e na capacidade de transformação da realidade desta coletividade, uniram forças e 
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fundaram o CEPRO no Bairro Âncora, um dos mais populacionais e pobres de Rio 

das Ostras. Não recebe subsídios da prefeitura, nem doações, se mantém através 

dos recursos financeiros dos próprios diretores. Tem pretensões em estabelecer 

convênios institucionais, mas desde que não tenha que se submeter a imposições e 

perder a sua essência. É laico, apartidário, atinge não só quem mora no bairro 

Âncora, mas até mesmo pessoas de outras cidades. Tem uma pauta social, mas 

não tem perspectiva assistencialista e não faz filantropia. Seu projeto vai de uma 

dimensão do micro para o macro. Sua concepção é popular democrática, entende 

que a sociedade pode ter sua liberdade de expressão, de pensar, de criticar e 

conjuntamente com a população podem construir as oportunidades para esta 

mudança Não pretende substituir o Estado. A responsabilidade da saúde, da 

educação, da segurança é do Estado, mas enquanto indivíduos e educadores, 

podem contribuir para que as pessoas tenham mais informações, gerar uma 

consciência mais crítica. Por exemplo, o CEPRO lançou uma cartilha sobre o voto 

livre e consciente para que a população percebesse que não deve vender ou trocar 

seu voto por tijolos ou bem material. Reconhece os desafios e limitações deste 

projeto. É um trabalho que leva tempo, pois dentro da própria população do bairro 

encontram resistências e preconceitos. As pessoas chegam com seus pensamentos 

já formados pela educação formal, então é necessário começar um trabalho 

introduzindo conceitos, não fazendo “lavagem cerebral” (sic) e a Educação Popular 

vem contextualizar o processo de vida destas pessoas. Muitos foram obrigados a 

deixar a escola muito cedo para trabalhar e o CEPRO com sua metodologia quer dar 

outras dimensões de trabalho, educação, oportunidades, alternativas, leitura de 

mundo, perceber que é necessário quebrar o paradigma da formalidade da 

escolarização e fazê-los perceber que são sujeitos desse processo, que a 

participação de todos é importante para mudar este contexto. Inclusive, alguns 

diretores também se encontram nesse processo de mudança. No caso das alunas 

da Oficina de Reciclagem, além de trabalharem com a preocupação do impacto 

ambiental, tenta-se criar um espaço de conscientização, resgatar a auto-estima, a 

participação e a idéia de que são importantes. As alunas que se formaram no ano 

passado são multiplicadoras este ano no projeto. Avançaram-se alguns conceitos 

que estão se desdobrando na participação e neste momento começam a perceber e 

exercer sua autonomia e liderança. Elas coordenam, executam, orientam e aí são 

introduzidos novos conceitos. Participaram de um Seminário em Maricá sobre 
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políticas públicas para mulheres e estão discutindo sobre o assunto. Assim, vão 

construindo também a sua emancipação.  

Quando se fala de cultura, tem que gerar cultura e um projeto se desdobra em 

outro projeto. Assim, a partir da biblioteca popular Patativa do Assaré, há um 

desdobramento na formação de novos leitores, que se desdobra na contação de 

estórias, ou seja, gera outros acessos, cria outro tipo de mentalidade. Para falar de 

transformação tem que se passar pela questão do conhecimento e descoberta do 

mundo. Por isso o CEPRO é defensor da Educação Popular e do pensamento 

Freiriano.  

A participação de um assistente social seria de grande importância, segundo 

Guilhermina, porque como o CEPRO lida com o povo diretamente, este profissional 

auxiliaria nessa relação diagnosticando quem são essas pessoas através de uma 

pesquisa e através de sua visão política, de sociedade, de intervenção, trabalharia 

na construção de uma reorganização da participação social e da participação 

popular e ao mesmo tempo criando uma dimensão de conscientização. Através 

deste diagnóstico também seria possível saber quais projetos interessa a população 

para poder construí-los.  

Os planos para o futuro do CEPRO é continuar existindo e resistindo mesmo 

com todas as dificuldades que enfrenta e se modernizar para poder atender sempre 

mais pessoas e ter condições para isso, do pessoal ao material. 

Nas palavras de Guilhermina: 

 

“O CEPRO é uma disputa de projetos, a gente aqui é um divisor de águas, 
a gente quer formar opinião, criar oportunidades para que as pessoas 
possam fazer a reflexão como elas podem transformar este município, este 
estado, este país.”   

 

 Da mesma forma como as assistentes sociais dos outros centros de 

Educação Popular entrevistadas, o CEPRO concorda que a maior dificuldade de se 

trabalhar a perspectiva da Educação Popular, está nas formas de dominação cultural 

presentes na realidade vivida de cada indivíduo nas comunidades. Neste aspecto, 

Gramsci já revelava que a cultura das classes dominadas impregnadas pela 

ideologia dominante, apresenta uma contradição, ou seja, uma coisa é a realidade 

vivida do sujeito dentro de um grupo onde realiza sua atividade concreta, a outra é o 

que ele pensa que sabe sobre sua realidade e a dos outros, mas nem sempre 

questiona criticamente. Quer mudar sua condição, porém superar o que já está no 
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seu cotidiano, não é simples para ele. Assim, quando os resultados da pesquisa 

retornam para os pesquisados para que se reapropriem deles e sejam discutidos 

criticamente para poder transformar sua realidade na totalidade, ela se torna 

Educação Popular. 

 Segundo PAULO FREIRE: 

 

O que temos que fazer é propor ao povo, através de certas contradições 
básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, 
por sua vez, o desafie, assim, lhe exige resposta, não só no nível 
intelectual, mas no nível da ação. (FREIRE31, 1978:22 apud OLIVEIRA e 
OLIVEIRA, 1999:20)   

   
  

 Portanto, o assistente social encontra a oportunidade de realizar suas práticas 

pedagógicas emancipatórias em espaços como o CEPRO e os outros Centros de 

Educação Popular, embora não queira dizer que não possa realizá-las em outros 

espaços. No entanto, em espaços menos democráticos, o seu fazer pode ficar 

limitado tornando sua prática subalternizante ao invés de emancipatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1978. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente estudo permitiu conhecer e compreender as práticas educativas 

do assistente social construídas historicamente em diferentes conjunturas do nosso 

país desde sua forma tradicional até a contemporaneidade baseada na teoria crítica. 

 Também permitiu aprofundar a questão da educação direcionada a formação 

do trabalhador fordista e neste âmbito o Serviço Social se colocou ao lado do capital 

ressocializando e adequando os trabalhadores ao sistema produtivo.  

 Contrária às pedagogias subalternizantes, os assistentes sociais questionam 

a funcionalidade de suas práticas e buscam a construção de uma perspectiva 

pedagógica emancipatória. Nesta perspectiva há dois momentos. Um primeiro 

momento que apenas predomina a crítica às pedagogias conservadoras e um outro 

momento com duas tendências, mas voltado para as lutas das classes subalternas. 

A primeira se limita aos direitos conquistados considerados como fim último da 

intervenção profissional que se aprofunda nos anos 90 e a outra tendência é a 

superação do capitalismo e a construção de uma nova ordem social. 

 O neoliberalismo com a reestruturação produtiva impõe um novo modelo de 

acumulação flexível no qual redimensiona as relações objetivas e subjetivas do 

mundo do trabalho. As formas de buscar o consenso e a legitimação dos 

trabalhadores a esse padrão de exploração, onde o fim último é o lucro, se 

reorganiza. 

 Diante deste contexto, mais uma vez o assistente social precisa reavaliar 

seus instrumentos e metodologias de trabalho, assim como a sua formação 

profissional para intervir nas novas expressões da questão social.  

 Em busca de possíveis contribuições para as práticas pedagógicas deste 

profissional, procuramos conhecer e compartilhar com os leitores deste trabalho de 

conclusão de curso, a metodologia da Educação Popular baseada nos princípios 

difundidos por Paulo Freire que são a liberdade, a autonomia e a emancipação 

humana, os mesmos do Serviço Social. 

 A Educação Popular mais que uma metodologia, pode ser considerada uma 

concepção de vida porque trabalha com o saber popular. Este não deve ser 

desprezado, mas estudado para que se possa fortalecê-lo e utilizá-lo no processo de 

superação da sociedade baseada na exploração do homem pelo homem. 
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 Mas qual seria o papel dos profissionais do Serviço Social que atuam nesta 

perspectiva? 

 A prática profissional nesta perspectiva ocorre de forma dialética 

considerando a troca do saber. Nesse sentido, o assistente social pretende não 

apenas transmitir informações, mas a partir de uma reflexão critica e conjunta acerca 

da realidade da população, contribuirá para a organização e participação desta 

população cujo objetivo visa as transformações sociais que se fazem necessárias. 

 Procurando conhecer e divulgar experiências de assistentes sociais 

que trabalham com a perspectiva da Educação Popular, foi realizada uma ampla 

pesquisa de busca dos campos de atuação desses profissionais. Através de 

entrevistas, revelaram suas motivações, suas conquistas e seus desafios ao 

trabalhar com esta concepção junto à população. Acreditam na possibilidade da 

organização e participação dessas camadas, porém existem desafios a serem 

vencidos, como o próprio neoliberalismo com o seu individualismo e o consumismo 

e, principalmente, a inculcação da cultura dominante que faz parte do cotidiano de 

todos. Esta faz com que tudo pareça natural, que é “assim mesmo” e culmina no 

senso comum.  

O Serviço Social tem seus princípios especialmente voltados para o 

compromisso com as classes subalternas, sua autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais e a garantia do pluralismo, através do respeito às 

correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 

compromisso com o constante aprimoramento intelectual.  

Portanto, a prática de trabalhos educativos junto às camadas subalternas, por 

parte dos profissionais de Serviço Social, tem que se constituir constantemente em 

objeto de reflexão. Afinal, há que se desmistificar as estratégias colocadas pelo 

neoliberalismo para a sua legitimação e avançar nos direitos que realmente levam a 

emancipação humana. 
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Código de Ética do Assistente Social  
Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993  

Princípios Fundamentais 

•  Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;  

•  Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;  

•  Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a 
sociedade, com vistas á garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 
trabalhadoras;  

•  Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida;  

•  Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática;  

•  Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças;  

•  Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual;  

•  Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero;  

•  Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 
dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;  

•  Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  

•  Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, 
idade e condição física.  

Título I – Disposições Gerais 

Artigo 1º  - Compete ao Conselho Federal de Serviço Social:  

a. zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, fiscalizando as 
ações dos Conselhos Regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições 
e organizações na área do Serviço Social;  
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b. introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da 
categoria, num processo desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos 
Regionais;  

c. como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância 
deste Código e nos casos omissos.  

Parágrafo único - Compete aos Conselhos Regionais, nas áreas de suas respectivas 
jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, e 
funcionar como órgão julgador de primeira instância.  

Título II – Dos Direitos e das Responsabilidades Ge rais do Assistente Social 

Artigo 2º  - Constituem direitos do Assistente Social  

a. garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 
Regulamentação da Profissão, e dos princípios firmados neste Código;  

b. livre exercício das atividades inerentes à Profissão;  

c. participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação 
e implementação de programas sociais;  

d. inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, 
garantindo o sigilo profissional;  

e. desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional;  

f. aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 
princípios deste Código;  

g. pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população;  

h. ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços 
profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções;  

i. liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de 
participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.  

Artigo 3º  - São deveres do Assistente Social:  

a. desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, 
observando a legislação em vigor;  

b. utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão;  

c. abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes;  
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d. participar de programas de socorro à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.  

Artigo 4º  - É vedado ao Assistente Social:  

a. transgredir qualquer preceito deste Código, bem como da Lei de Regulamentação 
da Profissão;  

b. praticar e ser conivente com condutas anti-éticas, crimes ou contravenções penais 
na prestação de serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, 
mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais;  

c. acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes deste Código;  

d. compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive nos casos de estagiários 
que exerçam atribuições específicas, em substituição aos profissionais;  

e. permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social em Instituições 
Públicas ou Privadas, que não tenham em seu quadro Assistente Social que realize 
acompanhamento direto ao aluno estagiário;  

f. assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado 
pessoal e tecnicamente;  

g. substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto pendurar o motivo da exoneração, demissão ou 
transferência;  

h. pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo 
exercidos por colega;  

i. adulterar resultados ou fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de 
que tome conhecimento;  

j. assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que 
executados sob sua orientação.  

Título III – Das Relações Profissionais  

Capítulo I – Das relações com os Usuários 

Artigo 5º  - São deveres do Assistente Social nas suas relações com os usuários:  

a. contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas 
decisões institucionais;  

b. garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e conseqüências 
das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos 
usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos 
profissionais resguardados os princípios deste Código;  
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c. democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários;  

d. devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no 
sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses;  

e. informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro áudio-
visual e pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos;  

f. fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 
trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o 
sigilo profissional;  

g. contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação 
com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados;  

h. esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de 
sua atuação profissional;  

Artigo 6º  - É vedado ao Assistente Social:  

a. exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de 
participar e decidir livremente sobre seus interesses;  

b. aproveitar-se de situações decorrente da relação Assistente Social-usuário, para 
obter vantagens pessoais ou para terceiros;  

c. bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através 
de atitudes que venham coagir e/ ou desrespeitar aqueles que buscam o 
atendimento de seus direitos.  

Capítulo II –Das Relações com as Instituições Empre gadoras e Outras 

Artigo 7º  - Constituem direitos do Assistente Social:  

a. dispor de condições de trabalho condignas, sejam em entidade pública ou 
privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional;  

b. Ter livre acesso à população usuária;  

c. Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e 
políticas sociais, e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições 
profissionais;  

d. integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do 
profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em 
relação às decisões quanto às políticas institucionais.  

Artigo 8º - São deveres do Assistente Social:  
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a. programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados 
institucionalmente;  

b. denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que 
trabalha, quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes desse 
Código, mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, caso se faça necessário;  

c. contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as 
legítimas demandas de interesse da população usuária;  

d. empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através dos 
programas e políticas sociais;  

e. empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo 
com os interesses e necessidades coletivas dos usuários.  

Artigo 9º  - É vedado ao Assistente Social:  

a. emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas 
para simulação do exercício efetivo do Serviço Social;  

b. usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando 
concurso ou processos seletivos;  

c. utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou financeiro) para fins partidários, 
eleitorais e clientelistas.  

Capítulo III – Das Relações com Assistentes Sociais  e Outros Profissionais 

Artigo 10º  - São deveres do Assistente Social:  

a. ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos 
que contrariem os postulados éticos contidos neste Código;  

b. repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 
trabalho;  

c. mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de 
carga horária de subordinado, para fim de estudos e pesquisas que visem ao 
aprimoramento profissional, bem como de representação ou delegação de entidade 
de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade todos;  

d. incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar;  

e. respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões;  

f. ao realizar crítica pública a colega e outros profissionais, fazê-lo sempre de 
maneira objetiva, construtiva e comprovável, assumindo sua inteira 
responsabilidade.  



 87 

Artigo 11º  - É vedado ao Assistente Social:  

a. intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, salvo a pedido desse profissional; em caso de urgência, seguido da 
imediata comunicação ao profissional; ou quando se tratar de trabalho 
multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada;  

b. prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de 
autoridade;  

c. ser conveniente com falhas éticas de acordo com os princípios deste Código e 
com erros técnicos praticados por Assistente Social e qualquer outro profissional;  

d. prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro profissional;  

Capítulo IV – Das Relações com Entidades da Categor ia e demais 
Organizações da Sociedade Civil 

Artigo 12º  - Constituem direitos do Assistente Social:  

a. participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de 
organização da categoria que tenham por finalidade, respectivamente, a produção 
de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício profissional;  

b. apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e organizações populares 
vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de 
cidadania.  

Artigo 13º  - São deveres do Assistente Social:  

a. denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas, onde as 
condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os usuários ou 
profissionais;  

b. denunciar, no exercício da profissão, às entidades de organização da categoria, 
às autoridades e aos órgãos competentes, casos de violação da Lei e dos Direitos 
Humanos, quanto a: corrupção, maus tratos, torturas, ausência de condições 
mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade 
individual e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à 
integridade física, social e mental do cidadão;  

c. respeitar a autonomia dos movimentos populares e das organizações das classes 
trabalhadoras.  

Artigo 14º  - É vedado ao Assistente Social valer-se de posição ocupada na direção 
de entidade da categoria para obter vantagens pessoais, diretamente ou através de 
terceiros.  

Capítulo V – Do Sigilo Profissional 
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Artigo  15 - Constitui direito do Assistente Social manter o sigilo profissional.  

Artigo  16 - O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o Assistente Social 
tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.  

Parágrafo único - Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações 
dentro dos limites do estritamente necessário.  

Artigo  17 - É vedado ao Assistente Social revelar sigilo profissional.  

Artigo 18º  - A quebra do sigilo só é admissível, quando se tratarem de situações 
cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos 
interesses do usuário, de terceiros e da coletividade.  

Parágrafo único – A revelação será feita estritamente necessário, quer em relação 
ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar 
conhecimento.  

Capítulo VI – Das Relações do Assistente Social com  a Justiça 

Artigo 19º  - São deveres do Assistente Social:  

a. apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as 
conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência 
profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código.  

b. comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar 
depoimento, para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos 
deste Código e da Legislação em vigor.  

Artigo 20º  - É vedado ao Assistente Social:  

a. depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha 
conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado;  

b. aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia, quando a situação não se 
caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou 
quando infringir os dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição.  

Título IV – Da Observância, Penalidades, Aplicação e Cumprimento deste 
Código 

Artigo 21º  - São deveres do Assistente Social:  

a. cumprir e fazer cumprir este Código;  

b. denunciar ao Conselho Regional de Serviço Social, através de comunicação 
fundamentada, qualquer forma de exercício irregular da Profissão, infrações a 
princípios e diretrizes deste Código e da legislação profissional;  
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c. informar, esclarecer e orientar os estudantes, na docência ou supervisão, quanto 
aos princípios e normas contidas neste Código.  

Artigo 22º  - Constituem infrações disciplinares:  

a. exercer a Profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o 
seu exercício aos não inscritos ou impedidos;  

b. não cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou 
autoridade dos Conselhos, em matéria destes, depois de regularmente notificado;  

c. deixar de pagar, regularmente, as anuidades e contribuições devidas ao Conselho 
Regional de Serviço Social a que esteja obrigado;  

d. participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço Social, não esteja inscrita 
no Conselho Regional;  

e. fazer ou apresentar, declaração, documento falso ou adulterado, perante o 
Conselho Regional ou Federal.  

Das Penalidades 

Artigo 23º  - As infrações a este Código acarretarão penalidades, desde a multa a 
cassação do exercício profissional, na forma dos dispositivos legais e/ou 
regimentais.  

Artigo 24º  - As penalidades aplicáveis são as seguintes:  

a. multa;  

b. advertência reservada;  

c. advertência pública;  

d. suspensão do exercício profissional;  

e. cassação do registro profissional.  

Parágrafo único - Serão eliminados dos quadros dos CRESS, aqueles que fizerem 
falsa prova dos requisitos exigidos nos Conselhos.  

Artigo 25º  - A pena de suspensão acarreta ao Assistente Social a interdição do 
exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 (trinta) a 2 (dois) 
anos.  

Parágrafo único - A suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas só 
cessará com a satisfação do débito, podendo ser cancelada ex officio a inscrição 
profissional, após decorridos três anos da suspensão.  
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Artigo 26º  - Serão considerados na aplicação das penas os antecedentes 
profissionais do infrator e as circunstâncias em que ocorreu a infração.  

Artigo 27º  - Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem aplicação de 
penalidades mais rigorosas, a imposição das penas obedecerá à gradação 
estabelecida pelo artigo 24.  

Artigo 28º  - Para efeito da fixação da pena, serão consideradas especialmente 
graves as violações que digam respeito às seguintes disposições:  

Artigo  3º – alínea c  

Artigo  4º – alíneas a, b, c, g, i, j  

Artigo  5º – alíneas b, f  

Artigo  6º – alíneas a, b, c  

Artigo  8º – alíneas b, e  

Artigo  9º – alíneas a, b, c  

Artigo  11 – alíneas b, c, d  

Artigo  13 – alínea b  

Artigo  14  

Artigo  16  

Artigo  17  

Parágrafo único do artigo 18  

Artigo  19 – alínea b  

Artigo  20 – alíneas a, b  

Parágrafo único - As demais violações não previstas no caput , uma vez 
consideradas graves, autorizarão aplicação de penalidades mais severas, em 
conformidade com o artigo 26.  

Artigo 29º  - Advertência reservada, ressalvada a hipótese no artigo 32, será 
confidencial, sendo que a advertência pública, a suspensão e a cassação do 
exercício profissional serão efetivadas através de publicação em Diário Oficial e em 
outro órgão da imprensa, e afixado na sede do Conselho Regional onde estiver 
inserido o denunciado e na Delegacia Seccional do CRESS da jurisdição de seu 
domicílio.  
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Artigo 30º  - Cumpre ao Conselho Regional a execução das decisões proferidas nos 
processos disciplinares.  

Artigo 31º  - Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito 
suspensivo ao CFESS .  

Artigo 32º  - A punibilidade do Assistente Social, por falta sujeita a processo ético e 
disciplinar, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da verificação do fato 
respectivo.  

Artigo 33º  - Na execução da pena de advertência reservada, não sendo encontrado 
o penalizado ou se este, após duas convocações, não comparecer no prazo fixado 
para receber a penalidade, será ela tornada pública.  

§ 1º - A pena de multa, ainda que o penalizado compareça para tomar conhecimento 
da decisão, será publicada nos termos do artigo 29, deste Código, se não for 
devidamente quitada no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da cobrança judicial.  

§ 2º - Em caso de cassação do exercício profissional, além dos editais e das 
comunicações feitas às autoridades competentes interessadas no assunto, 
proceder-se-á a apreensão da Carteira e Cédula de Identidade Profissional do 
infrator.  

Artigo 34º  - A pena de multa variará entre o mínimo correspondente ao valor de 
uma anuidade e o máximo do seu décuplo.  

Artigo 35º  - As dúvidas na observância deste código e os casos omissos serão 
resolvidos pelos Conselhos Regionais do Serviço Social ad referendum do Conselho 
Federal de Serviço Social, a quem cabe firmar jurisprudência.  

Artigo 36º  - O presente Código entrará em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União , revogando-se as disposições em contrário.  

Brasília, 13 de março de 1993 

MARLISE VINAGRE SILVA 

Presidente do CFESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

 
 
 

Cara assistente social, 
 
As perguntas abaixo são referentes a pesquisa realizada para o Trabalho de 
Conclusão de Curso, exigência para a conclusão do curso de Serviço Social. 
 
Os entrevistados não serão identificados, sendo garantido o sigilo em relação a sua 
identidade. O objetivo da pesquisa é que suas respostas possam contribuir para o 
processo de reflexão sobre o tema estudado, “Serviço Social e Educação Popular”. 
 
Desde já nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, através dos 
contatos abaixo: 
 
Meyri Aparecida Barizon Pinheiro (aluna) – 22-2760-1269 
meyripinheiro@hotmail.com 
 
Eblin Farage (professora orientadora) – 21-78614931 
farage.eblin@gmail.com 
 
 
 

1) Brevemente, o que você entende por educação popular e que relação ela 
pode ter com o Serviço Social? 

 
2) Você acha que a educação popular pode contribuir no seu fazer profissional 

junto aos usuários do Serviço Social? Se sim, como? 
 

3) Quais seriam os maiores obstáculos para introduzir a educação popular no 
seu fazer profissional? 

 
4) A disciplina educação popular constou na sua formação universitária ou teve 

noções sobre educação popular em alguma disciplina?  
     ( ) SIM   ( ) NÃO 

 
5) Em que universidade você se graduou e em que ano? 
 

Grata pela compreensão e colaboração. 
 

Meyri Pinheiro 
Rio das Ostras, maio de 2009. 
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Caro(a) professor (a), 
 
Pedimos a sua colaboração para responder as perguntas abaixo, referentes a 
pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso, exigência para a 
conclusão do curso de Serviço Social. 
 
Os entrevistados não serão identificados, sendo garantido o sigilo em relação a sua 
identidade. O objetivo da pesquisa é que suas respostas possam contribuir para o 
processo de reflexão sobre o tema estudado, “Serviço Social e Educação Popular”. 
 
Desde já nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, através dos 
contatos abaixo: 
 
Meyri Aparecida Barizon Pinheiro (aluna) – 22-2760-1269 
meyripinheiro@hotmail.com 
 
Eblin Farage (professora orientadora) – 21-78614931 
farage.eblin@gmail.com 
 
 
 

4) Brevemente, o que você entende por educação popular e que relação ela 
pode ter com o Serviço Social? 

 
5) Na sua concepção a Educação Popular tem relevância no fazer profissional 

do assistente social na atualidade? Caso afirmativo explique como? 
 
6) Na sua concepção é relevante que seja oferecido aos alunos de Serviço 

Social uma disciplina exclusiva sobre Educação Popular, como forma de 
refletir sobre essa metodologia de trabalho no fazer profissional?  

 
 

Grata pela compreensão e colaboração. 
 

Meyri Pinheiro 
Rio das Ostras, maio de 2009. 
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ENTREVISTA COM ALUNOS DO CEPRO (Centro Cultural de Educação Popular 
de Rio das Ostras) 
 

Esta pesquisa tem por objetivo contribuir no Trabalho de Conclusão de Curso 
para a obtenção do diploma de assistente social pelo curso de Serviço Social da 
UFF-PURO. 

Os entrevistados não serão identificados, e as informações obtidas serão de 
uso exclusivo da pesquisadora para a realização do trabalho acadêmico. 

Desde já agradeço a participação. 
 
Meyri Pinheiro 
2760-1269 
 

1- SEXO  ( ) F    ( ) M          2-  IDADE  
 

3- GRAU DE INSTRUÇÃO  
 

4- ESTADO CIVIL 
  
5- FILHOS        ( ) SIM  -  QUANTOS?               
                          ( ) NÃO 
 
6-  TRABALHA   ( ) SIM  -  FORMAL   ( ) SIM     ( ) NÃO 
                           ( )  NÃO 
 
7-   CÔNJUGE TRABALHA   ( ) SIM   -    FORMAL  ( ) SIM   ( ) NÃO 
                                               ( ) NÃO 
 
8 – RENDA MENSAL FAMILIAR 
 

      9 - NASCIDO EM RIO DAS OSTRAS ?      ( ) SIM     ( ) NÃO 

   

10 – PROJETOS QUE PARTICIPA NO CEPRO 

 

11 - COMO SOUBE DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CEPRO? 

 

12 - QUAL A INFLUÊNCIA DO TRABALHO DO CEPRO NA SUA VIDA ? 



 95 

13 - NA SUA OPINIÃO, O QUE REPRESENTA O CEPRO PARA O BAIRRO 
ÂNCORA E RIO DAS OSTRAS ?  

 

14 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR EDUCAÇÃO POPULAR? 
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ENTREVISTA COM A DIREÇÃO DO CEPRO (Centro Cultural de Educação 
Popular de Rio das Ostras) 

 
Está pesquisa tem por objetivo contribuir no Trabalho de Conclusão de Curso 

para a obtenção do diploma de assistente social pelo curso de Serviço Social da 
UFF-PURO. 

Desde já agradeço a participação. 
 

Meyri Pinheiro 
2760-1269 

 
 

1 – O que motivou uma equipe de professores e educadores sociais a fundar o 
CEPRO?  
 
2 – Há quanto tempo existe o CEPRO? 
 
3 – Como o CEPRO se mantém? 
 
4 – Qual o número de alunos em todos os projetos do CEPRO? No blog constam 9 
projetos, continuam os mesmos? 
 
5 – Por que trabalhar na perspectiva da Educação Popular com a comunidade? Há 
alguma dificuldade de aceitação? 
 
6 – Existem outros tipos de dificuldades no CEPRO? Se sim, quais? 
 
7 – Quais os resultados alcançados junto a comunidade?  
 
8 – Como o CEPRO avalia a participação de um assistente social na sua equipe? 
(não há assistente social no CEPRO) 
 
9 – Quais os planos futuros do CEPRO? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que é parte 

integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, requisito para a graduação do curso 

de Serviço Social da UFF. 

 Sua participação consciente, voluntária e livre é de grande importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa que será gravada. A utilização do gravador tem por 

objetivo garantir a fidelidade das informações fornecidas por você. 

 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, 

juntamente com o entrevistador, termo o qual você terá uma cópia. 

 

  

 Eu......................................................................................, declaro que li as 

considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as 

informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

                                                                          Rio das Ostras, __/__/__ 

 

 

____________________________________________ 

Entrevistado 

 

 

____________________________________________ 

Entrevistador 
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RELAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO POPULAR PESQUISADOS 
 
CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo  
                Capão Redondo-SP 
CEPFS - Centro de Educação Popular e Formação Social 
               Teixeira-PB 
CEDAP - Centro de Educação e Assessoria Popular e Formação Social 
                Campinas-SP 
CESEP - Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular 
                São Paulo-SP 
CEPO - Centro de Educação Popular 
              Erechim - RS 
CEAP - Centro de Educação e Assessoramento Popular 
              Passo Fundo-RS 
CAMP - Centro de Educação Popular 
              Porto Alegre-RS 
CDDHEP - Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular no Acre 
CEPIS - Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae 
              SP 
ANEPS - Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de educação Popular e 
Saúde-Rio de Janeiro-RJ             
VIANEI - Centro Vianei de Educação Popular 
               SC 
 PROTER - Programa da Terra: Assessoria, Pesquisa e Educação Popular no meio 
Rural-São Paulo-SP 
ACEP - Associação Comunitária de Educação Popular        
             João Pessoa-PB 
CEFURIA - Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 
                    PR 
REDEPOP - Rede de Educação Popular e Saúde 
                     SP 
CEPRO - Centro de Educação Popular de Rio das Ostras 
                Rio das Ostras - RJ 
CECOPS - Centro de Educação Popular Dom João Batista 
                   Vitória-ES 
AMEPPE - Associação de Movimentos de Educação Popular Integral Paulo Englert-
Belo Horizonte - MG 
CEPASP - Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular 
                  Pará 
COMVIVA - Centro de Educação Popular Comunidade Viva 
                    Caruaru-PE 
CEPEPO - Centro de Estudos e Práticas de Educação Popular 
                  Belém-PA 
SEDUP - Serviços de Educação Popular – 
                Guarabira - PB 
CECUP - Centro de Educação e Cultura Popular-Salvador - BA 
                
 
  
 


