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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é fruto de questionamentos levantados pela minha inserção no 

movimento estudantil e preocupação com uma formação profissional comprometida com os 

valores e princípios apontados no Projeto Ético-Político do Serviço Social. Através da 

observação participante nos diferentes espaços de discussões e decisões políticas – tanto nas 

atividades do movimento estudantil, quanto nas instâncias deliberativas da UFF, nos fóruns de 

políticas públicas, no cotidiano profissional do campo de estágio e também nas aulas – 

percebemos como a elucidação do caráter eminentemente político da nossa formação, aliada à 

atuação nesses espaços (num esforço de concretização de valores e princípios mais universais 

e democráticos), é fundamental para uma formação profissional mais crítica e futuro exercício 

do Serviço Social mais capacitado a intervir na realidade de modo a transformá-la. 

Desse modo, nos fez imperativo perceber como os graduandos desse curso 

compreendem e vivenciam essa relação, sabendo que apesar da direção apontada pelo projeto 

profissional, cada estudante a incorpora de modo singular (dependendo dos valores que os 

orientavam desde antes do início do curso, da inserção e relação em outras instituições: como 

a família, a escola, a igreja, etc.). 

Nessa perspectiva, buscamos apreender a compreensão dos estudantes de Serviço 

Social do Polo Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense sobre 

política e o significado que estabelecem da relação entre esta e a profissão. Considerando que 

a realização da política, enquanto práxis, requer não apenas o conhecimento, mas a ação 

prática, também nos detemos na inserção desses estudantes em esferas de correlações de 

forças e de lutas orientadas por vontades e projetos coletivos, tentando articular essa atuação 

com a formação profissional. 

 A fim de alcançar tais objetivos, realizamos entrevistas individuais com seis 

graduandos, entre os meses de setembro e outubro de 2011. No intuito de apreender essa 

relação da profissão com a política delimitamos nossa pesquisa a estudantes que tivessem 

cursado as disciplinas de Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos e de Ética e 

Serviço Social, além de estarem inseridos em campos de estágio obrigatório. As entrevistas se 

constituíram de dois instrumentos: 1) um questionário semi-aberto, que visou captar a 

inserção e atuação dos estudantes em espaços de correlações de forças, de explicitação de 
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reivindicações e projetos coletivos, de discussões e deliberações políticas; 2) de um roteiro de 

questões semi-estruturado, o qual buscou apreender o entendimento dos discentes acerca da 

política e da relação que a profissão estabelece com a mesma. 

 O referencial teórico que guiou nossas reflexões pauta-se no na teoria social crítica, 

mais precisamente a partir das obras de Marx e de autores que seguem sua perspectiva 

materialista, histórica e dialética. Para abordar o conceito de política, privilegiamos as 

formulações de Gramsci, a partir das análises do filósofo Carlos Nelson Coutinho. Tal 

pensador foi central em nosso estudo visto sua percepção crítica e ontológica da política, 

orientado pelo pensamento marxiano, mas conseguindo ampliá-lo, configurando-se em um 

importante contributo para o conhecimento da realidade e sua possível (e necessária) 

transformação. 

 Para problematizar a percepção da dimensão política profissional e a participação 

política dos estudantes de Serviço Social do PURO-UFF, contextualizamos o processo de 

politização da profissão e o cenário atual em que o Projeto Ético-Político está inserido, 

apontando alguns desafios postos à sua materialização. Dessa maneira, distribuímos nossas 

análises em quatro capítulos: no primeiro resgatamos os conceitos de política contidos nas 

obras de Marx e Gramsci, indicando as determinações sócio-históricas que influenciaram em 

suas formulações, e que favoreceram o segundo autor a conceber a política de forma mais 

ampliada. No segundo capítulo retomamos o processo de Renovação do Serviço Social 

brasileiro, como marco da explicitação da dimensão política da profissão, que até então 

afirmava sua neutralidade. Posteriormente, no capítulo três, problematizamos o atual Projeto 

Ético-Político construído coletivamente e assumido hegemonicamente pela categoria dos 

assistentes sociais em sua inserção na contracorrente da ideologia neoliberal e da 

reestruturação produtiva. No último capítulo apresentamos os dados coletados através das 

entrevistas aos estudantes de Serviço Social, buscando compreender o significado da política 

e da relação com a formação e atuação profissionais. 

 Acreditamos que essa pesquisa se faz relevante para desvendar o modo pelo qual os 

estudantes de Serviço Social tem se apropriado da dimensão política de sua formação, 

contribuindo para refletir sobre as possibilidades e limites na materialização dos 

compromissos contidos no Projeto Ético-Político profissional. 
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1 – POLÍTICA EM MARX E GRAMSCI 

 

1.1 – Filosofia política de Marx 

 

Para iniciarmos nossas reflexões é preciso delimitar o que entendemos acerca do 

conceito de política. Para isso, recorremos à filosofia política marxista, pois acreditamos que 

esta seja, ainda hoje, a que melhor proporciona categorias para a interpretação da realidade e 

sua transformação, mesmo que isoladamente ela não seja suficiente para isso. No entanto, não 

podemos ignorar a importância de pensadores que precederam o marxismo na formulação de 

ideias acerca da sociedade e do significado da política para a humanidade. 

Desde a Antiguidade diversos autores refletem sobre tais questões e, apesar das 

diferentes (e até controversas) concepções teóricas de pensadores como Platão, Aristóteles, 

Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Marx e Engels, é inegável que os mesmos foram alguns dos 

autores da filosofia política tradicional que muito contribuíram para a compreensão da 

sociedade. Para além das divergências existentes entre eles e entre outros filósofos políticos 

de suas épocas, cabe destacar que, de modo geral, a filosofia política era concebida como uma 

atividade teórico-prática, a qual se propunha não apenas a conhecer a realidade, mas também 

transformá-la. Era possível perceber a unidade entre “reflexão política e a vida político-

prática” (BORON, 2003, p.37-38), algo que na filosofia política contemporânea tornou-se 

incomum.  

De acordo com Boron (2003, p. 61), 

Para além das críticas que possam merecer as diversas concepções teóricas 

que encontramos no seio da grande tradição da filosofia política, o certo é 

que todas elas tinham como permanente pano de fundo a preocupação em 

desenhar os contornos da boa sociedade e do bom Estado, e de encontrar 

novos caminhos para a felicidade e a justiça na terra. 

 Há aqui uma diferença fundamental entre tais pensadores e a filosofia política 

contemporânea, visto que os filósofos políticos tradicionais, “ao longo de quase vinte e cinco 

séculos, sempre conceberam sua reflexão como uma atividade teórico-prática e não como um 

exercício onanístico que se regozija na manipulação abstrata de categorias e conceitos 

completamente desvinculados do mundo real”. Para o autor, o pensamento político 

contemporâneo, a partir principalmente da “hegemonia ideológico-política do neoliberalismo 
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e a consolidação da ‘sensibilidade pós-moderna’”, distancia-se, quando não se desvincula 

completamente, do “campo da crítica e da revolução” (BORON, 2003, p. 47). Desse modo, tal 

filosofia se coloca como base de legitimidade e reprodução do status quo, afirmando o “fim 

da história” com o triunfo do capitalismo. Sob o domínio do individualismo e da busca 

desmedida pelo lucro torna-se desprezível qualquer concepção que vise dar conta da 

totalidade da vida social e proponha uma efetiva mudança, além de desvalorizar tudo o que 

perpasse pelo âmbito coletivo. O pós-modernismo, segundo Jameson (apud BORON, 2003, p. 

48), se concretiza como a “lógica cultural do capitalismo tardio”, ou, em outros termos, como 

o “senso-comum de época”. Novamente utilizando-nos das palavras de Boron (idem, p. 53-

54) 

[...] no pós-modernismo concebido como a “lógica cultural do capitalismo 

tardio”, não há lugar no espaço simbólico para pensar uma história com 

sentido ou cujo desenvolvimento transite sobre certos eixos ordenadores que 

permitam diferenciar uma alternativa da outra (JAMESON, 1991). Daí a 

extraordinária importância, tanto teórica como prática, que assumem nos 

tempos de hoje a luta ideológica e o desenvolvimento de uma “contra-

hegemonia” gramsciana que desarme os mecanismos da dominação 

simbólico-cultural instalados com êxito pelas classes dominantes nesta fase 

de reestruturação neoliberal e reacionária do capitalismo. [...] Obviamente, a 

reconstrução de uma teoria crítica, na qual, como já dissemos, o marxismo 

ocupa um lugar privilegiado – é uma condição necessária, embora não 

suficiente, para o desenvolvimento de uma práxis política transformadora. 

[...] A construção político-intelectual de uma contra-hegemonia é 

imprescindível não só para uma correta compreensão do mundo, sem a qual 

não será possível mudá-lo, mas também para sua necessária transformação. 

Concordamos com o autor sobre a necessidade de construção de uma contra-

hegemonia a partir de uma teoria crítica como caminho para a compreensão e transformação 

da realidade. Nesse sentido, resgataremos a contribuição do pensamento de Marx para essa 

tarefa e, posteriormente, introduziremos algumas ideias e categorias abordadas pelo pensador 

italiano Antonio Gramsci, no sentido de complementar e aprofundar a discussão da tradição 

marxista sobre política. 

Não é por acaso que a teoria marxista tenha lugar privilegiado em nossas reflexões 

acerca da política e da sociedade. Tal pensamento destaca-se, principalmente, pela percepção 

do real a partir de uma visão da totalidade em sua complexidade, analisando-a numa 

perspectiva materialista – na qual a estrutura material é determinante sobre as demais 

dimensões que compõem a realidade – e desvelando o caráter histórico do que foi constituído 

socialmente. Através de sua dialética materialista Marx explicita as contradições existentes na 
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sociedade capitalista e o conflito de classes próprio e inerente à mesma, assim como a sua 

provisoriedade diante do processo histórico construído pelos sujeitos sociais. 

Entretanto, considerando a importância da análise da sociedade realizada por Marx, 

não podemos abstrair o fato de que sua obra desenvolveu-se na sociedade burguesa no século 

XIX – num contexto histórico no qual o aspecto repressivo dos Estados era explícito; a 

participação política era restrita, e a ação do proletariado realizava-se através de pequenas 

vanguardas combativas que atuavam, geralmente, na clandestinidade – o que a delimita em 

alguns aspectos. No que tange a concepção de política em Marx, notamos que a mesma não 

possui centralidade nas reflexões do autor, em sua fase “madura”
1
, que dedicou seus esforços 

principalmente em compreender e desvendar a essência das relações sociais de produção 

próprias do capitalismo. Ainda assim, é crucial o reconhecimento que ele traz acerca da 

compreensão da política a partir de uma “concepção totalizadora da vida social, em que se 

conjugaram e articularam economia, sociedade, cultura, ideologia e política” (BORON, 2003, 

p. 82). Porém, a totalidade em que o pensador alemão se encontrava foi a base para a crítica 

da política enquanto esfera da ordem burguesa, reconhecendo esta dimensão da superestrutura 

como própria da sociedade cindida em classes, confundindo-a, de certa forma, com o Estado.  

Nesse aspecto, seu principal legado é a compreensão do caráter de classe do Estado. 

Este surge a partir das contradições inerentes às sociedades divididas em classes sociais 

antagônicas, e sua função é manter e reproduzir a dominação de uma classe sobre a outra, 

“assegurando que os interesses particulares de uma classe se imponham como se fossem os 

interesses universais da sociedade” (COUTINHO, 2006, p. 32), ou, nas palavras do próprio 

Marx (2008, p. 12), “O poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os 

negócios comuns da classe burguesa como um todo”. O modo pelo qual Marx percebia que o 

Estado exercia sua função era através da coerção, dos aparelhos repressivos. Desse modo, sua 

interpretação do poder político era essencialmente como “o poder organizado de uma classe 

para dominar a outra” (Marx, 2008, p. 45-46). O autor, nesse sentido, concebe a política da 

sociedade burguesa como a esfera da alienação, cuja finalidade é a manutenção da exploração 

do homem pelo homem; da dominação da classe burguesa e opressão dos trabalhadores; 

                                                           
1
 É importante destacar que parte significativa da obra do “jovem” Marx caracteriza-se pela preocupação com a 

política, contendo uma importante contribuição para sua discussão (por exemplo, nos textos Para a Questão 

Judaica, Introdução à crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Manifesto do Partido Comunista, etc.). De 

acordo com Texier, os artigos publicados por Marx (muitos escritos em co-autoria com Engels) na Nova 

Gazeta Renana entre junho de 1848 e maio de 1849 “fascinam pela profundidade política” (cf. TEXIER, 

Jaques. Revolução e Democracia em Marx e Engels. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005, p. 17). 
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portanto, como parte da pré-história humana, visto que deixaria de existir com o fim dessa 

divisão.  

Segundo Marx (2009, p. 52. Grifos originais), “a emancipação política é, sem dúvida, 

um grande progresso; ela não é, decerto, a última forma de emancipação humana, em geral, 

mas é a última forma de emancipação política no interior da ordem mundial até aqui”. Tal 

emancipação garante que a população possua direitos, sem distinção de classe, gênero, cor, 

etc., porém não assegura que todos tenham as condições de usufruir de tais direitos (por 

exemplo: é constituído o direito à propriedade privada, mas poucos têm condições de se 

“apropriarem” de uma propriedade). Além disso, tais direitos só são garantidos pois são 

“funcionais” à manutenção e reprodução da ordem burguesa, à cisão da sociedade em classes, 

não realizando a emancipação do gênero humano. Constatamos que “O limite da emancipação 

política aparece logo no fato de que o Estado pode libertar-se de uma barreira sem que o 

homem esteja realmente livre dela, [no fato de] que o Estado pode ser um Estado livre sem 

que o homem seja um homem livre” (MARX, 2009, p. 48). Desse modo o Estado torna-se o 

mediador entre o homem e sua liberdade (idem, p. 49), ou seja, o homem não é o detentor de 

sua liberdade, ele necessita que o Estado o torne livre. 

A emancipação política gera uma dualidade do homem enquanto indivíduo (em seu 

sentido egoísta), membro da sociedade civil, e cidadão (em sentido ético, genérico), membro 

da sociedade política. Tal divisão impossibilita que o homem se emancipe “verdadeiramente”. 

Para Marx (2009, p. 71-72. Grifos originais), 

Só quando o homem individual retoma em si o cidadão abstrato e, como 

homem individual – na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas 

suas relações individuais -, se tornou ser genérico; só quando o homem 

reconheceu e organizou as suas forces propres [forças próprias] como forças 

sociais e, portanto, não separa mais de si a força social na figura da força 

política – [é] só então [que] está consumada a emancipação humana. 

O fim da sociedade burguesa estaria atrelado ao processo revolucionário do 

proletariado, que seria a classe capaz de transformar a sociedade superando a alienação – a 

partir do momento que esta se tornasse uma força insuportável na qual os sujeitos, alijados de 

qualquer forma de propriedade em contradição com uma ínfima parcela da sociedade que 

acumula toda a riqueza, vão à revolução; sujeitos estes que devem, assim como o 

desenvolvimento das forças produtivas, existir na “escala da história universal” (WEFFORT, 

2006, p. 240-241. Grifos originais) – assegurando a emancipação humana. 
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Assim, ao se superar o antagonismo entre as classes (a “questão social”), ao se abolir a 

alienação, ao se estabelecer a emancipação humana, também seriam extirpados o Estado e a 

política. Atentamos, com isso, para a concepção “negativa” da política em Marx, visto que 

este não a admite como intrínseca ao ser social; interpretação diversa da que veremos adiante 

através do pensamento de Gramsci.  

 

1.2 – Política em Gramsci 

 

Falar de política segundo a tradição marxista, ou seja, a partir da dialética materialista 

e histórica, é uma tarefa se não impossível ao menos improvável sem nos remetermos ao 

pensador Antonio Gramsci. Assim como Marx consagrou-se como crítico da economia 

política da sociedade capitalista, Gramsci apresenta-se como importante crítico da política. 

Para nos apropriarmos de alguns conceitos desse autor italiano (que são fundamentais para o 

debate sobre política na contemporaneidade) recorremos aos textos do filósofo Carlos Nelson 

Coutinho, que é internacionalmente conhecido como um dos principais estudiosos do 

pensamento gramsciano. Coutinho (1996) nos revela que a obra de Gramsci tem como foco 

central a política, porém, isso não significa que a mesma se sobreponha à economia; Gramsci 

desenvolve sua análise da política enquanto esfera da superestrutura determinada pelas 

relações sociais de produção (estrutura), e, nesse sentido, tal pensamento se desenrola a partir 

das sistematizações de Marx e, consequentemente, complementando-as.  

Segundo Coutinho (1996 e 2003), Gramsci admite que a concepção de política possui 

dois sentidos: o restrito e o amplo. A política compreendida em seu conceito restrito refere-se 

às relações de poder entre governantes e governados, da divisão da sociedade em classes, 

portanto, identifica-se ao objeto de estudo da ciência política. Gramsci, no entanto, analisa 

essa esfera política de forma crítica, elucidando sua determinação histórica, ou seja, essa 

divisão não é algo pertencente à “natureza humana”, pois sua gênese está na divisão de grupos 

sociais, da sociedade em classes antagônicas – algo que nem sempre existiu e não 

necessariamente existirá para sempre – e por isso sua superação é inevitável no momento em 

que findar a sociedade de classes e se estabelecer a sociedade regulada (denominação do 

autor para a sociedade comunista). De acordo com tal concepção, podemos afirmar que Marx, 

conforme o que já citamos anteriormente, analisou a política em seu sentido restrito, não 
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captando sua amplitude para além das relações das sociedades classistas, em especial a 

sociedade burguesa. 

Já em seu sentido amplo, a política é apreendida como a capacidade do indivíduo em 

elevar-se à universalidade do gênero humano, numa espécie de catarse. Segundo Gramsci 

(apud COUTINHO, 2003, p. 91)
2
 

Pode-se empregar o termo “catarse” – diz ele – para indicar a passagem do 

momento meramente econômico (ou egoístico-passional) para o momento 

ético-político, ou seja, a elaboração superior da estrutura em superestrutura 

na consciência dos homens. Isso significa também a passagem do “objetivo” 

ao “subjetivo” e da “necessidade à liberdade”. A estrutura de força exterior 

que esmaga o homem, que o assimila a si, que o torna passivo, transforma-se 

em meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova forma ético-

política, em origem de novas iniciativas. 

Esse momento em que a classe, ou determinado segmento da sociedade, se “abstrai” 

de sua cotidianidade, de suas questões individuais, para tratarem sobre questões que 

interferem na totalidade de seus membros, de seus sujeitos, podemos afirmar que é presente 

em todos os tipos de sociedade – assim como o trabalho também o é –, pois ao se identificar 

com toda forma de práxis que “se orienta conscientemente para a totalidade das relações 

subjetivas e objetivas” a política perpassa por todas as esferas do ser social, configurando-se 

como “elemento real ou potencial ineliminável”, constitutivo da estrutura ontológica do ser 

social. Nesse sentido, “seria ‘catártico’ o momento no qual a classe deixa de ser um puro 

fenômeno econômico, graças à elaboração de uma vontade coletiva, para se tornar sujeito 

consciente da história” (COUTINHO, 2003, p. 90-91). Assim, essa vontade coletiva deve ser 

a engrenagem que movimentará o sujeito coletivo, compreendido como “a execução em 

comum de atos teleológicos articulados entre si e dirigidos para uma mesma finalidade” 

(COUTINHO, 2003, p. 115). E para Gramsci, a luta entre “vontades coletivas organizadas” é 

um fator determinante no desenlace do processo histórico (idem, p. 43).  

Assim como a produção do pensamento de Marx baseou-se nas relações societárias 

capitalistas do século XIX na Europa, Gramsci tem o desenvolvimento de seu pensamento 

situado no seio da sociedade burguesa em meados do século XX na Europa Ocidental. É 

importante essa contextualização para entendermos as bases sobre as quais suas teorias 

surgem e se propõem transformar. Nas análises de Marx, como explicitado anteriormente, o 

Estado aparece como a superestrutura, como a sociedade política, que possui sua base 

                                                           
2
 Texto original extraído de GRAMSCI, Antonio. Quaderni del Carcere. Edição crítica de Valentino Gerratana. 

Turim: Einaudi, 1975, 4 vols. p. 1244.   
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material nos aparelhos coercitivos e burocrático-executivos. A sociedade civil constituía a 

estrutura, a base material, econômica, da sociedade, não participando das relações políticas 

estabelecidas. Nesse cenário, o modo de se transformar as relações sociais de produção 

capitalistas se daria, unicamente, através de uma ação combativa dos trabalhadores – do que 

Gramsci chama de guerra de movimento – ou seja, da revolução
3
.  

Ao realizar suas análises num período histórico no qual os Estados haviam 

generalizado sua complexidade, em que o desenvolvimento das relações de produção 

possibilitou a socialização da política e a formação de sujeitos políticos coletivos, Gramsci 

amplia a teoria marxista do Estado trazendo como principal contribuição a compreensão da 

sociedade civil como constitutiva da superestrutura.  De acordo com a concepção gramsciana, 

o Estado, em seu sentido ampliado, é composto por duas esferas:  

[...] a sociedade política (que Gramsci também chama de “Estado em sentido 

restrito” ou de “Estado-coerção”), que é formada pelo conjunto dos 

mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio legal 

da repressão e da violência, e que se identifica com os aparelhos privados de 

coerção sob controle das burocracias executiva e policial militar; e a 

sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o 

sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as 

organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, 

jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc. (COUTINHO, 2003, 

p. 127. Grifos originais) 

Tais esferas possuem relativa autonomia, pois diferenciam-se, precisamente, em suas 

funções e bases materiais. A sociedade política possui seus portadores materiais nos aparelhos 

repressivos de Estado, e sua função é a conservação ou promoção de determinada base 

econômica através da dominação, da coerção, da ditadura. A sociedade civil também atua na 

reprodução ou transformação do status quo, porém o faz exercendo sua hegemonia, através da 

direção política e do consenso. Sua base material são os “aparelhos privados de hegemonia”, 

ou seja, os “organismos de participação política aos quais se adere voluntariamente (e, por 

isso, são ‘privados’) e que não se caracterizam pelo uso da repressão” (COUTINHO, 2003, p. 

125). 

Nesse contexto, em que o Estado é o “equilíbrio entre sociedade política e sociedade 

civil”, a supremacia de um grupo social exprime-se através da dominação de seus adversários 

                                                           
3
 A ideia de revolução “violenta” dos trabalhadores como único meio de se transformar a sociedade aparece, 

fundamentalmente, no Manifesto do Partido Comunista. Em textos como o 18 Brumário de Luís Bonaparte ou 

O Capital, por exemplo, encontramos outras perspectivas para tal transformação. 
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e da direção intelectual e moral de seus aliados. A predominância da sociedade civil sobre a 

sociedade política, o que tornaria o Estado mais hegemônico, consensual, do que ditatorial, 

ou o contrário, depende do grau de autonomia de cada uma dessas esferas, que por sua vez 

depende do grau de socialização da política e da correlação de forças entre as classes sociais 

que disputam a supremacia (COUTINHO, 2003, p. 130-131. Grifos originais). 

Nesses termos, a transformação societária deve ocorrer de modo processual, através de 

conquistas de espaços na sociedade civil e através dela, numa guerra de posição 

(COUTINHO, 1996, p. 58), ou seja, 

Um grupo social – observa Gramsci – pode e, aliás, deve ser dirigente já 

antes de conquistar o poder governamental (essa é uma das condições 

principais para a própria tomada do poder); depois, quando exerce o poder, e 

mesmo que o conserve firmemente nas mãos, torna-se dominante, mas deve 

continuar a ser também ‘dirigente’. (COUTINHO, 1996, p. 59) 

Retomamos aqui a ideia da política em sua concepção ampla, pois, para uma classe 

social transformar-se em classe nacional, ou seja, tornar-se representante dos interesses 

universais de um bloco histórico (conjunto das superestruturas e da estrutura em determinado 

período histórico) e conquistar a hegemonia na sociedade é necessário que ela seja capaz de 

realizar uma “catarse” (COUTINHO, 2003a, p. 71), de priorizar a vontade geral, o interesse 

comum, a partir da consciência ético-política, em lugar da vontade singular, do interesse 

privado. 

Eis aqui um ponto crucial da concepção de Gramsci sobre a estratégia de transição ao 

socialismo nas sociedades mais complexas (ou, como o próprio pensador italiano denominou, 

sociedades “ocidentais”). Para além das condições estruturais, econômicas, nas quais 

desapareça a necessidade da cisão entre governantes e governados, entre classes sociais 

antagônicas, é imprescindível que a classe trabalhadora conquiste a hegemonia, efetive suas 

vontades coletivas organizadas, para se superar a alienação da esfera política, o Estado em seu 

sentido restrito, e estabelecer a emancipação humana, a sociedade regulada. 
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2 – O MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

 

 Para prosseguirmos nosso estudo acerca da relação entre política  e o Serviço Social, 

privilegiaremos a análise do atual Projeto Ético-Político do Serviço Social, pois entendemos 

que este foi construído pela categoria dos assistentes sociais para orientar seu exercício 

profissional, pautando-se em valores e visões de homem e mundo que se “aliam” aos 

interesses de uma determinada classe social, ou seja, optando por quais interesses defender na 

correlação de forças existentes entre as classes sociais constituintes do modo de produção 

capitalista. 

 Nesse sentido, retomaremos brevemente o movimento de renovação da profissão 

como marco histórico da explicitação da dimensão política do Serviço Social, que 

possibilitou, a partir do desenvolvimento e da hegemonia que assumiu no universo 

profissional a perspectiva de ruptura com o Serviço Social tradicional, a construção desse 

Projeto Ético-Político. 

 O movimento de Renovação do Serviço Social brasileiro foi e continua sendo tema de 

diversos autores que, apesar das diferentes interpretações e reflexões a seu respeito, situam 

sua gênese na década de 1960, desenvolvendo-se ao longo das duas décadas seguintes, no 

contexto da autocracia burguesa.  

 Nesse processo, de acordo com Netto (2009), destacam-se três direções principais em 

que se deu a renovação da profissão e que concorreram, entre as décadas de 1960 e 1980, pela 

hegemonia nos espaços de discussões e representações do Serviço Social. Tais direções são a 

Perspectiva Modernizadora, a Reatualização do Conservadorismo e a Intenção de Ruptura. 

 Para melhor compreensão do Movimento de Renovação resgataremos brevemente o 

contexto autocrático da burguesia brasileira para, posteriormente, indicarmos alguns pontos 

principais desse processo. Buscamos, para realizar essa análise, referências nas obras de Netto 

(2009) e Silva (2007) – com destaque para o primeiro texto devido à riqueza, até hoje 

insuperável, de sua contextualização. 

 

2.1 – Breve histórico do período da autocracia burguesa 
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Tal período inicia-se em abril de 1964, a partir de um golpe de Estado no governo 

Goulart – o qual havia possibilitado a abertura e ocupação de espaços no aparelho do Estado 

por protagonistas comprometidos com os trabalhadores. Tal mobilização das forças 

democráticas vinculadas às classes subalternas colocava em questão o “eixo sobre o qual 

deslizara até então a história da sociedade brasileira: o capitalismo sem reformas e a exclusão 

das massas dos níveis de decisão”
4
 (NETTO, 2009, p. 22). Porém, com a iminência de uma 

crise econômica em decorrência da desaceleração do crescimento causado pela 

implementação de um novo padrão de acumulação a partir da substituição da industrialização 

restringida pela industrialização pesada, nos anos 1963-64 o governo Goulart perdeu 

progressivamente sua “autonomia política em face da premência de decisões que a dinâmica 

econômica (precipitada pela crise) impõe” (idem, p. 25).  

É nesse cenário que se dá o que Netto (2009, p. 16) denomina de contra-revolução 

preventiva
5
, objetivando: a adequação dos padrões de desenvolvimento do país às novas 

relações econômicas capitalistas, a imobilização de protagonistas sociopolíticos que 

ofereciam resistência à subalternização do país no sistema capitalista, e a dinamização das 

tendências anti-revolucionárias e anti-socialistas. O significado histórico-social deste “pacto 

contra-revolucionário” foi a derrota de “uma alternativa de desenvolvimento econômico-

social e político que era virtualmente a reversão do já mencionado fio condutor da formação 

social brasileira” (idem, p. 25. Grifos originais); resgatou-se, através desse pacto, 

características tradicionais que afastaram ainda mais essa possibilidade: a heteronomia e a 

exclusão.  

Nesse sentido, a partir do golpe ergueu-se um Estado cuja função era assegurar que o 

desenvolvimento do país continuasse se dando de forma dependente e associada, ou seja, 

mantendo-se a subalternidade brasileira frente ao capital internacional (privilegiando e 

favorecendo o progresso das corporações transnacionais em “detrimento” do capital nativo). 

Conforme tal cenário se tornou mais evidente, foi-se desmantelando o bloco que firmou tal 

                                                           
4
 Segundo Netto (2009, p. 18-19), o Brasil possui uma particularidade histórica em sua formação social, pois o 

desenvolvimento do capitalismo no país se deu sem a realização das transformações estruturais que 

constituíram suas pré-condições em outras formações; durante os processos de decisão política sempre houve a 

exclusão das forças populares; e o Estado “historicamente serviu de eficiente instrumento contra a emersão, na 

sociedade civil, de agências portadoras de vontades coletivas e projetos societários alternativos”. 

5
 Cabe destacar que tal processo não foi próprio nem exclusivo ao Brasil, mas sim um processo que se deu em 

“escala planetária” (NETTO, 2009, p. 16). 
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pacto. Com isso, a dificuldade de se legitimar politicamente o novo Estado se tornou cada vez 

maior, encontrando-se a solução para essa questão na coação direta. 

No entanto, apesar do período da autocracia burguesa ter tido ao longo de sua duração 

algumas características que perpassaram todo seu processo de desenvolvimento – como é o 

caso da orientação pela doutrina da Segurança Nacional, e o fato de que a hegemonia no 

campo da oposição democrática sempre ter estado atrelada às correntes burguesas (NETTO, 

2009, p. 43) – tal período não apresentou uma homogeneidade, podendo ser definido em três 

diferentes momentos. 

De acordo com Netto (idem, p. 34), o ciclo autocrático burguês deve ser considerado 

um processo, no qual é possível diferenciarmos estes três lustros mencionados, que vão de 

abril de 1964 a março de 1979. O fim desse ciclo, segundo o autor, não corresponde ao fim do 

Estado que ele criou e nem do regime ditatorial, ou seja, não há ascensão, com isso, de um 

regime político democrático. 

No primeiro lustro da autocracia burguesa, delimitado entre os anos de 1964 e 1968, é 

possível perceber que, logo após o choque repressivo, posterior à tomada do poder com o 

golpe ao governo Goulart, a coalizão vencedora não operou nenhuma alteração política 

significativa; ao contrário, deu seguimento às ações que estavam em voga (por exemplo, não 

interferiu na legislação e comprometeu-se com o calendário eleitoral ora definido) no intuito 

de manter o consenso entre seus aliados e anular as forças que a ameaçavam. Tal período é 

assim caracterizado pela “inércia da ditadura em legitimar-se politicamente, em articular uma 

ampla base de apoio que sustentasse suas iniciativas” (NETTO, 2009, p. 35), e, com isso, 

vemos a unidade do pacto contra-revolucionário desarticular-se – sobretudo devido à 

orientação econômico-financeira do novo governo, através de suas medidas 

“racionalizadoras”.  

Nesse cenário, com a crescente insatisfação da massa trabalhadora e de setores da 

pequena burguesia, a oposição assumiu uma postura mais ofensiva, conquistando as ruas 

através, principalmente, da retomada de ações dos movimentos operário e sindical e da 

ascensão do movimento estudantil (NETTO, 2009, p.37). Essa efervescência, contudo, obteve 

uma resposta do governo: “a instauração profunda da nova ordem pela via da militarização do 

Estado e da sociedade” (idem, p. 38).  
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Em 1968 “abre-se o genuíno momento da autocracia burguesa” com o Ato 

Institucional nº. 5 (NETTO, 2009, p. 38). Segundo Netto (idem, p. 39. Grifos originais),  

[...] é nesse momento do ciclo autocrático burguês que a ditadura ajusta 

estruturalmente o Estado de que antes se apossara para a funcionalidade 

econômica e política do projeto ‘modernizador’. Esta adequação integra o 

aparato dos monopólios ao aparato estatal. 

 Nesse segundo lustro da autocracia burguesa, que se inicia em 1968 e finda em 1974, 

vivenciou-se o período de terrorismo de Estado, quando se tornou explícita e cada vez mais 

brutal a repressão às forças democráticas, que passaram novamente a uma situação defensiva 

e de ações residuais. Em meio a um contexto político desfavorável, a legitimação do regime e 

do Estado se dava por meio da economia, através do crescimento acelerado do chamado 

“Milagre brasileiro”.  

 Porém, em 1973 iniciou-se o esgotamento do “Milagre brasileiro”, que aliado à 

resistência democrática e à ação do movimento popular, terminara na crise do regime 

autocrático burguês (NETTO, 2009, p. 40). O ano de 1974 é o marco do início da dissolução 

desse ciclo, que passou a buscar estratégias de sobrevivência com seu projeto de auto-reforma 

(idem, p. 41). Mas com o proletariado urbano retornando à cena política através, 

principalmente, das greves do ABC paulista, e com isso deflagrando uma radicalização na 

oposição democrática (idem, p. 42), a autocracia burguesa já não podia mais limitar-se à 

coação perante tais forças; era necessário também realizar negociações e concessões; no 

entanto, isso também não garantiu o sucesso do projeto de auto-reforma, iniciando-se, assim, 

sua fase de abertura. 

 

2.2 – Movimento de Renovação do Serviço Social brasileiro: da “neutralidade” à 

politização da profissão 

 

 Considerando esse cenário do ciclo autocrático burguês podemos compreender, 

minimamente, o bloco histórico em que se deu o processo de renovação do Serviço Social 

brasileiro. No entanto, retomaremos alguns dados importantes para iniciarmos nossa reflexão: 

primeiramente destacamos o papel do “desenvolvimento das grandes instituições sociais” na 

década de 1940, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, na criação do mercado nacional de 
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trabalho para assistentes sociais. Tal mercado expande-se com a consolidação da 

industrialização pesada entre as décadas de 1950 e 1960.  

 Nesse momento, o contexto nacional e internacional era marcado pela ideia de 

superação do subdesenvolvimento: vivia-se a era do desenvolvimentismo, da busca da 

superação do atraso, visando o progresso. A “questão social” tomou amplas proporções no 

Brasil e os profissionais do Serviço Social perceberam que não era mais possível tratá-la 

através de abordagens individual ou grupal (como a categoria tradicionalmente fazia, através 

do Serviço Social de Caso e de Grupo); tais profissionais empenharam-se em desenvolver 

uma abordagem comunitária, num “esforço de sincronia com as exigências da realidade 

nacional”, integrando o Desenvolvimento de Comunidade (NETTO, 2009, p. 137). Esse 

processo, além de aproximá-los de disciplinas sociais que abordam problemáticas 

macrossociais, propiciou a inserção de assistentes sociais em equipes multiprofissionais e em 

aparelhos de administração e decisão do Estado (idem, p. 137-138).  

 Com o acirramento da “questão social”, a categoria profissional, em especial os novos 

assistentes sociais, se orientava cada vez mais pelo Desenvolvimento de Comunidade, 

entendendo que este era o modo de intervenção que melhor respondia à realidade do país. 

Dessa maneira, já vemos indícios do processo de erosão das bases do Serviço Social 

“tradicional”, que começava a apresentar alguns de seus limites: “a dissincronia com as 

‘solicitações’ contemporâneas, a insuficiência da formação profissional e a subalternidade 

executiva” (NETTO, 2009, p. 139). 

 Entre 1960 e 1964, além do cenário sociopolítico do país, que aprofundava a 

problematização em torno da questão da democracia, existiram alguns componentes que 

rebateram no âmbito profissional no sentido de criticar e superar o Serviço Social 

“tradicional”. Tais componentes são: “o amadurecimento de setores da categoria profissional, 

na sua relação com outros protagonistas [...] e outras instâncias”, “o desgarramento de 

segmentos da Igreja católica em face do seu conservantismo tradicional” (NETTO, 2009, p. 

139), “o espraiar do movimento estudantil” e o “referencial próprio de parte significativa das 

ciências sociais do período, imantadas por dimensões críticas e nacional-populares” (idem, p. 

140). 

 Nesse contexto, pode-se vislumbrar a emergência de três correntes profissionais em 

disputa – algo que, mesmo que não tomando vulto tão amplo, até então era inexistente na 

categoria, que sempre se apresentara de maneira muito homogênea – quais sejam: a) uma 
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corrente que altera o âmbito de intervenção das formas “tradicionais” para o Desenvolvimento 

de Comunidade; b) uma corrente que pensa, a partir de uma perspectiva macrossocietária, o 

Desenvolvimento de Comunidade, propondo modificações estruturais de ordem 

socioeconômica sem avançar os limites da sociedade capitalista; e, c) uma corrente que 

percebe o “Desenvolvimento de Comunidade como instrumento de um processo de 

transformação social substantiva, conectado à libertação social das classes e camadas 

subalternas” (NETTO, 2009, p. 140). 

 No entanto, com o golpe de abril de 1964, há uma mudança nesse cenário, a princípio 

interrompendo esse processo de crise do Serviço Social “tradicional”, mas posteriormente, 

com o reordenamento sociopolítico, econômico e cultural que a autocracia burguesa realiza, 

tal processo é retomado. Segundo Netto (2009, p. 141), a autocracia burguesa 

[...] num primeiro momento, pela neutralização dos protagonistas 

sociopolíticos comprometidos com a democratização da sociedade e do 

Estado, cortou com os efetivos suportes que poderiam dar um 

encaminhamento crítico e progressista à crise em andamento no Serviço 

Social “tradicional”; mas, com a implementação de seu projeto de 

“modernização conservadora”, precipitou esta mesma crise. É sobre este 

patamar que vai se operar a renovação profissional. 

 Com a reorganização do Estado, que teve sua funcionalidade voltada para “gerenciar o 

processo de desenvolvimento em proveito dos monopólios” (NETTO, 2009, p. 120), a 

autocracia burguesa expandiu as refrações da “questão social” para todo o espaço social 

brasileiro. Isso foi fundamental na ampliação e consolidação do mercado nacional de trabalho 

para assistentes sociais, que, no entanto, foi redimensionado de acordo com as novas 

exigências impostas a tais profissionais pelo projeto de “modernização conservadora”. Uma 

das exigências centrais se deu devido à inserção da racionalidade burocrático-administrativa 

nas instituições, que passaram a requisitar profissionais aptos a responder às demandas 

apresentadas por essa nova racionalidade, ou seja, profissionais “modernos”. 

Isso acarretou um dimensionamento técnico-racional do Serviço Social, opondo-se às 

suas características “tradicionais”, baseadas em supostos humanistas e abstratos (NETTO, 

2009, p. 123). Esse novo perfil profissional exigido pelo mercado de trabalho no contexto da 

autocracia burguesa implicava, também, que as agências formadoras de assistentes sociais 

reorientassem suas funções a fim de que o ensino do Serviço Social se desvinculasse do 

confessionalismo – contribuindo, assim, para a inserção desse ensino no âmbito universitário. 

A laicização, nesse contexto, deve ser compreendida como um dos elementos que 



22 

 

caracterizam o movimento de renovação da profissão sob a autocracia burguesa (idem, p. 

128). Vemos, com isso, como é “retomado” o processo de erosão das bases do Serviço Social 

“tradicional”, despontando sua renovação.  

O cenário em que ocorreu esse processo, assim como qualquer fenômeno sócio-

histórico, logo apresentou seu caráter contraditório, pois, no mesmo movimento em que 

redimensionou a profissão para atender suas demandas, também propiciou o desenvolvimento 

de “tendências que continham forças capazes de apontar para o cancelamento da sua 

legitimação” (NETTO, 2009, p.129). Por exemplo – valemo-nos aqui do mesmo exemplo 

utilizado por Netto (idem, p. 129-130) –, com a incorporação pelas universidades do ensino 

em Serviço Social, que só ocorreu no período da autocracia burguesa como meio de garantia 

de formação de assistentes sociais capazes de atuar segundo as exigências do projeto de 

“modernização conservadora”, percebemos que se criou a possibilidade de um acúmulo 

teórico-metodológico antes impensável para a categoria. Tal acúmulo, no entanto, não se 

restringiu às demandas da autocracia: houve um acúmulo crítico que permitiu o 

questionamento das bases da autocracia burguesa (evidentemente com os limites do contexto 

ditatorial em que se inseria o quadro acadêmico). 

Nas palavras de Netto (2009, p. 131), 

Entendemos por renovação o conjunto de características novas que, no 

marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 

base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo de tendência 

do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se como 

instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de 

respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de validação teórica, 

mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais. 

Essa articulação entre a legitimação prática e a validação teórica é considerada um 

avanço do processo de renovação da profissão, que até o momento não apresentava tal 

aspecto, que foi fundamental para constituir o pluralismo da profissão. A busca pela validação 

teórica propiciou, na medida em que a categoria passou a incorporar em seu debate questões 

contemporâneas das ciências sociais, uma mudança na posição que ocupavam os assistentes 

sociais em relação às mesmas: cada vez mais esses profissionais se inserem no diálogo com 

essas disciplinas como interlocutores, e não apenas “consumidores” de suas produções, 

passando de “subalternos” a “críticos” (NETTO, 2009, p. 132). Esse processo também 

colocou como objeto de análise crítica o próprio Serviço Social, questionando suas bases e 

práticas. É visível o reflexo dessa mudança nos eventos da categoria (seminários, congressos, 
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encontros, colóquios, etc.) que possuíram cada vez maior participação dos profissionais e, 

principalmente, passaram a ser espaços de discussão e polêmica e não mais de exaltação do 

consenso e da homogeneidade da categoria. 

De acordo com a análise de Netto (2009, p.153), 

[...] a renovação se inicia mediante a ação organizadora de uma entidade que 

aglutina profissionais e docentes, em seguida tem o seu centro de gravitação 

transferido para o interior das agências de formação e, enfim, espraia-se 

desses núcleos para organismos de clara funcionalidade na imediata 

representação da categoria profissional 

Ou seja, as discussões sobre os caminhos que a profissão seguiria se deram, 

primeiramente, a partir dos eventos realizados pelo CBCISS (Centro Brasileiro de 

Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social) – os “seminários de teorização” – e 

posteriormente foram incorporados por profissionais e docentes de Serviço Social, 

articulando-se, num terceiro momento, a ABESS
6
 (Associação Brasileira de Escolas de 

Serviço Social). Com isso observamos que ao longo do processo de renovação da profissão 

foram se alargando os espaços de debates e aumentando os participantes nos mesmos, além de 

se multiplicarem os meios de divulgação dos eixos temáticos da renovação (NETTO, 2009, p. 

153-154). 

A partir desses elementos e do contexto supracitado, podemos compreender, 

minimamente, o processo de renovação do Serviço Social brasileiro, entendendo que este 

caracterizou-se por um movimento de rupturas e continuidades. As três direções principais em 

que se desenvolveu a reflexão profissional – a Perspectiva Modernizadora, a Reatualização 

do Conservadorismo, e a Intenção de Ruptura – que constituíram esse processo tiveram 

momentos de maior ou menor expressão ao longo da autocracia burguesa, que podem ser 

“destacados” nos períodos entre a segunda metade da década de 1960 até a primeira metade 

da década de 1970, da segunda metade da década de 1970 ao início dos anos 1980, e a partir 

da abertura dos anos 1980. 

 

Perspectiva Modernizadora 

                                                           
6
 A partir de meados da década de 1990 tal organismo passou a denominar-se ABEPSS (Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social), mantendo-se assim até os dias atuais. 
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A vertente que se manifesta mais organicamente nesse primeiro período (década de 

1960 a meados de 1970) é a Modernizadora. Sua ampla manifestação nesse momento não se 

deu por acaso: esta perspectiva buscava enquadrar a categoria profissional, em todos os seus 

elementos, às exigências postas pela ordem sociopolítica assumida a partir do Golpe de Abril 

de 1964. Num esforço de responder as demandas do projeto de “modernização conservadora” 

do regime autocrático burguês, esta vertente atribuiu ao Serviço Social um perfil tecnocrático 

e racional, rebuscando os valores e concepções “tradicionais” da profissão “para inseri-los 

numa moldura teórica e metodológica menos débil, subordinando-os aos seus vieses 

‘modernos’”, daí resultando no lastro eclético da perspectiva Modernizadora (NETTO, 2009, 

p. 155). 

Sua formulação foi afirmada no Documento de Araxá e se desdobrou no Documento 

de Teresópolis (sínteses do primeiro e segundo, respectivamente, “Seminários de Teorização 

do Serviço Social” realizados pelo CBCISS em 1967 e 1970). Explicitou-se nesses 

documentos a mudança do referencial teórico utilizado pela categoria como base de sua 

intervenção e (auto) representações profissionais. Objetivando superar o “tradicionalismo” a 

partir da ideia do “moderno”, o Serviço Social buscou um referencial que não se voltasse mais 

para o homem individualmente, de modo abstrato, mas para o homem em sua “globalidade”, 

inserido em seu sistema social; distanciando-se, assim, dos postulados do neotomismo que 

embasavam o Serviço Social tradicional, aproximando-se de uma concepção estrutural-

funcionalista (NETTO, 2009, p.170). Apesar de algumas diferenças em sua ênfase, os 

documentos de Araxá e Teresópolis 

[...] podem perfeitamente ser tomados como a consolidação medular da 

tentativa de adequar as (auto)representações profissionais do Serviço Social 

às tendências sociopolíticas que a ditadura tornou dominantes e que não se 

punham como objeto de questionamento substantivo pelos protagonistas que 

concorreram na sua elaboração.(NETTO, 2009, p. 164-165). 

 Assim, com a proposta de se inserir e contribuir no processo desenvolvimentista do 

Brasil, o Serviço Social, em sua perspectiva Modernizadora, dedicou-se a cumprir as 

exigências do projeto de “‘modernização conservadora’ conduzida Estado ditatorial em 

benefício do grande capital” (NETTO, 2009, p. 193); sendo, portanto, a vertente renovadora 

do Serviço Social que nesse momento assumiu a hegemonia, pela sua funcionalidade a esta 

ordem. 

 No entanto, com o cenário de crise da autocracia burguesa que se apresentou na 

década de 1970, essa vertente perdeu gradualmente sua centralidade na (auto) representação 
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dos assistentes sociais, passando a disputar espaços e a hegemonia com outras vertentes 

renovadoras da profissão (NETTO, 2009, p. 194).  

 

Reatualização do Conservadorismo 

 Essa vertente renovadora se expressou principalmente em meados da década de 1970, 

a partir do deslocamento da perspectiva Modernizadora do centro de discussão e 

representação do Serviço Social. A perspectiva de Reatualização do Conservadorismo valia-

se de elementos da herança conservadora da profissão, recolocando-os sobre uma “nova” base 

teórico-metodológica; com isso ela rejeitava tanto as concepções atreladas à tradição 

positivista quanto ao pensamento crítico-dialético (marxiano). Filiava-se, ainda, às 

“características que conferiram à profissão o traço microscópico da sua intervenção e a 

subordinaram a uma visão de mundo derivada do pensamento católico tradicional” (NETTO, 

2009, p. 157); porém, o fazia sob uma nova “roupagem”, com traços modernos. 

Uma de suas principais características era a exigência e valorização da elaboração 

teórica (NETTO, 2009, p. 203), que, a partir da crítica ao pensamento causal da tradição 

positivista que até então servia de fonte ao Serviço Social, passava a ser concebida com base 

na fenomenologia, relevando as dimensões da subjetividade, afirmando a intervenção 

profissional no âmbito da ajuda psicossocial (idem, p. 206). Essa vinculação ao campo 

psicossocial respondia à reivindicação de alguns segmentos da profissão que se guiavam por 

tendências psicologistas, baseadas no eticismo abstrato. 

Apesar de adquirir espaço na disputa com as outras vertentes renovadoras, a 

Reatualização do Conservadorismo não atingiu o mesmo nível nos debates da categoria, 

caracterizando-se pela ausência nessas discussões.  

 

Intenção de Ruptura 

 Com o aprofundamento da crise da ditadura brasileira no final da década de 1970 e 

início dos anos 1980 a perspectiva de Intenção de Ruptura do Serviço Social se consolidou, 

ampliou sua presença nas discussões da categoria e já dava indícios de sua hegemonia, com 

destaque para o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais realizado em São Paulo no 
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ano de 1979
7
, no qual a “direção conservadora é questionada e os convidados especiais, 

representados pelas autoridades do regime militar, são substituídos por dirigentes de 

organizações populares” (SILVA, 2007, p. 40). Esta vertente visava romper com a herança 

conservadora da profissão (a tradição positivista, o reformismo conservador), e se 

desenvolveu a partir do resgate crítico das tendências que colocaram em questão as bases 

tradicionais do Serviço Social no período que antecedeu o Golpe de 1964. Seu marco inicial 

se deu com o “método Belo Horizonte”
8
 na primeira metade da década de 1970, porém, 

devido ao cenário sócio-político da autocracia burguesa, essa primeira formulação 

permaneceu, por alguns anos, isolada (NETTO, 2009, p. 159). 

Esse isolamento da formulação da Intenção de Ruptura ocorreu principalmente por 

conta de suas dimensões ideopolíticas que, vinculadas à tradição marxista
9
, se opunham aos 

padrões e exigências do regime ditatorial, negavam a legitimação da autocracia burguesa; 

portanto, para seu desenvolvimento era necessário um cenário de “liberdades democráticas”, 

que só foi possível a partir do final da década de 1970, quando o regime autocrático burguês 

começou a erodir (NETTO, 2009, p.248-249). 

 Graças a esta situação, que restringia as possibilidades de uma atuação profissional 

com o viés de ruptura nas instituições empregadoras (estatais e privadas), além da necessidade 

da categoria em se apropriar de bases teórico-metodológicas novas (que de fato rompessem 

com o tradicionalismo), esta perspectiva renovadora teve uma peculiar relação com a 

universidade, que foi o espaço no qual conseguiu se formular (idem, p. 250-251). Não 

                                                           
7
 O ano de 1979 ficou conhecido como o “ano da virada”, pois diversos acontecimentos contribuíram para a 

consolidação da proposta de ruptura. 

8
 O “método Belo Horizonte” surgiu no início da década de 1970 na Universidade Católica de Minas Gerais, 

quando um grupo de jovens profissionais vinculados à Escola de Serviço Social definiu uma linha de renovação 

da profissão através da crítica de suas bases tradicionais, propondo “uma alternativa que procura romper com o 

tradicionalismo no plano teórico-metodológico, no plano da concepção e da intervenção profissionais e no 

plano da formação”. O desenvolvimento desse processo – que foi interrompido em 1975, devido uma obscura 

“crise” – deve ser pensado a partir do contexto sociopolítico e ideocultural em que se inseria marcado, por um 

lado, pela marcante presença das elites reacionárias aliadas ao movimento golpista; e, por outro lado, pela 

intensa atuação de movimentos sindicais e populares, além da “forte tradição estudantil não só democrática, 

mas com impulsões revolucionárias e socialistas” (NETTO, 2009, p. 261-263). 

9
 Evidentemente que essa vinculação do Serviço Social à tradição marxista não se deu de forma tranquila. 

Constata-se na produção bibliográfica da categoria nessa época diversos “problemas” teórico-metodológicos, 

devido ou a uma recorrência das obras de Marx a partir de autores que a interpretam, não indo diretamente aos 

textos originais; ou por dificuldades em captar e se apropriar dos elementos fundantes do marxismo (método 

crítico-dialético, teoria valor-trabalho, e perspectiva de transformação social); entre outras questões (SILVA, 

2007, p. 218). No entanto, é dado destaque ao texto de Iamamoto & Carvalho (1982) como marco de uma 

aproximação mais consolidada do Serviço Social com o marxismo. 
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queremos afirmar com isso que o âmbito acadêmico estivesse livre das determinações 

sociopolíticas e ideoculturais da ditadura, mas sem dúvida foi um dos poucos territórios que 

se apresentou menos desfavorável à proposta de ruptura
10

.  

 Assim como as outras vertentes, esta também emergiu a partir de tendências e 

demandas apresentadas na dinâmica societária, porém não buscou responder às questões 

postas pelo grande capital (como fizeram as demais perspectivas renovadoras), mas sim o que 

as forças democráticas colocavam em questão. Essa relação com as lutas sociais e projetos 

societários vinculados às classes subalternas iniciou-se no movimento que ocorreu no pré-64 

(aludido páginas atrás), sofreu uma interrupção no segundo lustro da autocracia burguesa, 

mas, com a crise desse regime, foi retomada, configurando o caráter político da perspectiva de 

ruptura. Segundo Netto (2009, p. 259. Grifos originais), 

É por esta particular relação com um definido bloco sociopolítico de forças 

que se filtra o caráter político da perspectiva da intenção de ruptura – caráter 

que ela foi obrigada a dissimular nos piores anos do ciclo autocrático e que 

pôde explicitar na transição democrática. Como é próprio das tendências 

democráticas e progressistas, a expressão deste caráter político é uma 

exigência imanente desta perspectiva – ao contrário das correntes 

conservadoras (modernizantes ou não), cuja tradição consiste em escamotear 

as suas vinculações sociopolíticas, travestindo-as em postulações assépticas 

ou em determinações técnicas. 

Eis um dos aspectos centrais do movimento de renovação: o questionamento, ou 

melhor, a negação da neutralidade profissional que o Serviço Social até então defendera, 

obrigando-se à explicitação da sua dimensão política. Segundo Silva (2007, p. 87), é através 

desse processo, da percepção da inserção dos assistentes sociais nas relações sociais 

contraditórias, no antagonismo das classes sociais constitutivas do capitalismo (percepção que 

só foi possível com a aproximação à tradição marxista), que o caráter contraditório da 

intervenção profissional é desvelado; daí surge a possibilidade de a categoria profissional 

vincular seu exercício aos interesses das classes subalternas, visando consolidar sua 

legitimação junto a essas classes. Essa vinculação, entretanto, implicou, “para o Serviço 

Social, colocar como horizonte de sua prática o movimento de transformação da própria 

realidade” (SILVA, 2007, p. 89). 

                                                           
10

 É importante ressaltar a abrangência de significativas experiências-pilotos em estágio e extensão realizadas 

pelos cursos de Serviço Social (algumas associadas a outros cursos) durante a década de 1980. Muitas dessas 

experiências se deram junto a movimentos sociais populares, algo que ainda hoje é difícil de realizar no âmbito 

extra-universitário. Para melhor análise dessas experiências cf. RAICHELLIS & ROSA (1982 e 1985), LIMA 

(1982), entre outros. 
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De acordo com a análise da autora, em face das reflexões teóricas sobre a categoria 

transformação social terem sido muito residuais – o que a situou no plano da intencionalidade 

– inspirou-se, no Serviço Social, o viés do voluntarismo e do messianismo. Segundo esse viés, 

“fundado numa concepção idealista e utópica, com privilegiamento do sujeito profissional 

individual, a transformação social se dá pela força do ‘compromisso’ e, nesse processo, o 

papel do profissional é superdimensionado, enquanto as mediações não são explicitadas” 

(SILVA, 2007, p. 247).  

Netto (2009, p. 260) já nos traz uma concepção diferente quanto à aproximação da 

perspectiva de ruptura ao messianismo, pois, para o autor, foi por conta do contexto da 

autocracia ter feito com que a dimensão política da profissão se desenvolvesse em confronto 

com a ditadura, assumindo uma tendência à partidarização, que essa característica do 

tradicionalismo do Serviço Social, apresentada pelo militantismo, foi incorporada por esta 

vertente. 

O que nos vale nessas argumentações é destacar como a dimensão política da 

profissão – explicitada pela intenção de ruptura – foi confundida pela categoria com 

militância política. Essa relação será abordada mais adiante, mas ressaltamos, de acordo com 

Silva (2007, p. 247) que “a dimensão política do Serviço Social, enquanto profissão, se 

expressa na sua atuação como prática inibidora ou estimuladora da luta política das classes, 

considerando a sua inserção no interior das relações sociais contraditórias”, não abstraindo, 

também, os limites postos pela sua inserção na divisão sócio-técnica do trabalho. 

Importa-nos agora refletir sobre os desdobramentos que a hegemonia conquistada por 

essa perspectiva de ruptura com as bases tradicionais do Serviço Social colocaram para o 

ulterior desenvolvimento da profissão no Brasil, com destaque para a afirmação de sua 

dimensão política. 
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3 – SERVIÇO SOCIAL CRÍTICO EM TEMPOS NEOLIBERAIS 

 

 A partir da década de 1980 – como já sinalizado no capítulo anterior – a perspectiva de 

Intenção de Ruptura no movimento de renovação do Serviço Social brasileiro começa a dar 

indícios de sua hegemonia na profissão, hegemonia esta que perdura até os dias atuais
11

.  

Indicamos anteriormente alguns aspectos dessa nova configuração profissional, porém, 

pretendemos agora abordar as principais características do Serviço Social crítico, a partir do 

Projeto Ético-Político construído e assumido – hegemonicamente – pela categoria, sinalizando 

a relação que a profissão estabeleceu, e vem estabelecendo, com a política. 

 Para isso, precisamos, primeiramente, entender o contexto em que se desenvolveu esse 

Projeto, que, como veremos, não é dos mais favoráveis à materialização dos valores e 

compromissos assumidos pelo Serviço Social crítico. 

 

3.1 – Neoliberalismo: a era do capitalismo desenfreado 

 

 Os anos de 1945 à 1960 – o período do segundo pós-guerra – foram marcados 

(especialmente nos países considerados do primeiro mundo) por um alto crescimento 

econômico, a partir da política de produção e consumo em massa, sendo conhecido como os 

“anos dourados”. Tal período foi caracterizado por uma “onda longa expansiva” do capital, na 

qual os momentos de crescimento econômico superavam em tempo e intensidade os 

momentos de crise (MANDEL, 1982 apud NETTO & BRAZ, 2007, p. 213).  

 Associado a esse cenário econômico, vivia-se, no contexto social, uma crescente 

regulação dos direitos sociais, através de acordos e alianças entre as classes sociais, a partir do 

estabelecimento do “consenso do pós-guerra” (MISHRA, 1995 apud BEHRING & 

BOSCHETTI, 2009, p. 92).  Além da política keynesiana do pleno emprego, foram 

assegurados diversos direitos aos trabalhadores: cobertura de acidentes de trabalho, seguro-

                                                           
11

Ressaltamos que, como é visível nos debates, nas produções bibliográficas, e nos diversos espaços de discussão 

e atuação do Serviço Social, tal perspectiva não é homogênea, não expressa de fato a totalidade da profissão, 

mas, sem dúvida, apresenta-se hegemonicamente. 
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doença e invalidez, pensões a idosos, seguro-desemprego, auxílio-maternidade, entre outros – 

essas iniciativas se deram, contudo, devido à atuação dos trabalhadores que pressionavam por 

melhores condições de trabalho e de vida durante o século XIX (BEHRING & BOSCHETTI, 

2009, p. 92-93). Nesse sentido o papel do Estado era o de regulador, mediador das relações 

sociais e econômicas, contribuindo para o desenvolvimento “sem contradições” do 

capitalismo (NETTO & BRAZ, 2007, p. 212). A combinação do keynesianismo com o 

taylorismo-fordismo, sob a mediação do Estado de bem-estar (Welfare State), foi a fórmula do 

“relativo sucesso” capitalista, ao menos até meados da década de 1960. 

 Entre finais de 1960 e início de 1970 houve um esgotamento do padrão de acumulação 

keynesiano-fordista, findando a “onda longa expansiva” do capital, adentrando num período 

de recessão profunda que permanece até nossos dias (NETTO & BRAZ, 2007, p. 214). A 

crise que se deflagra em 1973, uma crise cíclica do capital, acarretou a queda das taxas de 

crescimento econômico e de lucros, geradas, principalmente, pelo aumento dos preços das 

matérias-primas (em especial do petróleo, denominando esse momento como a crise do 

petróleo), pela pressão organizada dos trabalhadores
12

, pelo aprofundamento do desemprego 

(através da incorporação de técnicas que diminuíam a necessidade de força de trabalho e 

intensificavam a sua exploração – como exemplo principal a automação) (BEHRING & 

BOCHETTI, 2009, p. 116). 

 As políticas keynesianas já não conseguiam mais solucionar essa crise, e nesse cenário 

emergem “novas” ideias para recuperar a sociedade capitalista, fundamentadas na ideologia 

neoliberal. Segundo Anderson, o neoliberalismo surgiu após a segunda Guerra Mundial, 

como reação ao intervencionismo estatal, tendo como seu texto de origem O Caminho da 

Servidão (1944), de Friedrich Hayek. Este texto é um “ataque apaixonado contra qualquer 

limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça 

letal à liberdade, não somente econômica, mas também política” (ANDERSON, 1995, p. 9).  

                                                           
12

Segundo NAVARRO (apud LAURELL, 2002, p. 91-92), as greves ocorridas entre 1968-73 nos países centrais 

do capitalismo, além do aumento significativo da participação dos trabalhadores em relação ao período anterior 

(1960-67), produziram enorme impacto no modo de acumulação vigente, pois reivindicavam “o controle 

operário sobre o processo trabalhista”, materializando sua ação com a ocupação e fechamento de fábricas. 

Também fazia parte de suas reivindicações a formulação de uma legislação nacional de direitos trabalhistas, 

renegando os “acordos voluntários com os empresários” (idem, p. 92). Dentre as inúmeras conquistas dessas 

mobilizações, destacamos que “Todos os países da Europa ocidental, com exceção da Suíça, aprovaram 

legislação relativa a direitos dos trabalhadores e dos sindicatos no local de trabalho, e criaram marcos legais 

que regulamentaram as reivindicações dos sindicatos diante de prerrogativas da empresa, a participação dos 

trabalhadores nos conselhos ou juntas da empresa, e inclusive, em alguns países, sua participação na tomada de 

decisões com respeito a futuros investimentos” (idem, p. 95). 
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 Netto & Braz (2007, p. 226. Grifos originais) destacam que a  

[...] ideologia neoliberal compreende uma concepção de homem 

(considerado atomisticamente como possessivo, competitivo e calculista), 

uma concepção de sociedade (tomada como um agregado fortuito, meio de o 

indivíduo realizar seus propósitos privados) fundada na ideia da natural e 

necessária desigualdade entre os homens e uma noção rasteira da liberdade 

(vista como função da liberdade de mercado). 

Devido ao contexto de crescimento econômico vivido nos “anos dourados” os ideais 

neoliberais não estavam em condições favoráveis para sua expansão, o que se deu somente a 

partir da década de 1970, com o advento da referida crise do capital. Para os defensores do 

neoliberalismo, essa crise resultava “do poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, [...] do 

movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista em suas pressões 

reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse 

cada vez mais os gastos sociais” (ANDERSON, 1995, p. 10). 

 De acordo com Netto & Braz (2007, p. 225), o capital 

[...] não avança segundo a sua lógica se encontra outras barreiras e limites 

que aqueles que derivam da estrutura de seu próprio movimento. Dos seus 

limites e travas imanentes (que se expressam nas crises), ele não pode livrar-

se; de regulações e freios sociopolíticos, ele pode liberar-se, como o prova a 

história dos últimos trinta anos. 

 Nessa perspectiva, a resposta dos neoliberais para a crise baseou-se na implementação 

do Estado mínimo, o qual não deveria intervir nas relações do mercado. Certamente que essa 

não intervenção referiu-se a regulação econômica (no sentido de restrição ao mercado), pois o 

Estado, em todo o período de hegemonia neoliberal
13

, foi (é) chamado a atuar no 

fortalecimento do mercado, no enriquecimento dos monopólios, através de incentivos fiscais, 

proteção aos mercados consumidores, etc. (NETTO & BRAZ, 2007, p. 227), não estando, 

portanto, isento de suas “responsabilidades” com a reprodução ampliada do capital. Além 

disso, o Estado foi alvo do processo de privatização, mediante o qual “entregou ao grande 

capital, para exploração privada e lucrativa, complexos industriais inteiros [...] e serviços de 

primeira importância”, expandindo as áreas de investimento do capital, contribuindo, também, 

com o processo de mundialização do capital (NETTO & BRAZ, 2007, p. 228). 

                                                           
13

Segundo Anderson (1995, p. 11), a hegemonia neoliberal se deu a partir do final da década de 1970, quando 

foram eleitos governos que assumiam em seus programas os princípios neoliberais, com destaque para as 

eleições dos governos: Thatcher na Inglaterra em 1979; Reagan nos Estados Unidos em 1980; Khol na 

Alemanha em 1982; e Schlutter na Dinamarca em 1983. 
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 Seguida dessa desregulamentação econômica também se deu a desregulamentação 

social, como modo de garantir o aumento das taxas de lucro e o crescimento econômico 

através da redução dos “gastos” sociais, solapando, assim, os direitos conquistados pelos 

trabalhadores no Estado de bem-estar. Segundo Netto & Braz (2007, p 225. Grifos originais), 

“o capitalismo contemporâneo particulariza-se pelo fato de, nele, o capital estar 

destruindo as regulamentações que lhe foram impostas como resultado das lutas do 

movimento operário e das camadas trabalhadoras”. Aliada a essa destruição deu-se o 

processo de reestruturação produtiva do capital, com a substituição do modelo de produção 

taylorista-fordista (produção rígida) pelo modelo de acumulação flexível (inspirada no padrão 

toyotista), que busca atender às peculiaridades dos “nichos” de consumo, mantendo a 

produção em grande escala; incorpora massivamente as tecnologias, reduzindo a necessidade 

do trabalho vivo; “promove a desterritorialização da produção” (NETTO & BRAZ, 2007, p. 

216).  

 Esses processos, associados, acarretam mudanças significativas para os trabalhadores 

– mudanças estas nas dimensões objetivas e subjetivas. Objetivamente, tem-se um aumento 

exponencial do desemprego – que nos marcos do capitalismo contemporâneo adquire 

dimensão estrutural –, cumprindo o objetivo neoliberal de restaurar a desigualdade natural 

entre os homens, garantindo, com isso, a precarização do trabalho. Constata-se nos países que 

assumiram essa flexibilização um enorme contingente de trabalhadores informais, em 

empregos parciais, subcontratados, terceirizados, que, em geral, possuem baixos salários, são 

submetidos a intensas e extensas jornadas de trabalho, e desfrutam de mínimas (ou nenhuma) 

garantias sociais (NETTO & BRAZ, 2007, p. 217-219). 

 O toyotismo apresenta novos modos de realizar a gestão da força de trabalho, através 

não mais da hierarquia e rigidez típicas do taylorismo-fordismo, valendo-se de estratégias de 

“envolvimento” e “participação” dos trabalhadores, do discurso de que o êxito de cada 

trabalhador é o êxito da empresa (devendo todos “vestirem a camisa” e sendo considerados 

não mais empregados, e sim “colaboradores”), assim estimulando o “sindicalismo de 

empresa”, empenhando-se em “quebrar a consciência de classe dos trabalhadores” (NETTO 

& BRAZ, 2007, p. 217). 

Além disso, a concepção individualista de homem da ideologia neoliberal é 

amplamente difundida pelos meios de comunicação de massa e reproduzida nas relações 

sociais, configurando uma sociedade de controle, que segundo Neves (1997, p. 90), 
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Produz subjetividades solitárias, cada vez mais voltadas para dentro de si, 

magnetizadas com suas imagens nos espelhos fornecidos pelo capital. 

Subjetividades, estas, que retiram os homens da história, circunscrevendo 

seu conhecimento a “seu interior”, “à busca de si mesmo” e têm como um 

dos seus efeitos a produção da distância, paralisia e individualização. 

Tais elementos, entre outras coisas, contribuíram com a crise do movimento sindical e 

a redução do operariado industrial, reduzindo a capacidade de resistência dos trabalhadores e 

sustentando a falsa ideia de “morte do sujeito revolucionário” (NETTO & BRAZ, 2007, p. 

219), afetando subjetivamente os trabalhadores, que sentem dificuldades em se perceber 

enquanto classe social, antagônica à classe exploradora, e dotada de capacidade de lutar 

contra capitalismo. Além disso, todas essas transformações configuraram maior 

fragmentação, heterogeneização e complexificação dos trabalhadores, apresentando como 

desafio central o resgate do caráter de classe dos segmentos que vivem do trabalho 

(ANTUNES, 2004, p. 72-73). 

Como resposta à crise dos anos 1970, o êxito econômico do neoliberalismo se deu 

apenas para o grande capital (aumento da taxa de lucros empresariais), sem conseguir 

recuperar o crescimento econômico e destruindo as condições de vida dos trabalhadores
14

 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 128), agravando as desigualdades sociais e a 

concentração da riqueza socialmente produzida (idem, p. 132). Ideologicamente, no entanto, 

ele se mostrou triunfante (durante a década de 1990, especialmente), principalmente após o 

ápice da crise do socialismo real
15

 - nas décadas de 1980-90 – que culminou na derrocada de 

vários países socialistas. Com o fim da “ameaça socialista” afirmou-se o “fim da história”, 

comemorando a “vitória” do capitalismo com a sua naturalização (NEVES, 1997, p. 89).  

 O início do século XXI foi marcado por profundas transformações socioeconômicas, 

políticas e culturais ocasionadas pela incorporação e implementação dos ideais neoliberais e 

da reestruturação produtiva pela maioria dos países capitalistas, instaurando um cenário de 

ofensiva do capital aos trabalhadores que não era visto há décadas. Todavia, destacamos que, 

como afirmam Netto & Braz (2007, p. 238. Grifos originais), “o capitalismo contemporâneo, 
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De acordo com Navarro (1998 apud BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 128-129), segundo dados da OCDE 

(Organização Europeia para o Comércio e Desenvolvimento), a taxa de crescimento econômico anual (PIB) dos 

Estados Unidos caiu de 4,0 entre 1960-73 para 1,2 entre 1990-93; e na Europa a queda foi de 4,8 para 0,6 entre 

os mesmos períodos. Além disso, a taxa de desemprego aumentou de 6,7 entre 1974-79 para 7,2 entre 1980-90 

nos Estados Unidos; com aumento de 4,4 para 7,9 na União Europeia nesses mesmos anos. 

15
Uma sintética, mas importante, reflexão sobre esse processo da crise do socialismo encontra-se em NETTO, 

José Paulo. Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. – 4 ed. – São Paulo: Cortez, 2007. – (Coleção Questões 

da Nossa Época; v. 20). 
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ao exacerbar todas as contradições do modo de produção capitalista, criou também a condição 

necessária para a sua substituição por uma outra organização societária, capaz de 

efetivamente instaurar um [...] novo mundo”. 

 Ao ampliar a sua produção a elevados níveis, sem, porém, socializar a riqueza, o 

capitalismo acentuou de maneira inédita suas contradições (NETTO & BRAZ, 2007, p. 238); 

e, assim, os trabalhadores – principal alvo de todo esse processo – ensaiam uma reação; 

mesmo com todos os esforços neoliberais em anular as forças dessa classe. Como exemplos 

meramente ilustrativos, tivemos apenas nesse último ano, nos países centrais (destacadamente 

EUA, Inglaterra, Grécia, França, Espanha, Alemanha), e também nos países periféricos (como 

as “revoluções” no mundo árabe), inúmeras manifestações contra a queda dos salários, as 

ondas de demissões em massas, o imperialismo, as medidas de austeridade dos governos, as 

desigualdades socioeconômicas. Sem dúvida se faz necessária uma análise mais profunda 

acerca dessas mobilizações para conhecermos suas reais capacidades e intenções de superação 

desse modo de produção; mas, importa-nos nesse estudo, salientar que o momento é de 

retomada das lutas sociais e da atuação política dos trabalhadores. 

 

Enquanto isso, no Brasil... 

 Enquanto no cenário internacional, em fins da década de 1960, o modo de produção 

capitalista era assolado pela crise e a burguesia já preparava uma reação à mesma, o Brasil 

encontrava-se no período autocrático burguês (pós-1964), vivenciando um momento de 

intenso crescimento econômico, o “Milagre Brasileiro”. O processo de expansão do que 

Sabóia (apud BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 134) denominou “fordismo à brasileira” 

foi o modo pelo qual se deu a “introdução da produção em massa de automóveis e 

eletrodomésticos para o consumo de massa restrito” no Brasil – iniciado nos anos 1955 com o 

Plano de Metas – sem, contudo, se estabelecer o consenso e o pacto social-democrata como 

ocorreu na Europa e nos Estados Unidos (idem, p. 135). 

 Apesar disso, durante o regime ditatorial brasileiro a política social foi expandida, 

porém “de forma tecnocrática e conservadora, reiterando uma dinâmica singular de expansão 

dos direitos sociais em meio à restrição dos direitos civis e políticos” (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2009, p. 135). Como não foi possível manter durante os anos 1970 essas taxas 

de crescimento, entre as estratégias adotadas no projeto de modernização conservadora da 
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autocracia burguesa, operou-se no país ações de repressão paralelas às de assistência, como 

forma de responder à reconfiguração da “questão social” causada por esse projeto (idem, p. 

136). A partir de 1973-74 os efeitos da crise internacional passaram a refletir internamente, 

contribuindo também com o processo de esgotamento do regime em voga, iniciando-se, nos 

anos seguintes, a “abertura lenta e gradual do regime, num processo de transição para a 

democracia que irá condicionar em muito a adesão brasileira às orientações conservadoras 

neoliberais, já em curso no nível mundial” (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 138-139).  

A década de 1980 foi marcada, de um lado, pelo fracasso econômico, e, de outro, por 

importantes conquistas democráticas. No que tange à economia, o país (assim como o 

conjunto da América Latina) sofreu com o agravamento da dívida externa, pois num curto 

tempo foram exponencialmente elevadas as taxas de juros cobradas pelos credores (que 

buscavam recuperar-se de seu período de estagnação). De acordo com Behring & Boschetti 

(2009, p. 139), os principais efeitos da crise do endividamento foram o empobrecimento da 

América Latina em sua totalidade; a crise dos serviços públicos, que tiveram aumento da 

demanda ao passo que se reduziam os direitos; o desemprego e a informalidade; 

favorecimento da produção voltada para a exportação em detrimento do atendimento às 

necessidades internas.  

Ainda segundo as autoras, as “características regionais preexistentes à crise da dívida 

foram exacerbadas no contexto dos anos 1980, quando a estagnação chega à periferia, fazendo 

cair os índices de crescimento, deslegitimando os governos militares e dando fôlego às 

transições democráticas” (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 139). Após essa crise impôs-

se na América Latina o “discurso da necessidade dos ajustes e dos planos de estabilização” 

(idem, p. 140), que, efetivamente, não contribuíram para o fortalecimento da economia latino-

americana. O Brasil, por exemplo, entrou nos anos 1990 devastado pela inflação, por baixos 

investimentos (públicos e privados), pela falta de resolução para a questão da dívida, e com 

uma aguda “questão social”. 

Em relação ao cenário político, a década de 1980 representou uma importante 

redefinição das correlações de forças – com a forte atuação de um novo movimento operário e 

popular, do qual é destaque o operariado da região do ABC paulista culminando na fundação 

do Partido dos Trabalhadores, mas também marcando presença os legatários do 

neoliberalismo –, desencadeando na retomada do Estado democrático. O processo da 

Constituinte, que tinha como finalidade exatamente essa retomada, configurou-se num campo 
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de disputas de hegemonia entre os projetos dos movimentos sociais dos trabalhadores e dos 

neoliberais, refletindo, ao final, essas contradições: foram conquistados avanços 

significativos, mas também muitos conservantismos se mantiveram. No entanto, o que 

prevaleceu nesse processo foram os acordos estabelecidos pela maioria do “centrão”, não 

representando, idealmente, os interesses de nenhum grupo (BEHRING & BOSCHETTI, 

2009, p. 141-142).  

Nesse contexto, um novo “divisor de águas” foi deslocado para a primeira disputa 

presidencial direta do país após o período autocrático, em 1989. O confronto entre Lula e 

Collor no segundo turno das eleições – culminando na eleição de Collor –, segundo Behring 

& Boschetti (2009, p. 142), expressou as “tensões entre as classes sociais e segmentos de 

classe ao longo dos anos 1980”. Para as autoras (idem, p. 143),  

para além de uma crise econômica que se arrastava, configurou-se uma crise 

política, delineada pelo avanço do movimento sindical e popular, colocando-

se como alternativa de poder, combinando-se explosivamente à 

fragmentação da burguesia brasileira, num período grávido de possibilidades 

de aprofundamento da democracia política e econômica, mas também 

repleto de tendências regressivas e conservadoras ainda fortes e arraigadas 

na sociedade brasileira, mesmo depois de tão intenso acúmulo de forças 

pelos trabalhadores e movimentos populares. 

 Com a vitória de Collor, representando os ideais neoliberais, as conquistas alcançadas 

na Constituição de 1988 tiveram (e tem até hoje) muitas dificuldades de se concretizarem, 

devido às contra-reformas de que o Estado tem sido alvo. A década de 1990 foi marcada pela 

propagação em massa da ideia de necessidade de “reformas”
16

, pois se argumentava que a 

crise econômica e social do país era causada pelos problemas e deficiências do Estado 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 148). 

 No governo Collor iniciaram-se essas contra-reformas, através dos Planos que 

buscavam interromper o processo inflacionário a partir do arrocho salarial, da privatização do 

Estado, da diminuição do déficit público, etc.; entretanto, seu êxito foi apenas no desmonte do 

Estado e dos direitos dos trabalhadores, pois o nível de inflação no país passou dos 20% 

(ANTUNES, 2004, p. 13). Além disso, a abertura desmedida ao capital internacional, o 
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Segundo Behring e Boschetti (2009, p. 149), o termo reforma historicamente esteve atrelado às lutas do 

movimento operário socialista, significando mudanças que contribuíssem para melhorar suas condições de 

trabalho e vida. No entanto, esse conceito é apropriado pela ideologia neoliberal de modo destituído desse seu 

significado sócio-histórico, equivalendo a qualquer mudança ocorrida. Nesse sentido, assim como as autoras, 

defendemos a ideia de que o que vem ocorrendo com o avanço neoliberal é um conjunto de contra-reformas, 

devido os ataques que realizam contra os interesses dos trabalhadores. 
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sucateamento do parque produtivo nacional, entre outras ações desse governo, prejudicaram, 

também, segmentos do empresariado brasileiro, que se viram ameaçados pelos planos de 

Collor (idem, p. 17). Nesse cenário, a insatisfação dos trabalhadores e do empresariado, aliada 

às acusações de envolvimento do presidente em esquemas de corrupção, levaram ao 

impeachment de Fernando Collor em 1992.  

A continuidade das contra-reformas do Estado, no entanto, foi assumida pelo vice-

presidente Itamar Franco, juntamente com o governo do país. Um aspecto central do 

governo Itamar, contudo, foi o controle da inflação através da implementação do Plano Real, 

elaborado pelo, então, ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. O sucesso desse 

plano contribuiu, em grande medida, para a eleição de FHC como presidente em 1994.  

 Durante seus dois mandatos (1994-98 e 1998-2002), FHC intensificou a política de 

ajuste neoliberal no Brasil, resultando num “monumental processo de privatização, 

desindustrialização, ‘integração’ servil e subordinada à ordem mundializada” (ANTUNES, 

2004, p. 37). Nessa lógica, importantes setores – até então sob o controle do Estado, e muitos 

criados sem nenhuma participação do capital privado – foram “entregues” ao capital a custos 

muito inferiores de seus valores reais, como é o caso das empresas de energia elétrica e de 

telecomunicações, das estradas, da previdência, da Vale do Rio Doce, entre outros. Tal 

desmonte da economia interna tornou o país cada vez mais dependente do capital 

internacional (idem, p. 38).  

 Associado a isso se operou a desregulamentação do trabalho, através da flexibilização 

produtiva, acarretando o aumento do desemprego, a precarização dos direitos trabalhistas, a 

desmontagem da previdência, o incremento da informalidade (ANTUNES, 2004, p. 38), 

dentre outros prejuízos aos trabalhadores, próprios desse projeto de “reformas” voltadas para 

os interesses do capital. Também, a fim de reduzir os “gastos” públicos, foram atacados os 

direitos sociais que desde Vargas vinham sendo regulados: o governo FHC foi responsável 

pela “degradação da saúde pública, desmesurada quebra dos direitos previdenciários, enorme 

desmonte do ensino superior, além da brutal penalização salarial dos professores e 

funcionários públicos” (ANTUNES, 2004, p. 42). A partir da desresponsabilização do Estado 

pelas políticas sociais houve uma regulamentação do terceiro setor, tornando tais políticas 

caracterizadas pela privatização, focalização e descentralização (BEHRING & BOSCHETTI, 

2009, p. 154-155). De acordo com a análise de Petras (1999, p. 60) sobre o processo de 
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retirada dos direitos no Brasil, no governo FHC houve “um ataque sustentado contra os 

direitos trabalhistas e sociais”. 

 Todavia a ofensiva neoliberal de FHC não se deu apenas aos direitos já instituídos, 

mas igualmente às lutas dos trabalhadores na preservação ou conquistas de condições dignas. 

A truculência e repressão aos movimentos sociais – com especial destaque ao tratamento 

dispensado ao Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST)
17

, satanizado por FHC 

– foram mais uma estratégia governista para garantir a primazia do capital (ANTUNES, 2004, 

p. 42-43). Além disso, assim como em outros países que passaram a se orientar pela ideologia 

neoliberal e incorporaram o padrão de acumulação flexível, os efeitos de precarização e 

desregulamentação do trabalho, aliados ao desemprego estrutural, impactaram na organização 

e atuação dos sindicatos, cada vez menos combativos, aceitando acordos que não atendiam 

aos interesses dos proletários (idem, p. 48-49).  

Apesar disso, durante todo o mandato FHC, foram constantes e intensas as lutas do 

MST, e mais ao final desse governo outras manifestações contra essa programática ofensiva 

do capital se realizaram (ato das oposições, greves dos metalúrgicos, etc.), explicitando o 

descontentamento dos segmentos mais aviltados pelas contra-reformas neoliberais 

(ANTUNES, 2004, p. 47). Nesse cenário, estava muito mais favorável para as esquerdas uma 

vitória no processo eleitoral (idem, p. 134), e foi exatamente o que aconteceu em 2002. 

 Evidente que a eleição de Lula também esteve atrelada a concessões e alianças que o 

PT realizou que não condiziam – aparentemente – com suas propostas (ANTUNES, 2004, p. 

134). Ainda assim, a vitória presidencial de um candidato oriundo da classe trabalhadora 

renovou as esperanças da maioria dos brasileiros, que haviam sido vítimas dos ataques 

liderados por Fernando Henrique. Entretanto, o que os dois governos Lula (2002-2006 e 

2006-2010) realizaram não correspondeu às expectativas iniciais dos trabalhadores (menos 

ainda dos segmentos organizados da esquerda). 

 Assistimos, nesses anos, à continuidade do projeto neoliberal posto em curso por 

Collor e FHC. Sob o governo de Lula o Brasil seguiu com o aumento do desemprego, a 

redução dos salários, a precarização e flexibilização do trabalho, o desmonte e privatização da 
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Petras (1999, p. 61) afirma que o MST foi “o único movimento social que compreendeu a natureza radical da 

estratégia de Cardoso”, colocando como contraponto à política de apropriação e privatização de FHC seu 

movimento de ocupações de terras. Justamente por essa percepção e por explicitar as contradições entre os 

interesses do capital e dos trabalhadores, lutando avidamente pela defesa desses últimos, o MST foi o principal 

alvo de repressão e criminalização do governo de Cardoso. 
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previdência, a manutenção da concentração de terras, além do corte de “gastos” sociais em 

detrimento do pagamento dos juros da dívida externa (ANTUNES, 2004, p. 155-156). Por 

outro lado, o combate à pobreza anunciado pelo presidente tem se dado, principalmente, 

através de políticas de transferência de renda (tendo o programa Bolsa Família como carro-

chefe) que não proporcionam a real mudança das condições de vida dos trabalhadores, apenas 

os tornam dependentes das migalhas assistenciais.  

 Apesar de todo esse contexto, além dos escândalos de corrupção vividos na era Lula, 

dos quais os “mensalões” se destacaram, o PT continua governando o Brasil, agora sob a 

presidência de Dilma Roussef. Prestes a completar seu primeiro ano de governo, suas ações 

indicam que as políticas neoliberais serão mantidas e intensificadas no país. Os cortes sociais 

permanecem, assim como a precarização do trabalho. Também continuam as denúncias de 

corrupção, com a queda de ministros. Mas já é visível a reação dos trabalhadores: greves de 

importantes segmentos e setores (professores, bancários, correios); mobilizações contra os 

ajustes do governo, reivindicando mais investimentos nos serviços públicos e verdadeiras 

reformas (movimento pelos 10% do PIB para a educação, plebiscito pelo limite da 

propriedade de terra). 

 Ainda que se considerem as particularidades sócio-históricas do Brasil, percebemos 

que a programática neoliberal em curso no país não se diferencia em muito do que vem sendo 

implementado mundialmente – ressaltando-se, contudo, sua inserção subordinada nesse 

processo de mundialização do capital, o que agrava ainda mais seus efeitos nefastos. É nesse 

cenário que o Serviço Social, na contracorrente dessa lógica, constrói seu Projeto Ético-

Político, comprometendo-se com a transformação das relações estabelecidas. 

 

3.2 – Projeto Ético-Político do Serviço Social: compromisso com a emancipação humana  

 

 O que, nos anos 1990, se denominou Projeto Ético-Político do Serviço Social 

brasileiro é definido por Netto (apud BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 194) como 

conjunto de 

valores que legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 

funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o 

seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
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estabelecem as balizas de sua relação com os usuários de seus serviços, com 

as outras profissões e com as organizações e instituições sociais. 

 Tal projeto é fruto de um processo coletivo construído desde a década de 1980, sob a 

direção das entidades nacionais da categoria (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 194), 

sendo de fundamental importância para o seu desenvolvimento a “conjuntura favorecida pela 

democratização da vida política brasileira, a organização política da categoria e seu acúmulo 

teórico, especialmente no campo da tradição marxista” (BARROCO, 2004, p. 29). 

 A década de 1980 é marcada pela “maturidade teórica” do Projeto Ético-Político da 

profissão, notada pelo salto qualitativo da produção teórica da categoria através, 

especialmente, da incorporação de matrizes teórico-metodológicas que sinalizam a ruptura 

com o conservadorismo do Serviço Social
18

 (BARROCO, 2004, p. 28-29). A criação – na 

década de 1970 – e expansão da pós-graduação contribuíram, sobremaneira, para a 

incorporação da tradição marxiana pelos assistentes sociais (BOSCHETTI, 2009, p. 147), 

alterando as concepções e valores que tradicionalmente embasaram o seu exercício a partir da 

afirmação do compromisso com as classes subalternas, e, consequentemente, com outro 

projeto societário. Além disso, registrou-se um importante processo de democratização das 

entidades da categoria – sindicatos, conselhos – (SILVA, 2006, p. 141), ampliando a 

participação política dos profissionais na adoção dos valores e princípios norteadores da 

profissão e na escolha da direção social do Serviço Social. 

Os valores e pilares desse projeto ético-político difundem-se no Código de Ética dos 

Assistentes Sociais (1993), na Lei de Regulamentação da Profissão (lei 8662/93) e nas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social (aprovadas pela ABEPSS em 1996), 

os quais merecem uma análise um pouco mais detalhada. 

 

Código de Ética dos Assistentes Sociais 
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Cabe ressaltar, de acordo com Netto (1996, p. 111), que “essa ruptura não significa que o conservadorismo (e, 

com ele, o reacionarismo) foi superado no interior da profissão; significa, apenas, que – graças a esforços que 

vinham, pelo menos, de finais dos anos setenta, e no rebatimento do movimento da sociedade brasileira – 

posicionamentos ideológicos e políticos de natureza crítica e/ou contestadora em face da ordem burguesa 

conquistaram legitimidade para se expressarem abertamente”. (NETTO, José Paulo. “Transformações 

societárias e Serviço Social: notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil”. In: Serviço Social e 

Sociedade. São Paulo: Cortez, ano XVII, nº 50, p. 87-132, abril 1996.) 
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 A reflexão ética – que, como qualquer processo de reflexão teórica, não é neutro – da 

profissão encerrada no Código de Ética de 1993 é comprometida com valores e princípios que 

tem como suporte a ontologia do ser social, considerando o homem como um ser social, 

constituído historicamente, capaz de criar, recriar e escolher valores (estes também 

socialmente determinados). Essa orientação, no entanto, não corresponde às reflexões 

tradicionais do Serviço Social: os códigos de ética de 1947, 1965 e 1975, sob influência da 

doutrina social da Igreja, apresentavam uma visão idealista, a-histórica e metafísica de 

homem, tendo como princípio a conciliação das classes, apoiando-se na neutralidade e 

harmonia na relação com a instituição (SILVA, 2006, p. 140). 

 Em 1986, como desdobramento do movimento de renovação do Serviço Social, foi 

aprovado um novo código, elaborado pelo conjunto da categoria, no qual foram revisados os 

valores contidos nos códigos anteriores e que fundamentavam a profissão, contrapondo-se ao 

conservadorismo e à neutralidade, explicitando, assim, a dimensão política da profissão 

(SILVA, 2006, p. 141). Com isso foi estabelecida a noção de compromisso, exigindo um novo 

perfil profissional que “requer capacitação para elaborar, gerir e decidir a respeito de políticas 

sociais e programas institucionais, o que pressupõe instrumentos para o conhecimento crítico 

da realidade política e social”, devendo o assistente social estar atento à dimensão política da 

profissão e aos desafios postos à uma ação comprometida (PAIVA et al, 2006, p. 160).  

 Nesse sentido este código é considerado um marco na ruptura com o Serviço Social 

tradicional, mas o mesmo apresentava alguns limites. Um dos principais limites era a 

superficialidade com que a questão da ética foi tratada, tendo sido privilegiada a reflexão 

política. Outro aspecto é a concepção do assistente social como “agente privilegiado da 

transformação social”, cabendo exclusivamente à prática profissional o compromisso de 

transformar a realidade (SILVA, 2006, p. 142), superdimensionando, com uma visão idealista 

e voluntarista, esta atividade que possui limites pela sua inserção na divisão sócio-técnica do 

trabalho. Enfatizando o aspecto político e educativo, esse instrumento subestimou sua 

dimensão normativa – própria de um código de ética profissional. Possuía, ainda, um “forte 

traço conjuntural”, não alcançando a totalidade da intervenção do assistente social (PAIVA & 

SALES, 2006, p. 176). Assim, se explicitam limites teórico-filosóficos e fragilidades de 

operacionalização desse código no cotidiano profissional (PAIVA et al,  2006, p. 161). 

 A reformulação do Código de Ética de 1986 mostrou-se necessária devido aos limites 

expostos, mas esse processo se deu de modo a garantir que os avanços contidos nesse código 
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permanecessem em sua reformulação. Nessa perspectiva foi elaborado o Código de Ética de 

1993, fundado em valores éticos “calcados na inserção histórico-social da profissão na 

realidade concreta” (PAIVA et al, 2006, p. 161). De acordo com Paiva (idem, p. 167), a ética 

profissional deve per pensada em sua dupla dimensão: “como espaço de reflexão teórica sobre 

os fundamentos da moralidade e como resposta consciente de uma categoria profissional às 

implicações ético-políticas de sua intervenção, indicando um dever ser no âmbito de 

determinada projeção social”. Nesse sentido, foi reafirmado o compromisso do projeto 

profissional com os trabalhadores, através de “valores e princípios colocados no horizonte de 

um projeto de superação da ordem burguesa” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 146), porém com 

outro entendimento da dimensão ético-política da profissão, a partir da sua inserção na 

“mediação” entre os interesses das classes sociais, espaço este de conflitos e contradições 

(PAIVA et al, 2006, p. 169). 

 Os princípios fundamentais do Código de Ética (1993), que devem orientar o exercício 

profissional, reconhecem a liberdade como valor ético central, demandando autonomia, 

emancipação e expansão plena dos indivíduos sociais. Para isso, é necessária a defesa 

intransigente dos direitos humanos, recusando o arbítrio e o autoritarismo. Pauta-se a tarefa da 

ampliação e consolidação da cidadania e a defesa do aprofundamento da democracia, através 

da socialização da política e da riqueza socialmente produzida. A categoria deve, assim, se 

posicionar em favor da equidade e da justiça social. Também deve se empenhar na eliminação 

de todas as formas de preconceito e garantir o pluralismo. Aliado a tudo isso os assistentes 

sociais devem optar por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, livre de qualquer tipo de exploração e dominação; articulando-se com 

os movimentos de outras profissões que partilhem desses princípios e com a luta dos 

trabalhadores. É preciso comprometer-se, também, com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, exercendo a profissão sem ser discriminado e 

sem discriminar
19

. 

 Tais princípios assumidos pelo conjunto da categoria chocam-se com o “culto do 

individualismo, a linguagem do mercado e os ecos da pós-modernidade” (IAMAMOTO, 

2009, p. 78), próprios do capitalismo em sua configuração neoliberal. A defesa dos direitos 

sociais e políticos conforma-se em uma ameaça a esse modo de produção, pois “apontam para 

a possibilidade de uma sociedade igualitária e livre” (PAIVA et al, 2006, p. 169) – também 
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Princípios Fundamentais do Código de Ética do Assistente Social – 1993. 
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defendida nos princípios do Código de Ética do Assistente Social. Nessa perspectiva, os 

valores e princípios com que a profissão se compromete vão de encontro aos interesses e 

concepções defendidos pelos detentores dos meios de produção, implicando um vasto 

caminho de desafios para a materialização desses princípios. Para Paiva e Sales (2006, p. 

208), a realização do Código de Ética “em tudo o que prescreve e aponta enquanto projeto 

político e ético-profissional”, depende de fatores como “a qualidade da formação profissional, 

o nível de consciência política e de organização da categoria, o compromisso dos 

profissionais enquanto cidadãos, e também as condições objetivas que incidem sobre seu o 

desempenho profissional”. 

 Nesse sentido, Iamamoto (2009, p.141) aponta como uma exigência aos assistentes 

sociais na materialização desses valores e princípios o conhecimento e aproximação das 

condições de vida e trabalho das classes sociais – especialmente as subalternas –, a fim de 

captar suas necessidades e interesses. Assim, o desafio posto à categoria é “captar os núcleos 

de contestação e resistência, as formas de imaginação e invenção do cotidiano, de defesa da 

vida e da dignidade do trabalhador”. Também é preciso que o espaço de trabalho do assistente 

social se constitua em espaço público, através da socialização de informações, ampliação dos 

fóruns de debates, transparência dos processos de negociação, etc., “permitindo maior 

controle, por parte da sociedade, nas decisões que lhes dizem respeito” (IAMAMOTO, 2009, 

p. 143. Grifos originais). 

 Nessa perspectiva, solicita-se um profissional que perceba as possibilidades existentes 

nessas relações contraditórias e seja “capaz de formular, avaliar e recriar propostas ao nível 

das políticas sociais e da organização das forças da sociedade civil” (IAMAMOTO, 2009, p. 

144. Grifos originais), e que acredite no protagonismo dos sujeitos sociais. Tal profissional 

deve, além disso, conhecer o instrumental técnico-operativo para realizar as atividades que lhe 

são demandadas no estímulo à “participação dos usuários na formulação, gestão e avaliação 

de programas e serviços sociais de qualidade”. Com isso, busca-se ampliar as bases de 

legitimidade da profissão junto aos usuários dos serviços prestados (idem, ibidem), devendo o 

assistente social zelar pela qualidade desses serviços e ampliação do acesso aos mesmos, 

socializando informações quanto aos direitos sociais e posicionando-se contrariamente à 

imposição de rigorosos critérios de seletividade (idem, p. 145). 

 Tais exigências apontam para um novo perfil profissional, propositivo, preocupado 

com a sua permanente atualização e que se configure como pesquisador, buscando conhecer 
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os processos sociais para propor alternativas profissionais (IAMAMOTO, 2009, p. 145). O 

assistente social deve potenciar sua dimensão política, própria da sua inserção e atuação 

profissional em relações sociais contraditórias, atribuindo visibilidade às manifestações dessas 

contradições – expressões da “questão social” – que se apresentam no seu cotidiano de 

trabalho, denunciando as “desigualdades, desmandos, desrespeito aos direitos humanos e 

sociais” através da mídia, das redes sociais, e da publicação de estudos e pesquisas sobre 

situações presentes no campo profissional (idem, p. 146). 

 Outro elemento fundamental na materialização do Código de Ética é a articulação da 

categoria “com forças progressistas comprometidas com a formulação de projetos societários 

que impulsionem o desenvolvimento econômico e social da nação, incorporando os interesses 

das maiorias nas grandes decisões políticas” (IAMAMOTO, 2009, p. 147). É também 

necessária a consolidação acadêmica – tanto no nível de graduação como de pós-graduação – 

do Serviço Social, como modo de se aumentar a qualidade da formação profissional, 

propiciando uma competência profissional crítica (idem, ibidem). 

 Todos esses elementos requerem entidades fortes e representativas que coordenem e 

integrem o trabalho profissional, o ensino e a pesquisa em Serviço Social; que sejam 

pluralistas, sem abdicar dos valores e princípios ético-políticos que orientam a profissão 

(IAMAMOTO, 2009, p. 148). Entidades que sejam legítimas e contribuam para a 

materialização do Código de Ética profissional.  

 

Lei de Regulamentação da Profissão 

 A primeira Lei de Regulamentação da profissão (lei 3.252) foi aprovada em 15 de 

maio de 1962
20

, representando um importante avanço para a profissão – “o Serviço Social foi 

uma das primeiras profissões da área social a ter aprovada sua lei de regulamentação” 

(CFESS, 2009). Entretanto, com o passar do tempo essa lei não respondia mais à “realidade e 

aos desafios postos à profissão”, que buscou redefinir seus aspectos teórico-metodológicos e 

ético-políticos, através da ação da entidade de fiscalização da categoria – Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), à época, Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS). Tal 

entidade já identificava os limites da legislação para o processo de fiscalização desde os anos 
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Devido a esse fato em tal data é comemorado o dia do Assistente Social. 
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1960, culminando com o debate sobre a necessidade de revisão da Lei 3.252 no I Encontro 

Nacional CFAS/CRAS
21

, realizado em 1966.  

 Na década de 1970 foi discutida uma proposta de anteprojeto a fim de atualizar essa 

lei, culminando na formulação de um Projeto de Lei encaminhado em 1986 – mas, por 

ocorrência da Assembleia Nacional Constituinte, o mesmo foi arquivado. Apenas em 1989 

que a categoria retomou a discussão sobre a Lei de Regulamentação, nos Encontros 

Nacionais, e construiu uma versão final do PL, que só foi aprovado em 07 de junho de 1993, 

culminando na Lei 3.662. Esse processo de renovação da lei, “ao definir com maior precisão 

as atribuições e competências profissionais, contribuiu para inscrever a profissão de Serviço 

Social em um patamar qualificado no tratamento das expressões da questão social” (CFESS, 

2011), além de criar possibilidades concretas para a fiscalização profissional – no sentido de 

disciplinar e defender o exercício da profissão (art. 7º da Lei 3.662/93). 

 A concepção de fiscalização foi, assim, redimensionada, sendo explicitada sua 

“centralidade como eixo articulador das dimensões técnica, política, formativa e normativa” 

(CFESS, 2009). Nessa perspectiva,   

A fiscalização passa a ser instrumento de luta capaz de politizar, organizar e 

mobilizar a categoria na defesa do seu espaço de atuação profissional e 

defesa estratégica da democracia, dos direitos da população usuária e contra 

todas as formas de exploração e de opressão produzidas na sociedade 

capitalista. (CFESS, 2009) 

 Essa compreensão é fundamental no atual cenário de desregulamentação do trabalho, 

no qual o conjunto CFESS/CRESS segue com essa regulamentação que garante e amplia 

direitos, a exemplo da mais nova conquista da categoria incluída na Lei de Regulamentação: 

“a garantia de 30 horas semanais de trabalho sem redução salarial” (CFESS, 2011). Tais 

elementos, apesar dos limites e dificuldades postos pela sociabilidade burguesa, contribuem 

para a materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

    

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social 

 O currículo mínimo para os cursos de Serviço Social regulamentado em 1982 

representou “uma profunda renovação profissional” – aliado ao Código de Ética de 1986. O 
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Conselho Regional de Assistentes Sociais, atualmente denominado Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS). 



46 

 

mesmo negava a base filosófica tradicional do Serviço Social, tendo como centro da revisão 

curricular a “conexão da formação com a realidade brasileira em um momento de 

redemocratização e ascensão das lutas dos trabalhadores”.  (BEHRING & RAMOS, 2009, p. 

158). Nesse contexto, a formulação desse currículo colocou em questão o direcionamento 

social da profissão, que passou a ser tratado “a partir das demandas postas pelo movimento da 

sociedade brasileira” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 146), vinculando-se ao projeto social da 

classe trabalhadora, assumindo “um compromisso real e efetivo com os seus interesses 

coletivos e em uma articulação teórico-prática com a construção de uma nova hegemonia na 

relação entre as classes sociais” (ABESS, 1984 apud ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 146). 

 Tal direção social defendida nesse currículo continua, ainda hoje, sendo legitimada 

pela profissão. Entretanto, devido à falta de mediações que possibilitassem a concretização 

dos compromissos assumidos pela categoria, o currículo de 1982 foi objeto de revisão, 

conservando-se seus valores e princípios. As principais limitações desse currículo apontadas 

pela ABESS revelam que, no processo de redefinição da profissão na década de 1980, o 

Serviço Social desenvolveu iniciativas que se identificam em três tendências – o teoricismo, o 

politicismo, e o tecnicismo (IAMAMOTO, 2009, p. 53) – que acabaram por afastar a reflexão 

profissional do movimento da sociedade. No esforço de conhecer a realidade, o Serviço Social 

nos anos 1980 privilegiou o conhecimento teórico-metodológico, a inserção político-

profissional e a eficácia da ação profissional, captando criticamente a realidade, sem, contudo, 

compreender a complexa dinâmica da sociedade, num movimento de centralidade da 

profissão em relação de exterioridade com a realidade (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 150-151). 

 Nesse sentido, Iamamoto (2009, p. 53) sinaliza a necessidade de se articular essas três 

dimensões da profissão (teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa) a fim de se 

“romper qualquer relação de exterioridade entre profissão e realidade” (IAMAMOTO, 

2009, p. 55. Grifos originais). Assim se coloca a necessidade da pesquisa como dimensão do 

exercício profissional, visando formular “propostas profissionais que tenham efetividade e 

permitam atribuir materialidade aos princípios ético-políticos norteadores do projeto 

profissional” (idem, p. 56), possibilitando a superação da famosa “dicotomia entre teoria e 

prática” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 152). 

 Outra questão que se colocou durante a década de 1980 e deve estar articulada ao 

processo de formação profissional é o significado social do Serviço Social, “enquanto 

especialização do trabalho coletivo, inserido na divisão social e técnica do trabalho”, o que 
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confere à profissão um caráter processual, na medida em que a mesma se transforma de 

acordo com as mudanças nas relações e condições nas quais se insere (ABESS/CEDEPSS, 

1996, p. 153). 

 A partir dessas questões, o novo projeto de formação profissional – inscrito nas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social, aprovado pela categoria em 1996 

depois de um amplo processo de debates – assumiu “a tese de que o significado sócio-

histórico e ídeo-político do Serviço Social está inscrito no conjunto de práticas sociais que são 

acionadas pelas classes e mediadas pelo Estado, em face das sequelas da ‘questão social’” 

(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 154), visando, a partir dessa perspectiva, “apreender as 

particularidades das demandas e respostas profissionais na dinâmica da realidade” (idem, p. 

159). Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares representam um “conjunto de conhecimentos e 

habilidades necessário à qualificação profissional dos assistentes sociais na atualidade” 

(IAMAMOTO, 2009, p. 71), articulados em três núcleos temáticos: o núcleo dos fundamentos 

teórico-metodológicos da vida social, o núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica 

da sociedade brasileira, e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

 Tais núcleos visam dar conta das diretrizes curriculares da formação profissional, as 

quais implicam capacitação teórico-metodológica, ético-política, e técnico-operativa dos 

assistentes sociais para: a apreensão crítica do processo histórico como totalidade; a 

investigação sobre a formação histórica e os processos sociais contemporâneos que 

conformam a sociedade brasileira, no sentido de apreender as particularidades da constituição 

e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país; a apreensão do significado 

social da profissão desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade; a apreensão 

das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao Serviço Social via mercado de trabalho, 

visando formular respostas profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 

considerando as novas articulações entre público e privado; o exercício profissional 

cumprindo as competências e atribuições previstas na Legislação Profissional em vigor 

(ABEPSS, 1996).  

 Considerando os avanços contidos nas Diretrizes Curriculares, faz-se necessária a 

defesa da formação profissional orientada por esse documento e pelos princípios ético-

políticos do projeto profissional, o que tem se tornado um desafio frente ao contexto atual de 

“expansão desmesurada do ensino superior sem qualidade, em geral com fins lucrativos e à 

distância, ainda que não exclusivamente” (BEHRING & RAMOS, 2009, p. 164), como parte 
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do projeto de “reforma”
22

 universitária que vem sendo implementado no país desde FHC. O 

aumento de cursos oferecidos por universidades particulares e de modalidade à distância 

(EAD) provocarão um crescimento do número de profissionais – segundo Behring & Ramos 

(2009, p. 164), “seis instituições de EAD (uma pública e cinco privadas) são responsáveis 

pela oferta de 27.156 vagas em 202 instituições que implementam os cursos”, podendo dobrar 

o número de assistentes sociais em 10 anos (não correspondendo, necessariamente, com a 

inserção dos mesmos no mercado de trabalho). 

 A questão não é, no entanto, meramente quantitativa: tal expansão tem se dado sem se 

assegurar as diretrizes curriculares construídas pela categoria, não garantindo a qualidade da 

formação
23

. Contribui nesse processo a desregulamentação e precarização das condições de 

trabalho dos docentes de instituições privadas (submetendo-se a contratos horistas, ausência 

de pesquisa e extensão, turmas extensas) (BEHRING & RAMOS, 2009, p. 165) – note-se 

aqui o interesse das instituições de ensino superior particular na obtenção de lucros em 

detrimento da oferta de uma educação com qualidade. Como assinalado por Behring & 

Ramos (idem, ibidem), a aprovação da LDB desencadeou medidas que se orientam pelos 

ditames dos organismos internacionais, pautados na privatização das políticas sociais, no 

favorecimento da ampliação dos serviços privados, na diversificação e massificação do ensino 

e na reconfiguração das profissões. 

 Assim, há alguns eixos destacados por Behring & Ramos (2009, p. 165) que 

sintetizam o “significado estrutural da contra-reforma do ensino superior”. Primeiramente, 

compreende-se que a expansão do ensino superior privado – com formação rápida, tanto 

presencial como à distância – “ocorre para configurar nichos de valorização do capital médio” 

além de se constituir como “via de acesso ao fundo público e ao crédito”. Esse eixo atenta 

para a mercadorização da educação, que é uma esfera, a rigor, não mercantil. Segundo as 

autoras (2009, p. 166), “O ímpeto do capital é valorizar-se sempre e a qualquer custo: do 

desperdício, da destruição do meio ambiente e no caso da contra-reforma do ensino superior, 

da qualidade discutível e o aligeiramento”. Nesse sentido, esse é o significado mais profundo 

da contra-reforma do ensino superior. 

                                                           
22

 Conforme já assinalamos em outro momento desse estudo, a proposta de corte neoliberal que vem sendo 

implementada corresponde, de fato, à uma contra-reforma do ensino superior no Brasil. 

23
Há que se considerar, entretanto, os esforços de alguns docentes que se comprometem com a qualidade da 

formação profissional. 
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 Outro eixo desse processo – especialmente no que tange a ampliação acelerada dos 

cursos à distância – diz respeito à demanda do mercado de trabalho por um perfil profissional 

formado precariamente, adestrado para enfrentar as expressões da “questão social” no 

formato adotado pelo Estado no neoliberalismo. Nas palavras de Behring & Ramos (2009, p. 

166. Grifos nossos), 

Nesse contexto, não se requisita o perfil das diretrizes curriculares, crítico, 

articulador político-profissional dos sujeitos, preocupado com os direitos e a 

cidadania, pesquisador que vai além das aparências dos fenômenos, 

profissional preocupado com a coletivização das demandas, com a 

mobilização social e a educação popular. Ao contrário, o que se requisita é 

um profissional à imagem e semelhança da política social focalizada e 

minimalista de gestão da pobreza e não do seu combate, politização e 

erradicação. 

 Desse modo, não se faz necessário seguir as diretrizes curriculares, ou orientar-se pelo 

tripé “ensino, pesquisa e extensão”; basta utilizar-se de apostilas e de uma “relação individual 

e virtual com um tutor distante” (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 166) para se ter o 

profissional que se deseja. 

 Também se destaca que essa expansão precária do ensino superior configura-se em 

uma estratégia política de legitimação, visto que gera a (falsa) ideia de democratização do 

acesso ao ensino superior como meio de se garantir a inserção no mercado de trabalho. Tal 

estratégia, como se sabe, visa apenas à obtenção de números que insiram o Brasil nos 

parâmetros de competitividade e atratividade internacionais, sem oferecer condições efetivas 

para esses estudantes alcançarem um emprego, constituindo um imenso exército de reserva de 

nível “superior” (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 167). 

 O último vetor analisado pelas autoras refere-se à conexão dessa expansão com o 

projeto de “crescimento econômico” brasileiro, que tem culminado numa “reprimarização da 

economia brasileira”, através do resgate do agronegócio (com destaque para os 

biocombustíveis e etanol). Essa hipótese levantada por Iamamoto, ainda pouco explorada, 

mostra que com o acirramento das expressões da “questão social” causado por esse projeto 

(em especial nas áreas de exploração da cana-de-açúcar, onde o trabalho é extremamente 

precarizado, com características muito semelhantes à escravidão), amplia-se a demanda por 

assistentes sociais, porém com aquele perfil acrítico supracitado (BEHRING & BOSCHETTI, 

2009, p. 167). 
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 São esses os eixos “estruturais e políticos que pressionam pela expansão do ensino 

superior privado e ligeiro – e pelas investidas também junto ao setor público como o REUNI” 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 167). Assim, dificulta-se a concretização do 

compromisso do Serviço Social com as Diretrizes Curriculares, com a formação crítica e com 

qualidade, com a educação pública e gratuita. O desafio posto, então, para a categoria, é 

encontrar as contradições existentes e acirrá-las ao máximo, “buscando alianças na sociedade 

brasileira para a resistência a esses processos” (idem, p. 168). 

 

Projeto Ético-Político do Serviço Social 

 Percebemos através da análise dos documentos que comportam os valores e princípios 

do Projeto Ético-Político do Serviço Social que o mesmo, fruto de lutas e disputas de sujeitos 

coletivos, caracteriza-se por uma perspectiva crítica e progressista, o que implica que a 

categoria assuma compromissos e ações que visem superar o padrão de sociabilidade burguês. 

Segundo Guerra (2007, p. 9), a orientação por projetos progressistas “significa para a 

profissão a adoção de estratégias sociopolíticas e profissionais para somar-se à luta mais 

ampla dos trabalhadores em oposição aos ajustes neoliberais e à barbárie capitalista, que se 

disponha ao enfrentamento das condições atuais”. Nesses termos, considerando o 

investimento que as políticas de cunho neoliberal tem realizado no enfraquecimento da luta 

dos trabalhadores – o ataque aos movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos – faz-se 

necessário construir estratégias que visem homogeneizar os valores e posturas profissionais a 

partir da construção de projetos (GUERRA, 2007, p. 9).  

 No entanto, para que o profissional realize o exercício crítico, competente e 

comprometido, através do “conhecimento teórico, da escolha consciente por valores 

universais, da direção política que atribui a sua prática, bem como de uma postura renovada e 

qualificada”, é preciso que se transcenda a cotidianidade (GUERRA, 2007, p. 12). Segundo 

Heller (apud GUERRA, 2007, p. 12. Grifos da autora), “as ideias necessárias à cotidianidade 

jamais se elevam ao plano da teoria, do mesmo modo como a atividade cotidiana não é práxis. 

A atividade prática do indivíduo só se eleva ao nível da práxis quando é atividade humano-

genérica consciente”. Nesse sentido, os projetos profissionais críticos se tornam mediação 

privilegiada do exercício profissional comprometido (idem, ibidem), necessário para que uma 

atividade se torne práxis. 
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 O cotidiano, por suas próprias características (diferencialidade, imediaticidade e 

superficialidade extensiva), tende a ser um espaço permeado pela alienação e manipulação, 

pois nele os indivíduos agem a partir de seus próprios interesses e espontaneamente 

(GUERRA, 2007, p. 13). Para Heller, é através do trabalho, da ética, da ciência, da arte e da 

política que se torna possível transcender a cotidianidade, elevando-se à genericidade humana 

(apud GUERRA, 2007, p. 15). Nas palavras de Guerra, 

[...] o exercício profissional orientado por um projeto profissional que 

contenha valores universalistas, baseado no humanismo concreto, numa 

concepção de homem enquanto sujeito autônomo, orientado por uma teoria 

que vise apreender os fundamentos dos processos sociais e iluminar as 

finalidades, faculta aos assistentes sociais a consciência de pertencer ao 

gênero e lhe permite desenvolver escolhas capazes de desencadear ações 

profissionais motivadas por compromissos sociocêntricos que transcendam a 

mera necessidade pessoal e profissional de seus agentes que se hipertrofia na 

esfera da cotidianidade. (2007, p. 15, Grifos originais) 

 É nessa perspectiva que o Projeto Ético-Político do Serviço Social possibilita aos 

profissionais essa elevação ao gênero, esse processo catártico (nos termos de Gramsci), 

colocando como horizonte do exercício profissional a superação do modo de produção 

capitalista visando à emancipação humana, através da construção de uma contra-hegemonia. 

Tal projeto, como unidade entre teoria e prática, embasa-se, assim, na teoria social crítica de 

Marx, na ontologia do ser social, para compreender, criticar, e formular alternativas à ordem 

burguesa. A partir da percepção desse processo que se identifica a dimensão política da 

profissão nos compromissos sociopolíticos assumidos conscientemente pela categoria, 

constituindo-se o projeto profissional na “resposta política que a profissão formulou para o 

enfrentamento das condições particulares ao capitalismo monopolista tardio” (GUERRA, 

2007, p. 26). 

 Entretanto, o projeto profissional não deve apenas projetar intenções e horizontes a 

serem alcançados, mas também subsidiar a elaboração de respostas concretas, através do 

referencial teórico elencado. Nesse sentido, o enfrentamento das expressões da “questão 

social” que se apresentam cotidianamente no exercício profissional “requer a construção de 

mediações teóricas, éticas e políticas” (BOSCHETTI, 2009, p. 150). Algumas dessas 

mediações, sinalizadas por Boschetti (idem, p. 150-152), são: possuir uma perspectiva 

histórico-processual da realidade; o reconhecimento do Estado e da Sociedade como espaços 

contraditórios (apostando na luta de classes, buscando construir uma contra-hegemonia); e a 

adoção de uma postura que articule as lutas pela radicalização da democracia (fortalecendo os 

movimentos sociais dos trabalhadores). 
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 Desse modo, devemos lutar pela socialização da riqueza e da política como meio de se 

consolidar o projeto profissional. Nesse sentido, “reafirmar direitos e políticas sociais no 

âmbito do capitalismo e lutar por eles, tendo como projeto uma sociedade justa e igualitária, 

não significa contentar-se com os direitos no marco do capitalismo” (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2009, p. 195), mas sim numa mediação na construção de outras relações 

societárias, contidas nos princípios e valores do projeto Ético-Político do Serviço Social. 

 O desafio posto, então, aos assistentes sociais é a preservação e consolidação desse 

projeto, no cotidiano de nossa intervenção e na participação nas entidades da categoria (como 

sujeitos coletivos) (BOSCHETTI, 2009, p. 153), lutando contra as desigualdades, a 

exploração e a opressão capitalistas. 
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4 – O SIGNIFICADO DA POLÍTICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS 

DISCENTES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DO PURO/UFF 

 

 A partir das considerações realizadas nesse estudo, da concepção de política 

apresentada e do modo como a mesma atravessa o Serviço Social – seja na dimensão política 

própria da ação interventiva dos assistentes sociais em espaços contraditórios, portanto, de 

correlações de forças; seja no compromisso que a categoria assumiu com valores e princípios 

humanistas concretos, visando à construção de uma hegemonia –, pretendemos analisar a 

compreensão que os estudantes de Serviço Social possuem sobre política e como isso se 

realiza concretamente (através da participação política dos mesmos em diferentes espaços 

intra e extra-universitários).  

 Com esse objetivo, foram realizadas entrevistas individuais com seis graduandos 

(identificados aqui como E1, E2, E3, E4, E5 e E6) em Serviço Social do Polo Universitário de 

Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense, entre os meses de setembro e outubro de 

2011. No intuito de apreender essa relação da profissão com a política foram eleitos para a 

entrevista estudantes que já tivessem cursado as disciplinas de Fundamentos Históricos e 

Teórico-Metodológicos e de Ética e Serviço Social, além de estarem já inseridos em campos 

de estágio obrigatório. 

 As entrevistas se constituíram de dois instrumentos: 1) um questionário semi-aberto, 

que visou captar a inserção e atuação dos estudantes em espaços de correlações de forças, de 

explicitação de problemas comuns e projetos coletivos/reivindicações, de discussões e 

deliberações políticas; 2) de um roteiro de questões semi-estruturado, o qual buscou apreender 

o entendimento dos discentes acerca da política e da relação que a profissão estabelece com a 

mesma. 

 A hipótese que culminou nessa pesquisa, surgida através da minha militância no 

movimento estudantil (com especial destaque para a minha inserção no MESS – movimento 

estudantil do Serviço Social), considera que a consciência da dimensão política da formação e 

atuação profissionais, e com isso, a inserção nos espaços de correlações de forças (a fim de 

lutar pela concretização de valores e princípios), é fundamental para um exercício do Serviço 

Social comprometido com a emancipação humana (como indicado no Projeto Ético-Político 

profissional). Desse modo, nos foi necessário perceber como os graduandos desse curso 
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compreendem e vivenciam essa relação, sabendo que apesar da direção apontada pelo projeto 

profissional, cada estudante a incorpora de modo singular (dependendo dos valores que os 

orientavam antes do início do curso, da inserção e relação em outras instituições: como a 

família, a escola, a igreja, etc.). 

 Além do contexto mais geral já explicitado no último capítulo – as 

desregulamentações vividas pelos trabalhadores a partir da implementação da programática 

neoliberal, que afetaram também a subjetividade desses sujeitos, cada vez mais orientados 

pela lógica do individualismo – é preciso situar o cenário mais particular em que se encontram 

inseridos os graduandos de Serviço Social do PURO/UFF. 

 Tal polo universitário situa-se na baixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, no 

município de Rio das Ostras. Esse município, apesar de hoje possuir uma população de 

105.757 habitantes, há apenas dez anos atrás sua população era de 36.419 habitantes
24

. O 

crescimento populacional, causado principalmente pela proximidade do polo petrolífero de 

Macaé (município limítrofe), trouxe diversas mudanças no processo de desenvolvimento de 

Rio das Ostras, mas ainda assim, percebemos a conservação de alguns valores tradicionais. O 

que nos interessa aqui é assinalar como a cultura política arraigada por traços de autoritarismo 

e clientelismo
25

 ainda é cotidianamente reproduzida, tanto pela gestão municipal, quanto por 

parte da população, como também por profissionais que atuam através de setores públicos 

junto à população (dos quais os assistentes sociais também fazem parte). 

 Nessa perspectiva, visualizamos que a compreensão de política, no senso-comum dos 

munícipes, e também nos municípios vizinhos, é atrelada a questões político-partidárias 

(muito relacionada também ao próprio período de eleições governamentais). Tem se, assim, 

uma visão restrita, da política, limitada à relação – desigual, como já sinalizado – entre os 

governantes (prefeito e vereadores, notadamente) e os governados (população), na qual os 

políticos detém o poder, e os “não-políticos” tornam-se dependentes daqueles. 

                                                           
24

Dados do IBGE, referentes aos censos de 2010 e 2000, respectivamente. Disponível em 
<http://www.riodasostras.rj.gov.br/dadosgerais.html>. Acesso em: 08/12/2011. 

25
Segundo Neves (2008, p. 51), “o clientelismo sempre contempla uma relação assimétrica e 

hierarquizada entre diferentes grupos sociais, na qual se fundamenta a ideologia do favor. É uma 

relação entre aqueles que possuem alguma representação política e que se traduz na barganha e nas 

trocas constantes com os que não detém poder político nem econômico”. Para uma análise mais profunda sobre 

o clientelismo na formação sócio-histórica do Brasil, cf. NEVES, Angela Vieira. Cultura política e 

Democracia Participativa: um estudo sobre o Orçamento Participativo. Rio de Janeiro: Gramma, 2008 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dadosgerais.html
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 Certamente que esse crescimento do município acarretou mudanças também nessa 

cultura política, devido a conscientização política fomentada entre as classes subalternas: 

somente nesse ano ocorreram diversas mobilizações populares em Rio das Ostras (como a 

greve dos professores da rede municipal, a passeata dos servidores públicos, o “Grito dos 

Excluídos”, manifestações reivindicando qualidade da educação, entre outras). A instalação 

de um polo universitário na cidade, sem dúvida, também tem contribuído nesse processo de 

questionamento da cultura antidemocrática e negadora de direitos. 

 O polo universitário de Rio das Ostras (PURO) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) é parte da política de expansão e interiorização
26

 desta instituição de ensino superior. 

Suas primeiras turmas iniciaram em 2004 (à época só havia os cursos de Serviço Social, 

Psicologia, Enfermagem e Ciência da Computação), após um convênio firmado entre a UFF e 

a Prefeitura Municipal. No ano seguinte os cursos de Produção Cultural e Engenharia de 

Produção também abriram turmas em Rio das Ostras, porém, no segundo semestre do mesmo 

ano as atividades, que se resumiam ao ensino, foram paralisadas devido ao atraso dos salários 

dos professores, que estavam sem receber desde o início de 2005. Após nove meses de 

paralisação, de vários processos entre a Prefeitura e a UFF, e, principalmente, da constante 

mobilização dos estudantes, as atividades foram retomadas, agora com a intervenção do MEC 

– o que possibilitou a realização de concursos para docentes em 2006 e a criação do polo
27

. A 

partir daí o PURO vem se estruturando e se desenvolvendo, ainda com muitos obstáculos, 

mas com a importante atuação da comunidade acadêmica que cada vez mais tem lutado pela 

sua consolidação. 

 

A participação política 

 É nesse cenário, de uma região com traços antidemocráticos em sua gestão, em um 

polo universitário ainda muito recente, mas já com alguma tradição de luta – mesmo sem 

existir, atualmente, um Diretório Estudantil (DE) e o Centro Acadêmico de Serviço Social 

(CASS) – que os discentes de Serviço Social se inserem. A partir dessa contextualização, e 

também compreendendo que cada sujeito já traz consigo valores e princípios de sua inserção 

                                                           
26

A UFF também possui polos nos seguintes municípios do interior do Rio de Janeiro: Volta Redonda, Campos 

dos Goytacazes e Nova Friburgo. 

27
Tais informações foram obtidas através de relatos de estudantes das turmas iniciais do PURO. Ainda não se 

encontra sistematizada a história desse polo. 
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em outras instituições, anteriores e paralelos ao período da graduação, buscamos identificar 

qual a participação política desses estudantes em diferentes espaços. 

 No que se refere à atuação em movimentos sociais, associações ou entidades, três dos 

seis entrevistados (E2, E4 e E5) relataram participar de organizações da sociedade civil, a 

maioria, entretanto, vinculadas à Igreja católica ou associações filantrópicas. Percebemos que 

ambos já se inseriam nesses espaços antes de iniciar o curso de Serviço Social: E2 já havia 

participado do Grupo Jovem de sua igreja (por mais de 5 anos) e da Associação de 

Transplantados (também por mais de 5 anos, e durante algum tempo na função de 

coordenadora); E4 já participava da Pastoral da Juventude (por mais de 10 anos, coordenando 

essa organização); e E5 participou da Pastoral da Criança (por mais de 5 anos). 

 Após começarem o curso universitário todos relataram participar menos desses 

espaços devido à falta de tempo (exceto E2, que mudou-se da cidade onde atuava nessas 

organizações). Porém, os três também referiram sua inserção em outros espaços após 

tornarem-se estudantes de Serviço Social, mais precisamente há menos de um ano: E2 

participou das últimas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio das 

Ostras; E4 tornou-se membro da ADOTE (grupo de apoio à adoção) do mesmo município; e 

E5 tem participado das atividades do Movimento Fé e Política. 

 Avaliamos, assim, que a atuação política, em organizações da sociedade civil ou em 

espaços de discussão e deliberação sobre políticas públicas, não estão diretamente (ou 

necessariamente) vinculadas ao processo de formação acadêmica e profissional em Serviço 

Social, visto que apenas os estudantes que já possuíam alguma participação antes dessa 

formação é que estavam (no momento das entrevistas), inseridos em algum desses espaços. 

Apesar disso, segundo E5, o curso tem contribuído para uma participação política muito mais 

qualificada. Podemos refletir, também, sobre a participação quase exclusiva em associações 

religiosas cristãs, fato que pode ter contribuído para o ingresso desses entrevistados no curso 

de Serviço Social, visto a história da profissão estar vinculada, em sua gênese, às ações da 

Igreja Católica. Essa representação social da profissão – ligada à caridade e a filantropia –, 

apesar da mesma já ter alcançado reconhecimento de sua racionalidade, de seu projeto Ético-

Político, ainda é vívida no ideário de muitos sujeitos, talvez pelo modo como as políticas 

sociais tem sido tratadas, como benesse ou favor. 

 No que tange à participação em instâncias deliberativas da UFF, também três               

entrevistados (E1, E2 e E3) afirmaram já ter participado, como ouvinte, de alguma instância, 
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com destaque para o Colegiado de Curso do Serviço Social, citado nas três respostas. Todos 

participaram das reuniões desse colegiado mais de uma vez, e E1, além disso, relatou ter 

participado de uma reunião do Conselho do PURO. E1 e E2 disseram ter dificuldades em 

participar mais do Colegiado de Curso por ser no mesmo dia em que realizam estágio 

obrigatório; já E5 informou que nunca participou de nenhuma dessas instâncias devido ao 

horário em que as mesmas acontecem (geralmente na parte da manhã ou da tarde), conflitando 

com sua inserção no mercado de trabalho, com jornada de 35 horas semanais. 

 Com isso, sinalizamos que, mesmo que às vezes haja interesse de alguns estudantes 

em ocupar os espaços de deliberações da UFF, visto que são neles que se decidem sobre os 

caminhos de sua consolidação, o horário em que as reuniões são realizadas dificulta uma 

participação maior dos estudantes. Há também que se problematizar se os discentes conhecem 

essas instâncias, seu funcionamento e papel no desenvolvimento do polo, mas isso ultrapassa 

o objetivo desse estudo. 

 Quanto às atividades atreladas ao movimento estudantil, todos os entrevistados 

disseram já ter participado em mais de uma dessas.  Todos participaram de mais de uma (E2 e 

E6) ou quase todas (E1, E3, E4 e E5) as assembleias estudantis – mas especificamente as de 

Serviço Social. Além disso, também se inseriram em mobilizações, das quais: a mobilização 

de 25 de Maio (E1, E3, E4 e E6) e o ato de luto à estudante Maria Clenilda (E1, E3, E4, E5 e 

E6). Alguns entrevistados representaram ou representam os discentes em comissões: 

Comissão de Estágio (E1), Comissão de Orientação Acadêmica (E2), Comissão de 

organização do Encontro Estadual de Serviço Social e Educação (E4) e Comissão de 

elaboração do estatuto do CASS (E5). Três informaram que já participaram do Encontro 

Regional de Serviço Social (ERESS): E3 e E6 apenas de um encontro, e E5 de todos durante 

sua graduação. E1 relatou que estava iniciando sua atuação no Coletivo “Estudante em 

Construção” à época da entrevista. 

 Notamos que a participação em espaços de lutas e discussões mais específicos dos 

estudantes é mais intensa do que em outras esferas. Tal fato pode ocorrer por esses serem 

espaços onde é mais nítida a relação com a formação e os interesses estudantis; ou devido à 

facilidade de participação por conta dos horários em que geralmente acontecem (na parte da 

noite, o que também, dependendo da conjuntura, diminui a participação, pois “compete” com 

as aulas); ou ainda por se constituírem em atividades mais horizontais, nas quais o peso das 

opiniões, a princípio, é o mesmo, favorecendo uma disputa mais democrática de ideias e 
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propostas. Nossa pesquisa não buscou captar o significado dessas atividades especificamente, 

mas, sem dúvida, estas são as mais representativas na participação política dos graduandos de 

Serviço Social. 

 

Compreensão acerca da política e da sua relação com a profissão 

 Tendo em vista que de algum modo os estudantes atuam politicamente em algum 

espaço, e considerando, como já sinalizado, que acreditamos que a percepção da dimensão 

política do Serviço Social, aliada a essa atuação, são fundamentais para o exercício crítico da 

profissão
28

, buscamos captar a compreensão dos graduandos sobre política e da sua relação 

com a profissão. 

 Percebemos que, apesar de alguns entrevistados apresentarem certa dificuldade em 

definir o que é política, todos apresentaram uma concepção mais ampliada da mesma, que 

ultrapassa a noção de política como algo exclusivo de quem está governando, relacionando-a 

aos processos de lutas coletivas, às pequenas decisões que são tomadas e interferem na vida 

de um grupo ou de toda a sociedade, à capacidade de perceber as contradições existentes, e 

como uma dimensão do ser humano. Vejamos as respostas dos estudantes: 

“Política é uma coisa que, por exemplo, o movimento estudantil, pra mim 

isso é política. É uma garantia de direitos. É você estar lutando, você 

batalhar pela garantia de direitos. E a política, hoje, já não tem mais esse 

caráter. Hoje é politicagem, como se diz. Já não é mais aquele caráter de 

você lutar mesmo pelos seus direitos, mas não só seus. Porque acaba que 

você lutando pelos direitos vai acabar sendo uma coisa coletiva. E hoje já 

não é mais assim. As pessoas vão no clientelismo, no favor para si. [...] Vão 

por interesses próprios, e esquecem do outro. [...] A política eu entendo 

como isso mesmo, uma forma de você garantir o direito da pessoa, de você 

lutar pro bem-estar da população.” (E6) 

 

“Eu acho que a política é você exercer as coisas que você acredita, por 

exemplo, a questão do direito. Você exercer aquela sua vertente. [...] Eu 

acho que política é isso, você tentar ver dentro das coisas que estão postas o 

que está certo, o que está errado, e tentar lutar contra isso.” (E3) 

  

                                                           
28

Sem dúvida isso não é suficiente nem garante, por si só, uma atuação profissional pautada nos valores e 

princípios defendidos no Projeto Ético-Político do Serviço Social. Mas sem essa compreensão, no entanto, esse 

exercício torna-se impossível. 
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“Eu entendo como política a participação, relacionada à sociedade. A 

participação da população, o poder que a população tem sobre o movimento 

da sociedade. O poder que ela tem de decidir ou não, de participar ou não em 

questões relacionadas ao mundo.” (E1) 

 

“A política tem muitos conceitos. Mas quando a gente começa o Serviço 

Social acaba vendo que ela é realmente ampla, mas que a política acaba que 

determina um envolvimento, um envolvimento com sujeitos, um 

envolvimento com causas. Então eu entendo que política é um pouco isso, 

um envolvimento com causas, um envolvimento em lutas, também a relação 

que a gente estabelece com esse envolvimento, com os sujeitos, com as 

lutas.” (E4) 

 

“A política está presente na nossa vida o dia todo, até num aumento de 

preço, no que o governo estabelece, a gente está participando. E dentro da 

faculdade, o curso oferece muito essa parte politizada, para politizar os 

alunos. Essa parte de entender o que é, separar política de governo.” (E2) 

 

“Política eu acho que é uma dimensão do ser humano que, enquanto ser 

social, não sei se dá pra dissociar da vida humana. Política enquanto discutir 

melhores estratégias de se viver, de se organizar. Eu penso sempre por 

aquele conceito clássico da Grécia, da polis, que é o contrário do conceito 

que é hoje, na verdade. Mas que também na Grécia se mudou só o conceito, 

porque na verdade eu acho que não era muito diferente porque só os 

atenienses, os cidadãos de Atenas participavam. Quem era escravo, quem era 

de fora não participava, a mulher também não. Então não se difere tanto de 

hoje em dia, só que o conceito de povo era esse. Se inverteu o que é povo, 

hoje povo são os explorados. Mas eu entendo política assim, no sentido de 

que é uma forma humana de se organizar. As relações, acho que passam pela 

política.” (E5) 

 Fica nítida na fala de alguns estudantes a importância do curso de Serviço Social na 

ampliação da concepção que os mesmos têm de política. Isso também aparece quando 

perguntamos se eles percebiam a existência de alguma relação ou dimensão política na 

formação e atuação profissionais. Mesmo que não seja “assumida” pelos assistentes sociais 

em sua totalidade, todos afirmaram que há essa dimensão. 

“Há dificuldade, até mesmo por questão do capitalismo, de ideologia, então 

eu acho que há muita dificuldade de identificar e de tomar consciência sobre 

essa dimensão política. Mas eu acho que há sim, o próprio Código de Ética e 

a Lei de Regulamentação, eu acho que dá subsídios relacionados à política.” 

(E1) 

 

“Eu acho que sim. Acho que não tem como separar. Eu estava até lendo uma 

tese de uma autora falando, que ela fez uma entrevista assim também com 

várias assistentes sociais, e que as pessoas depois que se formam não 
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participam de nenhum movimento. E eu acho que fica difícil de você não 

participar de nenhum movimento.” (E2) 

 

“Percebo sim. Já nas nossas leituras, na nossa formação acadêmica já tem. E 

também nos incentivos para que a gente participe dos espaços de decisão 

política, dos espaços de encontros políticos, os próprios encontros dos 

estudantes de Serviço Social que são espaços onde a gente toma decisões 

políticas, onde acaba que também tem articulação política para lutar por 

algumas questões estudantis. E também quando o curso fala que a nossa 

formação, o nosso agir profissional é eminentemente político, a todo instante 

a gente vai estar tendo que manifestar a dimensão política, vai ter que ter o 

manejo político” (E4) 

 

“Demais. Acho que demais. Tanto que na política já falei em garantia de 

direitos, o assistente social é pra garantia de direitos. [...] Se a gente pensar 

assim: eu não sou um profissional que faz política; não é o caso de você 

fazer política, é o caso de você não deixar se corromper. Porque o que muito 

acontece hoje, claro que tem n situações pra isso acontecer, tem as condições 

de trabalho, o salário, n situações que levam o assistente social a acabar até 

infringindo um pouco o Código de Ética dele por conta da sobrevivência no 

mercado, isso é fato. Mas mesmo assim há casos e casos, que mesmo você 

estando lá sendo contratado, comissionado, amigado, o que seja, claro que 

tem certas coisas que não dá, é você abaixar a cabeça mesmo pro seu chefe e 

fazer o que ele está mandando, mas tem coisas que você consegue ir além. 

Eu acho que isso vai do próprio profissional, também não julgando os 

profissionais que não fazem, mas eu penso assim. Acho que tem totalmente 

uma ligação, e que a gente deve ser, sim, assistentes sociais de caráter 

político, mas nesse sentido, de brigar mesmo, de garantia de direitos, e não 

somente de benefício próprio, que é o que a gente vê com os políticos. [...] E 

é o que também, infelizmente, a gente vê no mercado de trabalho: aqueles 

assistentes sociais que só querem sentar ali, dar a cesta básica (que é o 

exemplo clássico), e acabou ali pronto, vai embora pra casa e seu problema 

está resolvido. Claro que não está, não vai nunca se resolver com uma cesta 

básica. Eu não sei classificar exatamente assim: um assistente social que é 

político e outro que não, eu não sei classificar assim certinho. Mas eu acho 

que aquele que não faz política, que é apático, fica lá quieto na dele, são 

esses assistentes sociais que são limitados, chega só ali até a cesta básica.” 

(E6) 

 

“O curso de Serviço Social foi fundamental, porque antes do curso eu não 

tinha visão política nenhuma. Eu era totalmente senso-comum. Eu acho que 

a faculdade contribuiu muito a ter o lado crítico, porque, era aquela coisa, o 

que eu via eu achava que estava certo. Era reproduzir mesmo a ideologia que 

está imposta. Então o curso me trouxe muito isso, a questão da política, a 

questão dos direitos. Me auxiliou muito nisso. E a profissão é isso, você lida 

com política o tempo todo, não tem como. Não existe neutralidade na 

profissão, você pode até não deixar isso claro, mas a sua intervenção sempre 

vai ter um direcionamento político.” (E3) 
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 “Tem toda. A profissão já nasce fruto dessa sociedade capitalista que 

organiza a política dessa forma, que tem o Estado, que atua na chamada 

“questão social”, nessa relação entre capital e trabalho, e que precisa de uma 

profissão, em determinado momento da história, que vai ajudar a mediar 

esses conflitos, a princípio, que é o Serviço Social. A profissão já nasce 

assim, querendo ou não, ou de forma alienada achando que não tem nada a 

ver, mas não tem como. E hoje em dia também, só que agora um pouco mais 

profundo isso. A gente é sempre contratado pra mediar, mas só que agora 

não só isso. A gente também faz planejamento, a gente também tem 

assistente social que participa de gestão de política pública, então não é 

apenas um mero mediador mais, a gente é chamado pra outras coisas. Mas 

eu vejo que a atuação profissional é política nesse sentido e também na 

relação com o usuário, também é uma forma política da gente poder orientar 

ele. De que forma? Pra legitimar o que está aí ou pra desconstruir, ou 

construir outra coisa, dependendo no que cada um se baseia. De repente o 

cara não tem a tradição marxista mas tem outro tipo de tradição que quer 

outro tipo de sociedade, nem a capitalista nem a comunista. Mas também é 

uma relação política, a gente estar intervindo na situação da vida da pessoa. 

Se a gente conseguir viabilizar um benefício ou não aquilo vai interferir na 

vida da pessoa, isso também é uma relação política.” (E5) 

 Além de sinalizarem a existência da dimensão política do Serviço Social – desde a 

formação acadêmica até o exercício profissional –, também foi apontada a necessidade de um 

comprometimento com as lutas coletivas (E2 e E4), com a garantia dos direitos (E3 e E6), 

com a afirmação ou negação de valores (E3 e E5), como exigência dessa dimensão da 

profissão. Essas respostas demonstram como, de fato, tais estudantes têm superada a 

concepção de neutralidade da intervenção profissional, indicando sua indispensável 

vinculação a determinados interesses e valores. 

 Nessa perspectiva, solicitamos que os entrevistados expusessem o significado ou a 

importância que atribuem à participação política em diferentes espaços para sua formação e 

futura atuação profissional. Os seis estudantes afirmaram a importância dessa participação, 

seja como modo de experimentar as disputas de ideias que se fará presente no cotidiano 

profissional (E3 e E6); seja para se enxergar além da aparência dos fenômenos (E6); ou como 

meio de se articular a teoria à prática, possibilitando assim a realização da práxis (E4); ou 

como mediação na concretização dos compromissos assumidos no Projeto Ético-Político do 

Serviço Social (E1). 

“Eu acho que dentro da minha inserção nesses movimentos políticos, 

estudantis, você vai tendo um norte de como é que vai ser sua relação na 

profissão lá na frente. Porque você vai aprendendo a conviver com opiniões 

diferentes, e ali é o espaço para isso, para cada um expor o que pensa, de 

forma sempre respeitando o outro, por mais que não concorde, eu acho que 

isso vai contribuir muito pra quando eu tiver lá na frente, atuando como 

assistente social, eu pensar nisso, em ver sempre tudo.” (E3) 
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“Eu acho que é uma forma de você abrir mais os olhos. [...] É você olhar a 

realidade com outros olhos. Ir além, igual na Ética a gente aprende, é você ir 

além do que está posto, ir na essência e não só na aparência. Eu acho que 

uma formação ligada à política ela te dá esse elemento que é mais forte. 

Tudo bem que se você não se vincular, não participar, você mal ou bem tem, 

porque as matérias, todas elas, trabalham esse ponto. Eu acho que o fato de 

você estar participando, estar se vinculando, é interessante porque você pode 

ver como será uma atuação sua futuramente. [...] Eu acho que é muito 

importante, é uma forma mesmo de você abrir os olhos pra realidade, e 

começar a enxergar a essência de tudo o que você vê. Eu acho que a 

formação junto com a política te dá isso.” (E6) 

 

“Se a gente ficar muito preso à formação acadêmica a gente acaba somente 

reproduzindo o que está nos livros [...], acaba caindo no ostracismo, no 

academicismo. Se a gente vai se inserindo nos espaços de política, nos 

espaços de decisão, a gente vai percebendo que é uma via de mão dupla, a 

gente acaba tendo toda uma formação acadêmica, mas é necessário ter um 

encontro com esses espaços, porque lá que realmente a gente percebe as 

lutas, que a gente percebe como é que se dá essas relações desiguais, como 

que a política vai fortalecer o envolvimento desses sujeitos na luta por 

espaços, na luta por direitos. Se a gente não estabelecer, no período da 

formação, essa relação política, esse encontro com esses espaços, acredito 

que depois fica um pouco mais complicado, até mesmo porque a gente não 

fez a mediação entre a teoria e a prática. Acho que a garantia da nossa 

participação nesses espaços é um pouco pra gente perceber que a prática não 

é separada da teoria, e a teoria está para contribuir com uma prática mais 

eficaz, e que a vivência na prática fortalece o que a gente aprende na teoria.” 

(E4) 

 

“Eu acho assim, que se a profissão detém uma defesa de princípios, de 

valores democráticos, que defende a liberdade, que defende o respeito à 

diversidade, e tal, eu acho que é central a participação. Acho que através da 

participação política que a gente media todos os princípios que a gente 

defende, até mesmo com a classe trabalhadora, que a gente tem apontado no 

Código de Ética.” (E1) 

 Os entrevistados E2 e E5 sinalizaram a importância dos assistentes sociais ocuparem 

esses espaços de discussão e deliberação políticas como modo de contribuir na qualificação 

do debate, de colocar em discussão outras perspectivas, considerando que os espaços de 

socialização de política, como conselhos e conferências municipais, costumam ser 

atravessados pela cultura política local antidemocrática. 

“Você não vê assistentes sociais participando do Conselho [de Assistência 

Social]. Você vê um grupo fechado, que uns votam nos outros. Nessa eleição 

para presidente foi indicado pela primeira-dama um conselheiro [...], e fica 

naquilo, todo mundo concorda. [...] Numa das reuniões eu cheguei na hora 

da descrição da folha [orçamentária], e ninguém questiona, ninguém sabe 



63 

 

nem o que eles criticam. [...] Uma começou a falar mal do abrigo, ela nem 

sabia o que era. Eu perguntei: você sabe o que é o abrigo?. Porque a pessoa 

fala, questionando a verba: porque comprou cadeira, comprou alguma 

coisa..., e a pessoa só está ali representando um cargo. Nem sabe, nem lê 

nada. E você vê a importância de participar desses fóruns, dos conselhos, até 

pra explicar, a pessoa saber realmente.” (E2) 

 

“Pro que a gente hegemonicamente, enquanto categoria, acredita como outro 

projeto de sociedade é importante ocupar esses espaços, porque são das 

poucas brechas nas relações políticas hoje que tem pra se inserir a 

população: os conselhos, as conferências. Então se a gente pensar enquanto 

candidato por viés partidário, muito pouco provável que alguém do povo 

venha a ser eleito de forma a lutar pelo povo. É dessa forma como o Tiririca 

foi, esse tipo de estratégia questionável. Talvez tenha acontecido com o 

Lula, mas a gente viu quando ele chegou no poder, ou nesse caminho até 

chegar lá, ele realmente mudou seus objetivos. Mas acho que esse espaço é 

super importante, pra gente trazer a reflexão, trazer outro ponto de vista de 

entendimento de política pública nesses espaços, estar também “cutucando” 

o pessoal que na maioria das vezes não transparece enquanto a verba, quanto 

vem de onde, onde que vai ser investido, não se tem. Muitas vezes se vê nas 

conferências falar pouco disso, dos gastos. (E5) 

 Outra questão colocada aos entrevistados era se eles conseguiam visualizar, através de 

suas experiências de estágio, pela atuação dos profissionais supervisores, a existência de 

relações ou práticas políticas que interferiam no exercício profissional. Todos disseram 

perceber a influência da política: a interferência de práticas clientelistas e da cultura política 

do favor foi a mais expressiva, aparecendo nas respostas de E2, E3 e E6. Ambos relataram 

que os assistentes sociais esforçam-se na desconstrução dessa ideologia na relação com os 

usuários (geralmente a partir de atendimentos individuais), buscando explicitar o caráter de 

direito dos serviços e atendimentos prestados, o que muitas vezes é de difícil entendimento 

aos usuários que se encontram em situações de extrema vulnerabilidade. Apenas E6 

demonstrou duas situações adversas, devido a sua inserção em dois campos de estágio com 

diferentes supervisores ao longo da sua formação. O mesmo relatou que os dois profissionais 

que o supervisionaram percebiam a ocorrência dessas relações, porém sua primeira 

supervisora, por ter um frágil vínculo empregatício (cargo comissionado com desvio de 

função), não conseguia se posicionar frente à essas questões; já o outro profissional, com 

relação de emprego estável (concursado), possuía mais autonomia, além de uma postura mais 

crítica e atuante diante das tentativas de negações de direitos.  

E1 sinalizou como principal interferência no exercício profissional as perseguições 

políticas, que dificultam a participação e a afirmação de posicionamentos profissionais 

contrários ao da gestão, reproduzindo-se uma “cultura do medo”. Ainda assim, ele percebe 
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que a supervisora tem clareza das contradições postas e formula estratégias para se contribuir 

na mudança dessas relações. 

“A minha supervisora se coloca, sim [...]. Eu vejo que ela busca estratégias e 

formas de falar que não vão gerar tanta perseguição. Mas vejo ela se 

posicionar a favor do que ela acredita, de valores democráticos, de valores 

que não sejam tanto autoritários como tem sido nessa gestão da Secretaria de 

Saúde. [...] Não só a gestão da Secretaria de Saúde, mas a gestão maior. Por 

parte dela assim, eu não vejo tanto enfrentamento, até porque o que está em 

jogo é o emprego dela e a perseguição, mas ela percebe claramente que para 

se posicionar ela tem que ter formas de chegar, tem que ter estratégias de se 

colocar.” 

 No campo de estágio de E4, pela supervisora assumir a função de coordenadora da 

unidade, ele percebe que a relação entre política e profissão se dá tanto pela interferência 

político-partidária (a partir do envolvimento com os gestores municipais), quanto pela 

necessidade de mediar as relações entre os profissionais que compõem a equipe técnica. 

“São dois momentos diferentes. Tem um momento em que a gente percebe a 

interferência político-partidária, e aí o envolvimento desses sujeitos com 

quem é que está no poder. Aí já é um poder político-partidário, um político 

não de envolvimento social, mas um político mesmo voltado para o 

administrativo, é aquele que está administrando no momento. Então acaba 

que interfere porque quem é o profissional que acaba que não consegue fazer 

nenhum tipo de mediação, ele não vai ter uma ação profissional adequada, 

ele vai ser o todo tempo cooptado, vai ser o tempo inteiro limitado, vai ter 

suas ações profissionais limitadas. E outro momento é quando o profissional 

está numa posição de privilégio, por exemplo ele está na coordenação, e é 

ele que tem que fazer todo o manejo político tanto com quem é o gestor 

quanto com quem também é a equipe, com as pessoas que estão ali naquele 

momento trabalhando. Aí a relação política é de fazer as mediações entre os 

conflitos que vão surgindo, fazer a mediação entre as necessidades que tem 

lá na unidade, no local de trabalho, e o que tem realmente pra oferecer, o que 

tem realmente pra ter ali como condições de trabalho. [...] Acaba que é 

extremamente necessário essa resposta política, esse envolvimento político, 

pelo fato de que o profissional tem a todo tempo ali no campo de estágio 

estar respondendo tanto ao gestor quanto aos colegas de trabalho.” 

 Ele também ressalta que a supervisora participa dos momentos de discussão e decisão 

políticas mais abrangentes, que se constituem em relações políticas que também interferem no 

exercício do Serviço Social: 

“Ela também se insere politicamente nos espaços de decisão, se insere 

politicamente nos momentos de decisão da prefeitura, nos momentos de 

decisão da Secretaria de Saúde. Participa do Conselho de Saúde, participa do 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.” (E4) 

 Já E5 informou que percebe em seu campo de estágio que a destinação desigual de 

verbas entre os distritos do município provocam a escassez de recursos, dificultando a atuação 
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profissional. Além disso, sua supervisora já está há vinte anos atuando, demonstrando certo 

“cansaço” para participar ativamente dos espaços políticos; ainda assim ela tem se inserido 

nas atividades do Conselho de Saúde municipal. 

 Tais falas explicitam como os estudantes têm percebido a influência de práticas 

políticas na atuação dos assistentes sociais, na maioria das vezes dificultando a realização de 

um trabalho comprometido com a garantia e ampliação de direitos, com a afirmação de 

valores democráticos, e, em último grau, com a materialização do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social. Por outro lado, nota-se que os profissionais tem buscado estratégias para 

escaparem desses obstáculos, seja na relação direta com os usuários, seja na inserção em 

esferas de socialização da política. 

 Nossa última questão, nem por isso menos importante, visava apreender a percepção 

dos discentes de como a política perpassa pelo Projeto Ético-Político profissional, 

considerando os compromissos que esse assume, pautado numa visão humanista concreta e 

buscando alcançar a emancipação humana.  

“Quando você lê o Projeto Ético-Político é um projeto bonito, [...] tenta 

desconstruir essa imagem que o usuário às vezes apresenta, mas eu acho que 

é um processo bem longe para atingir mesmo, para concretizar. Uma que 

você vê que tem certos profissionais que às vezes não conseguem entender e 

implantar realmente aquilo no dia a dia. [...] Se observa que até no espaço 

dele ele não tem tanta liberdade para colocar em prática realmente. Alguns 

tentam, outros não. Então eu vejo que ainda falta um longo caminho para ser 

implantado realmente.” (E2) 

  

“De acordo com o meu entendimento de política, como falei, de ser garantia 

de direitos, eu acho que o nosso Código de Ética, o Projeto Ético-Político da 

profissão, ele está extremamente vinculado. Eu penso assim, pelo que eu 

entendo de política. Eu acho que ele está extremamente vinculado pelo fato 

dele ser garantia de direitos, dignidade, liberdade do cidadão, universalidade 

dos direitos, qualidade da coisa pública também, porque não adianta só você 

garantir direitos sem ter qualidade daquilo. A gente precisa ter também a 

qualidade no atendimento, a qualidade no serviço.” (E6) 

 

 “Entre o projeto político e o projeto societário vigente, a gente percebe um 

embate claro. A gente luta por direitos sociais, a gente luta por uma 

sociedade mais justa, mais igualitária, em que as riquezas sejam divididas de 

forma igual entre todos os sujeitos, e na verdade a gente percebe que isso vai 

totalmente de encontro com o projeto vigente, que não se preocupa com o 

coletivo e sim com o enriquecimento de uma classe que já está no poder, de 

uma classe que já tem a riqueza concentrada. Então o projeto caminha – 

ainda bem que caminha – na contramão, e ele acaba que está constantemente 
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em confronto com o projeto societário vigente. Dessa maneira ele acaba 

fortalecendo as lutas sociais, e se posiciona também a favor das lutas, e se 

posicionando dessa maneira o projeto ganha força entre aqueles que são os 

excluídos socialmente.” (E4) 

 

“O que a gente tem como Projeto Ético-Político na verdade está na 

contramão do que é feito de política hoje, não só no Brasil, mas no mundo. 

Eu acho que a política é feita, hoje, tanto no âmbito de políticas públicas 

quanto partidário, justamente é o contrário do que é emancipação humana, 

do que é uma sociedade com pessoas livres. E até menos do que isso, quando 

a gente pensa no Código de Ética, quando pensa em sujeitos de direitos, já 

está na contramão. A gente tem uma política que gera na consciência da 

classe subalterna a política do ponto de vista de merecimento, não de direito. 

Só aí já vai na contramão. Você tem acesso à essa política porque você 

merece. Você tem direito a se aposentar porque você pagou a vida inteira, 

além dos impostos, algum tributo. Você conseguiu esse emprego aqui por 

mérito. Então assim, a gente tem uma política pautada no mérito, e não no 

direito. Só da gente se posicionar a favor da garantia dos direitos dos 

usuários, já é ir na contramão. E pensar então uma nova sociedade, quem 

dirá, é um desafio muito grande. Acho que a palavra que a gente tem aliada 

ao Projeto Ético-Político é a palavra estratégia, acho que isso é importante de 

se estudar, se ter uma boa apropriação da teoria social crítica, que eu creio. 

Vai ter que traçar estratégias nas brechas que o capitalismo tem pra gente ir 

colocando a nossa cara, que é difícil justamente por isso, por a gente estar 

remando contra a maré. O Projeto Ético-Político é totalmente contra: 

enquanto prevê o Estado se posicionando mais fortemente quando o 

programa neoliberal, vamos dizer assim, quer o contrário, que o Estado cada 

vez intervenha menos, no sentido direto, intervir ele sempre intervém, mas 

sempre de forma mais indireta possível, que passe preferencialmente por 

todas possíveis instituições privadas até chegar a ele. Entendo que o Projeto 

Ético-Político é constantemente ameaçado, porque como eu disse, esse é um 

projeto hegemônico na categoria mas não quer dizer que seja majoritário, ele 

é o que dá o norte mas não quer dizer que a maioria da categoria concorde e 

atue pautada nele.” (E5) 

 

“Eu acho que principalmente passa pela questão da defesa de um projeto 

societário. O Código de Ética, a Lei de Regulamentação, enfim, todo o 

Projeto Ético-Político do Serviço Social não apenas aponta valores 

profissionais, não apenas aponta o que deve fazer o Serviço Social, o que é 

privativo do Serviço Social, ele aponta também uma visão de mundo, uma 

visão de sociedade que está além do capital. E que fortalece também, vê, a 

classe trabalhadora como protagonista dessa virada. Então eu vejo a relação 

com a política principalmente nesse aspecto de visão de mundo. De fomentar 

a classe trabalhadora à participação nas instâncias deliberativas ou não, ou 

de participação mesmo, de discussão, enfim, de participação no geral, a estar 

ocupando esses espaços que é dela, afinal, eles que produzem a riqueza.” 

(E1) 

 A partir dessas colocações, podemos destacar que tais estudantes conseguem captar o 

caráter político do projeto profissional, com a concepção de política enquanto processo 
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pautado numa vontade coletiva, preocupado com os interesses de um grupo ou uma classe 

social, visando à transformação das relações societárias estabelecidas. Nesse sentido, ao 

pautar-se em princípios e assumir compromissos que vão à contracorrente do capitalismo – 

não apenas nas expressões mais superficiais e explícitas de suas contradições, mas na origem 

das mesmas – a categoria profissional, através do seu Projeto Ético-Político, coloca como seu 

horizonte outra forma de sociabilidade, sem exploração, dominação e opressão dos sujeitos, 

os quais devem ser livres, emancipados. Para isso, portanto, são necessárias mediações que 

possibilitem a materialização desse projeto. O caminho, como apontado pelos entrevistados, é 

longo, mas necessário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os imprescindíveis 

 

Há homens que lutam um dia, e são bons;  

Há outros que lutam um ano, e são melhores;  

Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons;  

Porém há os que lutam toda a vida,  

Estes são os imprescindíveis. 

 

Bertold Brecht 

 

A partir desse estudo exploratório realizado com estudantes de Serviço Social do 

PURO-UFF visando compreender o significado que os mesmos atribuem à política e à sua 

relação com a profissão, podemos destacar algumas considerações. Primeiramente, através 

das entrevistas, ficou explícito que os graduandos possuem uma visão mais abrangente sobre 

política, identificando-a com processos de lutas e visões de mundo, ultrapassando o senso-

comum que se refere à política como algo exclusivo de quem “detém” o poder. Muitos 

entrevistados indicaram que o curso de Serviço Social tem contribuído para a ampliação da 

concepção de política, através de uma visão crítica da realidade. 

Os mesmos afirmam que a profissão possui uma dimensão política, que todas as suas 

ações têm algum direcionamento político, e por isso não são neutras. Nesse sentido, ressaltou-

se a importância de se vincular o exercício profissional a valores democráticos, às lutas por 

direitos, para o desenvolvimento de uma atuação crítica e comprometida com os interesses 

das classes subalternas. Embora a participação política desses estudantes esteja mais restrita 

aos espaços de discussões e decisões ligados à universidade, em especial às atividades do 

movimento estudantil, se constatou que os graduandos atribuem importância à participação 

política na formação profissional, completando a formação acadêmica mais teórica. 

Destacamos que tais estudantes apreendem o caráter político do projeto profissional, 

entendendo esse caráter pela explicitação de compromissos com a classe trabalhadora, 

visando à transformação das relações societárias vigentes. Assim, ao estabelecer vínculos com 

os interesses dos trabalhadores, a categoria se posiciona contrariamente à exploração, à 

negação de direitos, à violência, ao desrespeito à diversidade, ao autoritarismo, enfim, se 

coloca em confronto com o projeto societário capitalista. Tais princípios e valores apontados 
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pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social indicam, assim, que o caminho 

hegemonicamente escolhido pelos assistentes sociais leva à superação do capitalismo e à 

construção de outra ordem societária, na qual os indivíduos sociais sejam emancipados. 

Os futuros assistentes sociais têm conhecimento desse projeto, de suas implicações e 

das dificuldades enfrentadas em sua materialização. Sabem da dimensão política de sua 

formação e, em breve, atuação profissionais. Entendem que o contexto é desfavorável e que as 

lutas são árduas e constantes. Resta, agora, saber se é esse o caminho que querem seguir e se 

estão dispostos a arrostar os desafios. 
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APÊNDICE A - Questionário Sócio-Político 

 

I - Identificação 

1) Nome:___________________________________________________________ 

2) Idade: ________ 

3) Contato (telefone e e-mail): __________________________________________ 

 

II – Formação Acadêmica 

1) Possui outra graduação? (   ) sim (   ) não 

Em caso afirmativo, responda as seguintes perguntas: 

a) Qual(is) curso(s)? ______________________________________________ 

b) Qual(is) modalidade(s)? (   ) Universidade Pública (   ) Universidade Particular

 (   ) EAD (   ) Outros : _______________________________ 

 

2) Possui pós-graduação? (   ) sim (   ) não 

Em caso afirmativo, escolha uma ou mais opções: 

(   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado 

Em que área(s)? ___________________________________________________ 

 

III – Situação Econômica  

1) Inserção no mercado de trabalho: 

(   ) Formal (   ) Informal (   ) Autônomo (   ) Desempregado            (   ) 

Bolsista (UFF ou Prefeituras) (   ) Aposentado / Pensionista             (   ) 

Outros : _________________________ 



74 

 

2) Jornada de trabalho (horas semanais): 

(   ) 15 horas (   ) 20 horas (   ) 24 horas (   ) 30 horas (   ) 40 horas            (   ) 

44 horas (   ) 48 horas (   ) Outros: _______________________________ 

 

IV – Atuação Política 

1) Você participa ou já participou de alguma associação, entidade, algum movimento 

social?  

(   )Sim. (   ) Não. 

Em caso afirmativo, escolha uma ou mais opções: 

 

Entidade / Organização 

 

Há quanto tempo atua? 

Qual cargo ocupa ou função 

exerce neste movimento ou 

associação? 

1-Partido Político 

Qual(is)? 

 

(   ) menos de 1 ano. 

(   ) menos de 2 anos. 

(   ) entre 2 e 5 anos. 

(   ) mais de 5 anos. 

(   ) mais de 10 anos. 

(   ) não lembra. 

(   ) não se aplica. 

(  ) Direção, presidência ou 

liderança. 

(   ) Membro, filiado ou base. 

(   ) Não se aplica 

(   ) Outro:  

2-Movimento Social 

Qual(is)? 

 

(   ) menos de 1 ano. 

(   ) menos de 2 anos. 

(   ) entre 2 e 5 anos. 

(   ) mais de 5 anos. 

(   ) mais de 10 anos. 

(   ) não lembra. 

(   ) não se aplica. 

(  ) Direção, presidência ou 

liderança. 

(   ) Membro, filiado ou base. 

(   ) Não se aplica 

(   ) Outro: 

3-Associação de moradores (   ) menos de 1 ano. (  ) Direção, presidência ou 
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Qual(is)? 

 

(   ) menos de 2 anos. 

(   ) entre 2 e 5 anos. 

(   ) mais de 5 anos. 

(   ) mais de 10 anos. 

(   ) não lembra. 

(   ) não se aplica. 

liderança. 

(   ) Membro, filiado ou base. 

(   ) Não se aplica 

(   ) Outro: 

4-Conselho de Direitos e/ou 

Políticas Públicas 

Qual(is)? 

 

(   ) menos de 1 ano. 

(   ) menos de 2 anos. 

(   ) entre 2 e 5 anos. 

(   ) mais de 5 anos. 

(   ) mais de 10 anos. 

(   ) não lembra. 

(   ) não se aplica. 

(  ) Direção, presidência ou 

liderança. 

(   ) Membro, filiado ou base. 

(   ) Não se aplica 

(   ) Outro: 

5-Associação Filantrópica 

Qual(is)? 

 

(   ) menos de 1 ano. 

(   ) menos de 2 anos. 

(   ) entre 2 e 5 anos. 

(   ) mais de 5 anos. 

(   ) mais de 10 anos. 

(   ) não lembra. 

(   ) não se aplica. 

(  ) Direção, presidência ou 

liderança. 

(   ) Membro, filiado ou base. 

(   ) Não se aplica 

(   ) Outro: 

6- Outros: 

 

 

 

(   ) menos de 1 ano. 

(   ) menos de 2 anos. 

(   ) entre 2 e 5 anos. 

(   ) mais de 5 anos. 

(   ) mais de 10 anos. 

(   ) não lembra. 

(   ) não se aplica. 

(  ) Direção, presidência ou 

liderança. 

(   ) Membro, filiado ou base. 

(   ) Não se aplica 

(   ) Outro: 
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2) Antes de iniciar o curso de Serviço Social, como era a sua participação nessa 

entidade/associação/movimento? 

(  ) Mais freqüente, participava mais. (   ) Igual. (   ) Menos freqüente, 

participava menos. (   ) Não participava. (   ) Não lembro/ não sei.  

 

3) Já participou ou participa de alguma instância de discussão e deliberação da UFF? 

(   ) Sim. (   ) Não. 

Em caso afirmativo, escolha uma ou mais opções: 

Instância Com que freqüência, durante 

a graduação? 

Em que condição? 

1-Colegiado de Curso 

 

 

(   ) Apenas uma reunião. 

(   )Algumas reuniões. 

(   ) Quase todas as reuniões. 

(   ) Todas as reuniões. 

(   ) Não se aplica. 

(  ) Representante. 

(   )Ouvinte. 

(   ) Não se aplica. 

 

2-Plenária Departamental 

 

(   ) Apenas uma reunião. 

(   )Algumas reuniões. 

(   ) Quase todas as reuniões. 

(   ) Todas as reuniões. 

(   ) Não se aplica. 

(  ) Representante. 

(   )Ouvinte. 

(   ) Não se aplica. 

 

3-Colegiado de Unidade 

 

(   ) Apenas uma reunião. 

(   )Algumas reuniões. 

(   ) Quase todas as reuniões. 

(   ) Todas as reuniões. 

(   ) Não se aplica. 

(  ) Representante. 

(   )Ouvinte. 

(   ) Não se aplica. 
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4-Conselho do Pólo 

 

(   ) Apenas uma reunião. 

(   )Algumas reuniões. 

(   ) Quase todas as reuniões. 

(   ) Todas as reuniões. 

(   ) Não se aplica. 

(  ) Representante. 

(   )Ouvinte. 

(   ) Não se aplica. 

 

5-CUV 

 

(   ) Apenas uma reunião. 

(   )Algumas reuniões. 

(   ) Quase todas as reuniões. 

(   ) Todas as reuniões. 

(   ) Não se aplica. 

(  ) Representante. 

(   )Ouvinte. 

(   ) Não se aplica. 

 

6- Outros: 

 

 

 

(   ) Apenas uma reunião. 

(   )Algumas reuniões. 

(   ) Quase todas as reuniões. 

(   ) Todas as reuniões. 

(   ) Não se aplica. 

(  ) Representante. 

(   )Ouvinte. 

(   ) Não se aplica. 

 

 

4) Já participou ou participa de alguma atividade ou entidade do Movimento Estudantil? 

(   ) Sim. (   ) Não. 

Em caso afirmativo, escolha uma ou mais opções: 

Instância Com que freqüência, durante a graduação? 

1-Assembleia Estudantil 

 

 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 
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2-Comissão 

Qual(is)? 

 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 

3-Mobilização 

Qual(is)? 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 

4-Centro Acadêmico 

 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 

5-Diretório Estudantil 

 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 

6-Executiva (Regional e/ou Nacional) 

Qual(is)? 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 
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6- Outros: 

 

 

 

(   ) Apenas uma. 

(   )Algumas. 

(   ) Quase todas. 

(   ) Todas. 

(   ) Não se aplica. 
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APÊNCICE B - Roteiro Da Entrevista 

 

1) O que você entende por política? 

 

2) Você percebe/compreende a sua formação e futura atuação profissional como política, 

com uma dimensão política? 

 

3) Qual o significado ou a importância que você atribui à atuação política – através da 

participação em espaços, organizações e entidades de discussão e decisão políticas, 

nos quais haja correlações de forças, diferentes interesses, ideias e concepções de 

mundo em disputa; ou em momentos que esteja em questão os rumos que determinado 

grupo, segmento ou classe social irá tomar – para a sua formação profissional e futura 

atuação como assistente social? 

 

4) Através da sua experiência de estágio, você percebe a existência de relações ou 

práticas políticas que interferem no exercício profissional? Como você percebe que se 

dá a atuação d@ assistente social perante tais relações (posiciona-se em relação a elas, 

omite-se, acredita que não interfere no exercício da profissão)? E você, enquanto 

estagiári@, como age diante de tais relações?  

 

5) Considerando o Projeto Ético-Político do Serviço Social – os valores que defende, a 

concepção de homem e mundo em que se baseia, o projeto societário ao qual se 

vincula, o seu explícito compromisso com os interesses das classes subalternas e com 

a emancipação humana – como você percebe que a política perpassa este projeto? 

 

 

 


