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RESUMO EM VERNÁCULO 

 

O presente trabalho trata de uma análise sobre as mediações necessárias na relação entre o 
curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus de Rio das 
Ostras e a materialização em sua proposta pedagógica das diretrizes curriculares propostas 
pelo projeto ético-político e de que forma os valores emancipatórios desse projeto atravessam 
a formação profissional. Para realizar esta análise partimos do método materialista histórico 
dialético de Marx. A pesquisa foi realizada por meio de bibliografias que situadas no campo 
da teoria social crítica, especificamente as obras de Marx e de autores que seguem sua 
perspectiva histórico-dialética, permitiram o diálogo e a reflexão a cerca da realidade social, 
suas contradições, antagonismos, ideologias, valores, formas de consciência entre outros 
aspectos que se insere na sociedade capitalista e que estão presentes no processo de formação 
e no campo de trabalho do assistente social. O resultado desta pesquisa está sistematizado em 
três capítulos que tratam respectivamente de forma crítica sobre: a ideologia capitalista e a 
consciência de classe; o Serviço Social e emancipação (valores emancipatórios); o Serviço 
Social da UFF Rio das Ostras e a formação profissional. Por fim apontamos em nossas 
considerações finais que os princípios que fundamentam o projeto ético-politico do Serviço 
Social e os valores emancipatórios preconizados pelas diretrizes curriculares da ABEPSS vêm 
sendo materializados no projeto pedagógico do curso, percorrendo todo o processo de 
formação profissional, contribuindo para formar assistentes sociais críticos à sociedade 
capitalista e comprometidos com a conquista dos diretos dos trabalhadores, com a liberdade, 
a equidade e a justiça social, com a perspectiva de alcançar a emancipação humana.  
 

Palavras-chave: Serviço Social. Valores Emancipatórios. Diretrizes Curriculares. Projeto 
Pedagógico. Formação Profissional. 

 

  
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work entails the analysis of the necessary mediations between the Social Service 
graduation of the Federal Fluminense University (UFF) – Rio das Ostras Campus and the 
materialization of its pedagogical proposal of the curricular guidelines, proposed by the 
ethical-political project and which forms the emancipatory values of this project cross the 
Professional education. In order to conduce this analysis, we will start from the historical 
Marx's dialectical materialist method. The research was performed using bibliographies from 
the field of social critical theory, specifically Marx publications and authors who follow his 
historical-dialectical perspective, allowing a dialogue and reflection about the social reality, 
its contradictions, antagonisms, ideologies, values, forms of consciousness among other 
aspects that are inserted in the capitalistic society and are presented in the development 
process also found within the field of work of the social worker. The result of this research is 
systematized in three chapters that respectively deal critically on: the capitalist ideology and 
class consciousness; Social Service and emancipation (emancipatory values); the Social 
Service of UFF Rio das Ostras and professional education. Finally, we present in our final 
remarks  the principles that underlie the ethical-political project of Social Service and the 
emancipatory values advocated by the ABEPSS curricular guidelines which have been 
materialized in the pedagogical project of the course, traversing the whole process of 
professional education, contributing to form Social workers criticals to the capitalist society 
and committed to the conquest of workers' rights, freedom, equity and social justice, with the 
prospect of achieving human emancipation. 
 

Keywords: Social Service. Emancipatory Values. Curricular Guidelines. Pedagogic Project. 
Professional Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar no Curso de Serviço Social da UFF de Rio das Ostras, minhas bases 

teóricas e ideológicas foram desconstruídas. Ainda nos primeiros períodos identificava que a 

base de fundamentação da metodologia de ensino do curso era socialista, e isto foi a princípio 

motivo de conflito para mim, na medida em que expressava novos modos de ação, 

pensamento e valores emancipatórios intimamente ligados a um projeto societário que tem 

como perspectiva a emancipação humana, ultrapassando, assim, os valores instituídos na 

construção dos indivíduos sociais na sociedade capitalista, na qual estou inserida.  

O conflito surge porque historicamente uma das estratégias ideológicas instituída pela 

sociedade capitalista consiste em demonizar o socialismo e o comunismo, de modo que na 

minha visão empírica a emancipação humana ligada a um projeto societário socialista, não 

seria possível.  

Contudo, no decorrer dos períodos foi ficando claro o curso de Serviço Social da UFF 

de Rio das Ostras apresenta uma metodologia de ensino com viés crítico que incorpora um 

arcabouço teórico-metodológico, cujas bases fundantes estão atreladas a Teoria Social de 

Marx – esta que fundamenta o projeto ético-politico do Serviço Social – que aponta para a 

crítica a realidade social mediada pelo modo de produção capitalista, dentro de uma 

perspectiva de totalidade que ultrapassa a sua mera aparência alcançando sua essência, 

situando os sujeitos sociais como partícipes desse movimento, produtores e produtos da 

história, através do trabalho, pois esta é dinâmica, contraditória e está em constante 

transformação. 

Assim ao longo do processo de formação os conflitos interiorizados por mim foram 

sendo desconstruídos. Apreendi a partir do processo de formação que os valores traduzidos 

pela sociabilidade burguesa aproximam os sujeitos sociais de uma consciência individual que 

impossibilita de certa maneira, que os mesmos consigam se reconhecer como gênero humano. 

Observei que os alunos como sujeitos sociais partícipes da construção das relações sociais na 

sociedade burguesa ao ingressarem na universidade já têm, em sua maioria, sua visão de 

mundo, seu modo de agir e pensar construídos ideologicamente de maneira acrítica, firmando 

as necessidades e a manutenção do modo de produção do capital, o que não exime que partes 

desses alunos possam agir de maneira crítica e consciente, disso vai depender a forma como 

os mesmos interiorizam esse processo ideológico nas suas relações sociais. 
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Portanto, o que inicialmente era uma questão pessoal foi sendo construída como objeto 

de estudo e saindo do campo individual para uma avaliação mais ampla, articulada com a 

proposta de formação profissional e a construção de uma sociedade emancipada. 

Nessa conjuntura o curso de Serviço Social se revela de extrema importância quando 

contribui - através de um arcabouço teórico-metodológico que têm suas bases fundantes na 

Teoria Social de Marx - para a desconstrução de visões de mundo, modo de ser e pensar 

ideologicamente construídos por valores burgueses, para difusão de valores emancipatórios e 

a formação da consciência crítica dos alunos.  

A partir dessas observações o debate teórico-crítico que sustenta as nossas análises nos 

direcionou para a formulação de uma proposta que teve como objetivo analisar se o curso de 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus de Rio das Ostras 

consegue materializar na sua proposta pedagógica as diretrizes curriculares propostas pelo 

projeto ético-político e de que forma os valores emancipatórios desse projeto atravessam a 

formação profissional. 

Deste modo vimos à necessidade de realizar a pesquisa partindo do método 

materialista histórico dialético de Marx. A pesquisa foi realizada por meio de bibliografias 

que situadas no campo da teoria social crítica, especificamente as obras de Marx e de autores 

que seguem sua perspectiva histórico-dialética, nos permitiu o diálogo e a reflexão a cerca da 

realidade social, suas contradições, antagonismos, ideologias, valores, formas de consciência 

entre outros aspectos que se insere na sociedade capitalista e que estão presentes no processo 

de formação e no campo de trabalho do assistente social.  

A pesquisa a nosso ver tem relevância pessoal, acadêmica e social, pois a partir de 

nossas análises pretendemos situar o curso de Serviço Social da UFF/CURO, ao movimento 

de materialização das propostas do projeto ético-político assumido pelo Serviço Social na fase 

do seu amadurecimento teórico-prático através da teoria social crítica e quando assume a 

direção social vinculada à conquista dos direitos dos trabalhadores e a emancipação humana. 

Parte da nossa compreensão que esse movimento contribui para que o processo de formação 

profissional esteja atrelado ao movimento concreto da realidade, desconstruindo visões de 

mundo, ideologias, valores e consciências constituídas sob a ótica do capitalismo, formando 

profissionais com valores e princípios éticos que busque contribuir para a ruptura de todas as 

formas de exploração do trabalho pelo capital, tendo em vista a superação da sociabilidade 

gerada pela sociedade burguesa, e a instituição de uma sociedade emancipada, seja no seu 

contexto econômico, político e social. 
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Para problematizar se o curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) – Campus de Rio das Ostras consegue materializar na sua proposta pedagógica as 

diretrizes curriculares propostas pelo projeto ético-político e de que forma os valores 

emancipatórios desse projeto atravessam a formação profissional, organizamos nossas 

análises em três capítulos:  

No primeiro contextualizamos sobre a ideologia capitalista e a consciência de classe. 

Iniciamos nosso debate sinalizando o trabalho como ponto de partida da produção e 

reprodução das relações humanas e como fundamentação do ser social, na busca pela 

satisfação de suas necessidades. Prosseguimos nossa análise apreendendo que o trabalho é um 

ato histórico e que o desenvolvimento dos meios de produção e sua apropriação privada pela 

classe burguesa transformaram o trabalho, a atividade vital do homem, e sua relação com 

natureza, em processo de produção e reprodução do capital e alienação do trabalhador do seu 

trabalho. Destacamos ainda o capital como uma relação social, que tem como fundamentação 

o trabalho assalariado e a produção e reprodução não só de capital, expresso em meios de 

produção e meios de subsistência, mas do mesmo modo na forma como os homens constrói 

suas relações sociais e de produção em determinada sociedade. Sinalizamos para o fato de que 

esse movimento gera contradições e antagonismos que são inerentes ao modo de produzir e 

reproduzir o capital criando as condições para que os trabalhadores se reconhecessem como 

classe, construindo suas formas de lutas e de organização política formando sua consciência 

revolucionária. Finalizamos esse capítulo construindo um debate teórico-crítico sobre a 

Ideologia na sociedade burguesa e a consciência de classe, assinalando que o processo de 

formação da consciência, é um processo sócio-histórico que parte das relações concretas que 

os homens estabelecem entre si, e com a natureza, para produzirem seus meios de vida e de 

trabalho, assim as relações sociais e de produção e suas formas de sociabilidade não são 

condicionadas pela consciência. Indicamos a ideologia como uma das estratégias da sociedade 

capitalista para buscar o consenso social e manter suas formas de dominação e exploração e 

que este processo atinge várias esferas da vida social transfigurada em normas, juízos, valores 

e visões de mundo que acabam por legitimar as ideias dominantes de maneira que os 

interesses particulares se tornem universais. Discorremos sobre o processo de formação da 

consciência de classe em si e para si, dos trabalhadores.  

No segundo capítulo sobre o Serviço Social e Emancipação (valores emancipatórios), 

construímos um diálogo histórico-crítico sobre o processo de formação da consciência de 

classe e política dos trabalhadores brasileiros, em fins do século XIX e meados do século XX, 

e suas principais formas de luta, sob a influência teórico-política do anarquismo, socialismo e 
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comunismo. Mostramos como esse processo foi tratado com repressão pelo Estado fazendo 

evidenciar as contradições e antagonismos postos pelas relações sociais e de produção 

capitalista dando contorno e tornando pública a ―questão social‖ e suas expressões, levando a 

emergência do surgimento do Serviço Social como profissão, onde inicialmente atrelado a 

igreja e as ideias positivistas, conformava um caráter missionário e filantrópico a profissão 

tratando a ―questão social‖ como uma questão moral e as lutas sociais como desordem. Para 

falarmos do movimento que leva ruptura do Serviço Social com o tradicionalismo e o 

conservadorismo da profissão fizemos uma análise histórica da dinâmica da sociedade 

brasileira a partir da década de cinquenta, onde situamos o Serviço Social ao ―Movimento de 

Renovação do Serviço Social Brasileiro‖, este que tem início nos marcos da ―modernização 

conservadora‖ do Estado autocrático burguês, onde surgem três projetos profissionais que vão 

lutar pela sua hegemonia no interior da profissão quais sejam: a perspectiva modernizadora, 

reatualização do conservadorismo, ou fenomenologia, e a intenção de ruptura. Situamos o 

Serviço Social ao movimento mais amplo das lutas pela redemocratização do país, no qual a 

erosão da ditadura civil-militar instaurada no Brasil em 1964 cria as bases sócio-históricas 

para o recomeço do processo de intenção de ruptura com o tradicionalismo e o 

conservadorismo da profissão e para sua aproximação com a teoria social de Marx, onde 

amadurece sua teoria e sua prática. Finalizamos com o Serviço Social buscando a sua 

hegemonia como profissão fundamentada em valores emancipatórios, assumindo 

coletivamente a construção de um projeto ético-político vinculado ao movimento histórico da 

sociedade brasileira, à luta e as necessidades da classe trabalhadora, e a emancipação humana. 

 Por fim, o terceiro e último capítulo se inicia com uma análise breve e sintética da 

contra-reforma do ensino superior e da educação no contexto dos governos Fernando 

Henrique Cardoso e Lula da Silva, onde apontaremos alguns elementos que consolidaram e 

ampliaram essa contra-reforma tendo como ponto central a expansão, a privatização e a 

precarização do ensino superior público. A partir dessa análise apresentaremos a criação do 

Polo Universitário de Rio das Ostras (PURO), para em seguida realizar uma abordagem sobre 

a construção do Projeto pedagógico do Curso de Serviço Social da UFF, Campus de Rio das 

Ostras e as principais diretrizes e proposta curricular. Para finalizarmos destacaremos algumas 

atividades, pesquisa e extensão desenvolvidas no curso de Serviço Social.  
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CAPÍTULO 1: IDEOLOGIA CAPITALISTA E CONSCIENCIA DE CLASSE 

 

1.1. Materialidade da sociedade capitalista – processo de produção e reprodução 
capitalista 

 

O trabalho é atividade vital livre e consciente, a capacidade criativa e produtiva do 

homem, faz com que ele, ser social, se diferencie de outras espécies animais em sua relação 

com a natureza. O homem, enquanto ser social faz da sua atividade a sua própria existência 

(MARX, 2008a). 

Partimos do contexto de que o homem na sua condição primitiva era um ser natural 

que agia por instinto, guiado pelas leis da natureza para suprir suas necessidades primárias e 

objetivas. Na medida em que a sua relação com a natureza se complexificou, o homem por 

meio do desenvolvimento de suas potencialidades passou a agir de maneira consciente sobre 

ela criando, através do trabalho, a sua própria realidade e relações sociais, libertando-se assim 

da sua ―condição de ser natural‖, passando a ser social,  

 

ou seja, o homem deixa a condição de ser natural para tornar-se pessoa 
humana, transforma-se de espécie animal que alcançou um certo grau de 
desenvolvimento relativamente elevado em gênero humano, em humanidade 
(COUTINHO-NETTO, 2009, p. 238-239). 

 

A assunção do ser natural a ser social, parte então de um processo sócio-histórico 

mediado pelas relações concretas estabelecidas entre os homens, e destes com a natureza.   

 

Raiz ontologicamente constitutiva do ser social, o trabalho é o ato fundador 
da história: o pressuposto real de toda história é a organização dos homens 
para a produção de sua subsistência. A divisão social do trabalho para a 
produção dos meios de vida humana é a condição instituidora do processo 
histórico. O trabalho não deve ser entendido como uma atividade 
―puramente econômica‖, não se pode perder de vista a conexão entre prática 
e consciência que permeia o trabalho humano (CARLI, 2012, p. 11).   
  

Portanto, quando o homem utiliza sua força de trabalho manual e intelectual, para 

produzir algo que será necessário à vida humana, ele produz ação, essa ação vai permitir que 

o mesmo transforme os elementos da natureza e ao transformá-los adapta-os para satisfazer as 

necessidades humanas, essa transformação não se dá só na natureza, pois o homem ao 

transformá-la, transforma a si próprio. Nesse processo o homem interage com a natureza de 

forma que ao apropriar-se dos seus recursos naturais ele não o fará por instinto como fazem os 

animais,  
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uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera 
mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingui o pior 
arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 
transformá-la em realidade (MARX, 2008, p. 211-212).  

 

Desse modo ao construir sua colmeia, a abelha vai agir por instinto, no caso do 

arquiteto o trabalho realizado por ele é uma atividade teleológica, onde seu projeto de 

construção está idealizado no âmbito da consciência, e através da ação, do seu trabalho, ele 

vai transformar esse projeto em algo concreto, real. Ao apreender a realidade concreta por 

meio da sua relação com a natureza o homem ―transforma suas necessidades e formas de 

satisfação em novas perguntas; autoconstrói-se como ser de projetos; torna-se autoconsciente, 

como sujeito construtor de si mesmo e da história‖ (BARROCO, 2008, p. 27-28). Nesse 

processo de transformação da natureza e de autoconstrução do ser, 

 

o pressuposto é o homem, criatura natural, dotado de uma base orgânica, 
em que se encontram inscritas infinitas capacidades e possibilidades. Para 
prover suas necessidades interage com objetos da natureza orgânica e 
inorgânica. Ainda que parte da natureza, suas atividades vitais diferenciam-
se, pelo trabalho, dos demais seres naturais, que se limitam a consumir 
diretamente os objetos dados no meio natural. Sendo o trabalho a atividade 
vital especifica do homem, ele mediatiza a satisfação de suas necessidades 
pela transformação previa da realidade material, modificando a sua forma 
natural, produzindo valores de uso. [...]. Como agente ativo amplia 
incessantemente o circulo de objetos que podem servir a atividade vital 
humana, seja para seu consumo direto, seja como meio de trabalho 
(IAMAMOTO, 2001, p. 39-40; grifos do autor). 

 

Esse movimento só é possível pela capacidade humana de adquirir conhecimento, e 

através dele criar mecanismos que possam trazer seus projetos para o âmbito da realidade. 

Movido por interesse ou impulsionado por alguma necessidade o homem usa seu 

conhecimento para criar novas técnicas e construir novos instrumentos visando aumentar o 

rendimento do seu trabalho. 

 

[...] é o uso e a criação de meios de trabalho, que se interpõem entre o 
homem e o objeto, servem de veículo da ação conforme objetivos 
antecipados. Nos meios de trabalho encontram-se objetivadas formas de 
atividades e necessidades humanas. Esses meios são indicadores das 
condições sociais sob as quais se efetua o trabalho especificamente humano 
e do grau de desenvolvimento da força de trabalho humana (IAMAMOTO, 
2001, p. 40-41; grifos do autor). 

 

O processo de produção e reprodução social é histórico e mediado pelo trabalho, ―a 

relação entre os homens na produção e na troca de suas atividades varia de acordo com o nível 
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de desenvolvimento dos meios de produção‖ (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p. 36), em 

cada época histórica esse movimento vai construir relações sociais distintas, novas formas de 

sociabilidade, novos valores e visões de mundo. ―O trabalho é, portanto, inseparável do 

conhecimento, de ideias, e concepções de mundo, isto é, de formas de pensar a vida real‖ 

(IAMAMOTO, 2001, p. 42; grifos do autor). 

Ao participar da produção e reprodução da realidade concreta, da vida em sociedade, o 

homem, como indivíduo social, vai fazê-lo mediante o trabalho coletivo, de maneira que as 

necessidades econômicas, políticas e sociais, que compõem a totalidade da vida social sejam 

respondidas por meio de determinações históricas, e é partindo da cooperação entre os 

homens que o trabalho no seu sentido universal consegue ser objetivado. Logo é possível 

apreendermos que, 

 

é na vida em sociedade que ocorre a produção. A produção é uma atividade 
social. Para produzir e reproduzir os meios de vida e de produção, os 
homens estabelecem vínculos e relações mútuas, dentro e por intermédio dos 
quais exercem uma ação transformadora da natureza, ou seja, realizam a 
produção. A produção do indivíduo isolado é uma abstração (IAMAMOTO-
CARVALHO, 2011, p. 35-36; grifos do autor). 

 

Pensar o processo de produção por meio do indivíduo isolado, é retirar esse indivíduo 

da totalidade da vida social, é retirá-lo da história dos homens, pois o mesmo é um ser 

singular e ao mesmo tempo partícipe do gênero humano. A singularidade do ser social é a 

manifestação de um ser único que tem suas particularidades construídas através da sua relação 

com a sociedade, e das possibilidades criadas por essa sociedade como respostas as suas 

necessidades.  

 

A história de cada indivíduo, de cada nacionalidade, de cada continente é 
cotidianamente partícipe da história universal do gênero humano. Nossas 
vidas são partícipes da história universal no sentido mais puro do termo. O 
que produzimos e do que carecemos têm uma relação imediata com o que 
outros produzem ou carecem (LESSA, 2004, p. 148). 

 

Assim sendo, a história dos homens não é nunca representada por um indivíduo 

sozinho, sua construção como ser social é sua relação com a natureza, com a sociedade e com 

as formas de sociabilidade constituídas pelo mesmo, por meio do desenvolvimento dos meios 

de produção, em determinada forma de sociedade. O indivíduo social neste complexo de 

relações é produto e produtor da história. 
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A ideia do indivíduo isolado expressa uma tensão entre representação e 
realidade, mas tem uma base real para sua construção: o terreno histórico em 
que o indivíduo produtor deixa de ser mero dependente, agregado de grupos 
humanos delimitados, tal como expresso no passado histórico 
(IAMAMOTO, 2001, p. 38; grifo do autor).  

 

Não se pode negar que atividade humana realizada por meio do trabalho, tem uma 

primazia no processo de construção do ser social e que as particularidades que esse trabalho 

assume no decorrer do processo histórico, é que vai moldar as formas de sociabilidade 

instituídas nas diversas sociedades ao longo da história. Assim, as relações sociais são 

produzidas e reproduzidas pelos homens através da atividade econômica, ainda que a vida 

cotidiana seja permeada de atividade tais como: comer, beber, vestir, atividades de lazer etc., 

assim,  

 
quando, nesse contexto, atribuímos ao trabalho e as suas consequências – 
imediatas e mediatas – uma prioridade com relação às outras formas de 
atividade, isso deve ser entendido num sentido puramente ontológico, ou 
seja, o trabalho é antes de mais nada, em termos genéticos, o ponto de 
partida da humanização do homem, do refinamento de suas faculdades, 
processo do qual não se deve esquecer o domínio de si mesmo (LUKÁCS, 
1979 apud BARROCO, 2008, p. 27).  

 

O processo em que o homem busca a satisfação de suas necessidades, por meio da 

realização de seu trabalho, aperfeiçoando os meios de produção e consequentemente a sua 

relação com a natureza e consigo próprio, construindo determinada forma de sociedade, é uma 

ação histórica e, portanto, contraditória. Na medida em que os meios de produção se 

desenvolvem, e a riqueza socialmente produzida é apropriada por poucas mãos, nesse caso as 

mãos dos detentores do capital, paralelamente e de maneira mais violenta cresce ―a 

exploração do homem pelo homem por meio da apropriação do trabalho excedente pela classe 

dominante‖ (LESSA, 2012, p. 29). Entretanto, a exploração e a apropriação do excedente da 

força de trabalho da classe trabalhadora pela classe dominante não é uma particularidade 

fundamentada no modo de produção capitalista, é anterior a mesma, pois a exploração do 

trabalho alheio já se constituía em outras formas de sociedade seja por meio da escravidão na 

Antiguidade, ou da servidão na Idade Média, onde a estrutura econômica e social era baseada 

nas relações feudais. Segundo Marx e Engels (2005), a sociedade burguesa moderna e as 

formas de exploração do trabalho correspondentes a ela passaram a existir das ruínas da 

sociedade feudal, a partir de um movimento histórico de separação do trabalhador dos meios 

de produção denominado pelos autores como ―acumulação primitiva‖.  
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A economia política clássica aponta que a trajetória histórica para a ascensão do modo 

de produção capitalista incidiu de maneira natural, pois o mesmo já existia desde as mais 

remotas formas de racionalismo humano, quando o homo sapiens mostrou o avanço 

tecnológico construindo e manejando suas ferramentas. O capitalismo antes do seu 

amadurecimento percorreu um longo caminho para se instituir como tal, e esse caminho foi 

longo e árduo, mas aconteceu com naturalidade e de maneira inevitável, só foi preciso 

eliminar alguns obstáculos que se colocaram como barreiras a esse processo de 

amadurecimento. Para a economia política não houve uma origem para o capitalismo, ele 

sempre esteve presente, eliminar as correntes das relações feudais, significaria a liberdade 

política, cultural e ideológica, seria a livre expressão da racionalidade econômica (WOOD, 

2001). A crítica à economia política rompe com esta análise naturalista. 

A realidade social é um complexo de determinações históricas que compõem a 

totalidade da vida em sociedade, é um produto histórico construído pelos homens na busca 

pela satisfação de suas necessidades materiais e espirituais, por meio de um movimento que 

parte do trabalho e do desenvolvimento dos meios de produção necessários à produção e 

reprodução da vida humana. Portanto, conceber a assunção do modo de produção capitalista 

como algo natural é ocultar as estratégias violentas com que esse modo de produção foi 

instituído e consolidado, pela ação do homem, como imperativo do surgimento de uma nova 

forma de relação econômica, política e social, que fez emergir a sociedade capitalista. De 

acordo com Marx, a sociedade capitalista para emergir e se consolidar como sociedade 

produtora de capital precisou derrubar barreiras e obstáculos, estes representados pelas 

relações feudais, através da subjugação, dos assassinatos, roubos e, portanto, da violência 

(MARX, 2013). Este processo alargou as bases para o surgimento de novas relações sociais e 

de produção fundamentadas na produção de mercadorias e na exploração da força de trabalho 

assalariado, que sustentariam a produção e reprodução do capital. Marx aponta que,  

 

num primeiro momento, dinheiro e mercadoria são tão pouco capital quantos 
os meios de produção e de subsistência. Eles precisam ser transformados em 
capital. Mas essa transformação só pode operar-se em determinadas 
circunstancias que contribuem para a mesma finalidade: é preciso que duas 
espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias se defrontem e 
estabeleçam contato; de um lado, possuidores de dinheiro, meios de 
produção e meios de subsistência, que buscam valorizar a quantia de valor 
de que dispõem por meio da compra de força de trabalho alheia; de outro, 
trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, por 
conseguinte, vendedores de trabalho (MARX, 2013, p. 786). 
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Sendo o ponto de partida do modo de produção capitalista, a acumulação primitiva foi 

o processo histórico onde as relações feudais foram rompidas, e teve como pressuposto a 

separação do trabalhador dos meios de produção utilizados no processo de trabalho, maneira 

pela qual esse trabalhador produzia seu meio de subsistência. Deste modo, 

 

o processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de 
separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do 
seu trabalho, processo que, por um lado, transforma em capital os meios 
sociais de subsistência e de produção e, por outro converte os produtores 
diretos em trabalhadores assalariados (MARX, 2013, p. 786).  

 

Marx (2013) cita que em fins do século XIV, e principalmente no século XV, já havia 

acabado na Inglaterra, as formas de servidão, sendo maior parcela da população composta por 

camponeses livres e economicamente autônomos. Complementando a visão de Marx (2013), 

Eaton assinala que, 

no campo, o domínio dos senhores continuava firme, mas a grande maioria 
da população era constituída de pequenos camponeses que dispunham de sua 
terra, como arrendatários dos grandes senhores. Alguns, porém, haviam 
conseguido (ou conservado) liberdade total, e eram donos da própria terra. 
Dentre estes, uns poucos se tornaram pequenos fazendeiros, num regime de 
subsistência, que aspiravam à posição de nobres rurais, ainda pequenos 
nobres que começavam a cultivar sua terra em linhas capitalistas, 
empregando assalariados (EATON, 1965, p. 59). 

 

Em determinada fase do desenvolvimento das relações sociais estabelecidas no 

feudalismo, o camponês como produtor direto dos seus meios de vida, se torna dono da terra e 

dos meios de trabalho, ainda que a terra estivesse nos domínios da propriedade do senhor 

feudal e que este, explorasse o produto excedente do seu trabalho, por meio de impostos, 

renda, ou salário, esses meios de produção ainda não haviam sido expropriado desse produtor. 

Alguns desses camponeses além de trabalhar em suas terras, utilizavam seu tempo livre 

trabalhando para os grandes proprietários podendo usufruir juntamente com os outros 

camponeses das terras comunais, pastando seu gado, colhendo lenha etc. 

 No modo de produção feudal o domínio da terra consistia em fonte de poder dos 

senhores feudais, por meio dela se constituíam relações econômicas, políticas e sociais, era o 

número de camponeses estabelecidos nessas terras que determinava esse poder (MARX, 

2013). A terra era um meio social e de produção de subsistência, trabalhar essa terra era 

produzir e reproduzir a vida em sociedade era estabelecer relações de classes, por um lado o 

trabalhador da terra e por outro aquele que se apropria dos produtos desse trabalho.  
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Mas o processo histórico é constituído por múltiplos acontecimentos que não são 

separados pelo tempo e o espaço, pois esses acontecimentos se imbricam formando uma 

totalidade, e na medida em que se processam relações feudais, no interior dessa relação vão 

sendo construídas novas formas de relações econômicas, políticas e sociais fundamentadas no 

pensamento de uma classe que está se desenvolvendo, a classe burguesa.  Nesse sentido, no 

período em que se institui a chamada acumulação primitiva, a visão sobre o uso da terra como 

meio social e de produção de subsistência que constrói as relações feudais, sendo fonte de 

poder vai aos poucos se dissolvendo, quando a fonte de poder vem revestida com outra 

roupagem, o dinheiro, a terra passa a ser mercadoria e fonte de lucro para o proprietário 

fundiário. E a dissolução da terra como meio social e de produção de meios de subsistência do 

camponês se deu por meio da violência e do roubo, ou seja, da expropriação da terra que era a 

fonte de vida do homem do campo. 

Embora as relações feudais se fundamentassem principalmente no uso da terra para o 

plantio e a criação de animais, Marx e Engels (2005) apontam que, no interior dessa sociedade 

vinham se desenvolvendo outras atividades através do comércio principalmente nas cidades 

com o desenvolvimento das oficinas de artesanato e as corporações. Nessa conjuntura o 

comércio local se amplia e exige a busca por novos mercados e as corporações já não 

satisfazem as necessidades geradas pelo aumento da circulação de mercadorias, é criada nesse 

processo uma nova forma de organização da indústria e do trabalho, a manufatura.  

Com a criação da produção e da organização do trabalho fundamentado na 

manufatura, intensificou-se a violência no campo, onde os camponeses foram barbaramente 

expulsos das terras em que viviam. Assim, no âmbito desse processo histórico,  

 

uma massa de proletários absolutamente livres foi lançada no mercado de 
trabalho pela dissolução dos séquitos feudais. [...]. O impulso imediato para 
essas ações foi dado, na Inglaterra, particularmente pelo florescimento da 
manufatura flamenca de lã e o consequente aumento dos preços da lã. A 
velha nobreza feudal fora aniquilada pelas grandes guerras feudais; a nova 
nobreza era uma filha de sua época, para qual o dinheiro era o poder de 
todos os poderes. Sua divisa era por isso transformar as terras da lavoura em 
pastagens de ovelhas. [...] As habitações dos camponeses e os cottages dos 
trabalhadores foram violentamente demolidos e abandonados (MARX, 2013, 
p. 789-790). 

 

Nesse período a Igreja Católica consistia na maior expressão de poder econômico, 

político e cultural da Europa ocidental. Com a Reforma protestante ocorrida século XVI, sua 

estrutura foi duramente abalada, sendo detentora de grande parte do solo inglês, o roubo de 

suas terras, ―a supressão dos monastérios etc. lançou seus moradores no proletariado‖ 
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(MARX, 2013, p. 793), engrossando a massa de ―trabalhadores livres‖ que alimentaria a 

produção manufatureira na Inglaterra.    

Dentro da ilegalidade ou da legalidade o desmonte do regime feudal de propriedade da 

terra, foi sendo realizado mediante a força, ao roubo e a violência, assim, também o foram à 

expropriação das terras do Estado após a Revolução Gloriosa, onde as terras sob o seu 

domínio foram roubadas de maneira desmedida. Nesse contexto as terras roubadas do Estado 

foram doadas, vendidas ou transformadas em propriedade privada por meio da usurpação 

direta. Com intuito de transformar as terras em artigo de comércio, ampliar a exploração 

agrícola e aumentar o número de ―trabalhadores livres‖, esse processo teve o apoio e o 

favorecimento dos capitalistas burgueses (MARX, 2013).  

Wood acentua que o processo de cercamentos das terras na sua fase inicial suscitou a 

resistência do Estado monárquico, na medida em que essa prática feria de certa forma a ordem 

pública. Entretanto, após a Revolução Gloriosa, em 1688, o Estado passa a ser moldado 

segundo os interesses das classes proprietárias, não intervindo mais no que concerne aos 

cercamentos das terras, surgindo a partir do século XVIII, os cercamentos parlamentares, 

onde o Parlamento por meio de decretos decide sobre a extinção de direitos de propriedade 

que trazem problemas para a capacidade de acumulação dos grandes proprietários, sendo 

assim, firmado o triunfo do capitalismo agrário na Inglaterra (WOOD, 2001). 

Desse modo, com derrubada do Estado monárquico, este se torna à imagem e 

semelhança da classe burguesa não interferindo nas leis que envolvem o mercado de terras. 

Este feito fica ao encargo do Parlamento que por meios jurídicos transformou os últimos 

resquícios da propriedade social da terra em propriedade privada, fonte de lucro, para atender 

as emergências do mercado. O imperativo de ampliação do mercado não só transformou a 

terra em mercadoria, como também tudo que era produzido em seu seio, inclusive o 

―trabalhador livre‖ que foi lançado nesse mercado para vender a única mercadoria que é de 

sua posse, a força de trabalho.  

 

Houve vários tipos de mercado ao longo de toda história escrita da 
humanidade, e sem dúvida antes dela, já que as pessoas trocam e vendem 
seus excedentes de muitas maneiras e para vários fins diferentes. No 
capitalismo, entretanto, o mercado tem uma função distintiva e sem 
precedentes. Praticamente tudo, numa sociedade capitalista, é mercadoria 
produzida para o mercado (WOOD, 2001, p. 78). 

 
 
A expulsão e a expropriação do camponês de suas terras e das propriedades comunais 

e sua transformação em ―trabalhadores livres‖, em fins do século XV e durante o século XVI 
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aconteceu em paralelo com o fortalecimento do comércio nas cidades, com o modo de 

produção manufatureiro, a ampliação do mercado local e mundial.  

 

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a 
escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da 
conquista e saqueio das índias orientais, na transformação da África numa 
reserva de caça comercial de peles negras caracterizam a aurora da era da 
produção capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos 
fundamentais da acumulação primitiva (MARX, 2013, p. 821). 

 

Por meio desse processo histórico que nada tem de natural como apontam os 

economistas políticos (WOOD, 2001), pois foi um processo extremamente violento de 

expropriação de vidas humanas, que se produziu e reproduziu, através do imperativo do 

desenvolvimento das forças de produção, o cenário para a ascensão e o amadurecimento da 

sociedade produtora de capital, a sociedade burguesa. 

 

A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centros urbanos; 
aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos 
campos e, com isso, arrancou uma grande parte da população do 
embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à 
cidade, os países bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados; 
subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente e o 
Ocidente (MARX-ENGELS, 2005, p. 44).  

 

As relações sociais e de produção até aqui apresentadas remontam relações concretas 

onde à dependência pessoal se caracteriza como base de formação da sociedade. O trabalho se 

constitui como ponto de partida da produção e reprodução das relações humanas e como 

fundamentação do ser social, na busca pela satisfação de suas necessidades, produzindo e 

reproduzindo novas necessidades, um ato histórico e, portanto, passível de transformações 

como as que ocorreram na Idade Média na faze pré-capitalista que culminou com a ascensão 

da classe burguesa.  

As relações de dependência pessoal que se institui no período que corresponde à Idade 

Média, parte do trabalho que se expressa na produção de valores de uso imediato, o camponês 

produz para sua subsistência, e o produto excedente do seu trabalho é expropriado pelo senhor 

feudal, pois este necessita dos meios de subsistência produzido pelo camponês para manter 

sua sobrevivência, existe, assim, uma dependência entre homens que parte do trabalho e se 

constitui para além deste construindo a vida em sociedade. Desse modo,  
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a dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais da produção 
material quanto às esferas da vida erguida sobre elas. Mas é justamente 
porque as relações pessoais de dependência constituem a base social dada 
que os trabalhos e seus produtos não precisam assumir uma forma fantástica 
distinta de sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e 
prestações in natura. A forma natural do trabalho, sua particularidade – e não 
como base da produção de mercadorias, sua universalidade – é aqui sua 
forma imediatamente social (MARX, 2013, p. 152).    

 

A extração do excedente de trabalho no âmbito das relações feudais se institui como 

meio necessário de satisfação de necessidades imediatas e não como extração de mais valor. 

A expropriação do excedente de trabalho no modo de produção feudal se dá de forma 

particular, pois o tempo de trabalho necessário para que o camponês produza para manter sua 

subsistência e de sua família está separado espacialmente do seu mais trabalho,  

 

um ele realiza em seu próprio campo, o outro no campo de seu senhor. As 
duas partes do tempo de trabalho existem, por isso, de modo independente, 
uma ao lado da outra. Na forma da corveia, o mais trabalho está nitidamente 
separado do trabalho necessário, mas essa forma distinta de manifestação 
não altera em nada a relação quantitativa entre mais trabalho e trabalho 
necessário. Três dias de mais trabalho na semana continuam a ser três dias 
de trabalho que não cria equivalente algum para o próprio trabalhador, seja 
esse trabalho chamado corveia ou de trabalho assalariado (MARX, 2013, p. 
310-311).  

 

Sob o manto do feudalismo a força de trabalho e o seu excedente o mais trabalho, e o 

produto desse trabalho, seja como valor de uso imediato ou como mercadoria para troca não 

se instituía como extração de mais valor, na medida em que na sociedade mediada pelas 

relações feudais não se constitui ainda o predomínio do valor de troca dos produtos, como um 

processo de valorização do capital. A mercadoria geralmente era trocada por outra mercadoria 

ou a troca era mediada pelo dinheiro onde o comprador comprava diretamente do produtor e 

este investia em outras mercadorias, consistindo, dessa maneira, a produção mercantil 

simples, e esta se dava por meio da produção artesanal tanto no campo, como nas cidades. 

Esse modo de produção que configurou grande parte do sistema feudal, 

 

assentava dois pilares: o trabalho pessoal e o fato de artesãos e camponeses 
nela serem os proprietários dos meios de produção que empregavam. 
Originalmente, esse tipo de produção não implicava relações de exploração: 
o camponês trabalhava solidariamente com membros de sua família e o 
mestre artesão compartilhava as condições de trabalho e de vida de seus 
aprendizes e jornaleiros [...]. Ademais esse tipo de produção destinava-se 
basicamente a um mercado restrito, quase sempre de âmbito local no qual os 
produtores conheciam as necessidades dos compradores (NETTO-BRAZ, 
2006, p. 81). 
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A produção de mercadorias como valorização do capital supõe a divisão social do 

trabalho e que os meios de produção se tornem propriedade privada do capitalista, ou seja, 

que não pertença ao produtor direto. Quando o dono do capital se apropria dos meios de 

produção ele será dono da mercadoria, mas não sendo ele o produtor direto, o trabalho pessoal 

antes realizado pelo dono dos meios de produção, desaparece (NETTO-BRAZ, 2006). O 

modo de produção na sociedade burguesa terá uma particularidade que o diferencia de 

qualquer outra forma de produção e será o pilar da produção mercantil capitalista, a 

exploração da força de trabalho comprada pelo capitalista por meio do salário. 

Na sociedade produtora de capital as relações de produção, e, por conseguinte as 

relações sociais serão polarizadas por dois novos sujeitos sociais historicamente 

determinados, os capitalistas donos dos meios de produção e que têm disponível o dinheiro, 

que será transformado em capital e o ―trabalhador livre‖ que foi destituído de todos os meios 

próprios para garantir sua subsistência e que agora só dispõe de sua força de trabalho para 

vendê-la como mercadoria no mercado, em troca do salário pago pelo capitalista em forma de 

dinheiro, mercadoria que expressa o valor de todas as outras mercadorias. Assim, no âmbito 

da história as transformações ocorridas com o desenvolvimento dos meios de produção 

modificaram o caráter social do trabalho e as relações que se estabeleciam por meio dele. 

Dessa maneira, é possível apreender que, 

 

nas formações sociais em que predomina a produção para valor de uso, o 
caráter social do trabalho manifesta-se de maneira direta, sem desvios, 
relacionando-se os agentes da produção entre si cara a cara, como pessoas. 
Já nas formações sociais onde predomina a produção mercantil, o caráter 
social do trabalho não pode se manifestar senão de maneira indireta, por 
meio de um desvio. Em suma, por intermédio do valor. A relação entre as 
pessoas se esconde atrás da relação entre as coisas (MARX, 1996, p. 31, 
grifos do autor). 

 

A relação entre pessoas, por meio da produção de valor de uso, que compreendia a 

fase pré-capitalista e conformava o caráter social do trabalho só se mistifica como uma 

relação entre coisas, o que Marx chama de fetichismo da mercadoria, na sociedade produtora 

e reprodutora do capital, onde ―a dissolução de todos os produtos e atividades em valores de 

troca pressupõe a dissolução de todas as relações fixas de dependência pessoal na produção, 

bem como a dependência multilateral dos produtores entre si‖ (MARX, 2011, p.156). Assim, 

a transformação do camponês, que anteriormente produzia valores de uso para si e sua 

família, em trabalhador assalariado criador de valores de uso com a finalidade de ser trocado 
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no mercado como mercadoria, constitui a diferença e a dissolução das relações de 

dependência pessoal que fundamentavam as relações feudais e leva a dependência 

multilateral, uma especificidade das relações constituída sob o manto do capitalismo onde, 

 

a produção de todo indivíduo singular é dependente da produção de todos os 
outros; bem como a transformação de seu produto em meios de vida para si 
próprio torna-se dependente do consumo de todos os outros. [...]. Essa 
conexão social é expressa no valor de troca, e somente nele a atividade 
própria ou o produto de cada indivíduo devêm uma atividade ou produto 
para si; o indivíduo tem de produzir um produto universal – o valor de troca, 
ou este último por si isolado, individualizado, dinheiro. De outro lado, o 
poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros ou sobre as 
riquezas sociais existe nele como o proprietário de valores de troca, de 
dinheiro (MARX, 2011, p. 156-157; grifos do autor).  

 

Esse movimento de subordinação do indivíduo social e a universalização das relações 

sociais por meio da troca que mascaram as relações humanas em relações entre coisas, só 

foram possíveis em um determinado período da história dos homens, onde se processou o 

desenvolvimento dos meios de produção e a expropriação destes por parte de uma classe, a 

capitalista. A ascensão do modo de produção capitalista partiu de um contexto, no qual a 

sociedade feudal se mostrou incapaz de manter o seu próprio desenvolvimento, uma vez que 

no interior das relações feudais nasciam formas de relações burguesas, através do 

desenvolvimento do comércio e bases econômicas mercantis. Este complexo de relações abriu 

caminho para o nascimento das manufaturas a partir do século XVI, e a avidez pela produção 

de mais mercadorias para atender as demandas, fez com que no interior dessas manufaturas se 

estabelecesse a divisão social do trabalho.  

Segundo Netto e Braz (2006), em um primeiro momento do desenvolvimento do modo 

de produção o trabalhador assalariado era reunido pelo capitalista em um mesmo espaço 

físico, onde este poderia supervisionar o processo de trabalho. Os trabalhadores realizavam 

suas operações sob a forma de cooperação, o saber do seu oficio ainda estava vinculado às 

tradições artesanais, o que possibilitava que esses trabalhadores controlassem todo o processo 

produtivo.  Desse modo, o poder do capitalista sobre a produção era reduzido, pois o 

conhecimento sobre a mesma pertencia aos trabalhadores. Assim sendo, o controle do 

capitalista mediante o processo de produção era apenas formal.  

  O modo de produção instaurado através da cooperação simples e artesanal, embora 

reunisse vários trabalhadores assalariados em um mesmo local como força produtiva do 

capital, e tivesse em um primeiro momento acelerado o processo de produção, a necessidade 

do capitalista em produzir mercadorias para troca sob a determinação de valorizar seu capital,  
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torna-se um imperativo que a produção por meio da cooperação simples já não dava mais 

conta. É preciso, neste sentido, que o capitalista consiga controlar e acelerar o processo de 

produção, intensificando o grau de exploração da força de trabalho e alienando o trabalhador 

do conjunto total do processo de produção.  

Portanto, a partir da segunda metade do século XVIII, estabelece-se na manufatura a 

divisão social do trabalho de forma específica, a divisão capitalista do trabalho, que consiste 

na especialização e divisão das atividades produtivas, onde o trabalhador vai realizar sempre a 

mesma tarefa no decorrer de toda a jornada de trabalho destituindo desse trabalhador o 

conhecimento técnico e o controle do conjunto do processo produtivo. Esse movimento 

instituiu o aumento da produtividade do trabalho, a exploração do trabalho feminino e infantil 

e de trabalhadores sem saberes de oficio. No entanto, somente após a Revolução Industrial no 

último terço do século XVIII, com a introdução das máquinas, que o capitalista vai ter 

controle total sobre a produção, o que Marx designa como subsunção real do trabalho pelo 

capital. O trabalhador passa a ser o apêndice da máquina e a divisão social do trabalho a partir 

da divisão de tarefas operativas vai sofrer uma divisão mais profunda dividindo-se o processo 

produtivo em manual, quem executa as tarefas, e intelectual quem administra as tarefas 

(NETTO-BRAZ, 2006).  

Assim com desenvolvimento dos meios de produção e a organização do trabalho 

mediante a divisão capitalista do trabalho, não só o trabalhador deixou de ter o conhecimento 

técnico e o controle do conjunto do processo produtivo, mas este passou a ser controlado 

dentro de um processo de produção cada vez mais racional e disciplinar. O trabalhador nesse 

sentido torna-se apenas parte do conjunto que incorpora o processo de valorização do capital. 

 A compra da força de trabalho do ―trabalhador livre‖, a cooperação, à divisão social 

do trabalho especificamente capitalista e a incorporação de novos meios de produção, 

possibilita o aumento da produtividade do trabalho, estabelecendo deste modo o terreno fértil 

para produção e reprodução do capital em escala ampliada.  A avidez do capitalista pelo lucro 

necessita que o produto se torne mercadoria, assim, é preciso que em um determinado período 

do desenvolvimento dos meios de produção, esteja contido nesse produto o trabalho humano 

privado e que este produto seja produzido em grandes quantidades com o objetivo de serem 

trocados no mercado como mercadorias.  

 
As mercadorias são objetos úteis, produtos de um trabalho de qualidade 
específica (trabalho útil concreto), que atendem a necessidades sociais; como 
objetos úteis, de qualidades materiais diferenciadas, são valores de uso. [...]. 
Mas as mercadorias não são apenas valores de uso; são grandezas ou 
magnitudes sociais que tem em comum o fato de serem produto do trabalho  
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humano geral e indiferenciado (trabalho abstrato); são valores enquanto 
materialização de força humana de trabalho. Enquanto grandezas sociais não 
se distinguem por sua qualidade, mas pela quantidade de trabalho que tem 
incorporado. São valores que se medem pelo tempo de trabalho socialmente 
necessário incorporado na sua produção (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, 
p. 39). 

 

Desse modo, para que a mercadoria seja objeto de valorização do capital, o capitalista 

tem que encontrar no mercado o ―trabalhador livre‖ disposto a vender a única mercadoria que 

possui, assim deve vender a sua força de trabalho, esta que vai imprimir valor a mercadoria. 

Logo a força de trabalho como mercadoria tem um duplo caráter, criador de valor de uso e de 

valor de troca. O interesse do dono do capital está direcionado ao valor de uso dessa 

mercadoria, pois esta quando consumida no processo de trabalho tem a capacidade de gerar 

mais valor, ou seja, mais valia. Em vista disso o capitalista, 

 
busca uma mercadoria especial que, ao ser colocada em ação aliada aos 
meios de produzir, tem a peculiaridade de criar, além do tempo de trabalho 
socialmente necessário para reprodução do trabalhador – equivalente ao 
valor de troca pago pela força de trabalho – um tempo excedente apropriado 
gratuitamente, pelo capitalista, que se traduz em um incremento de todo seu 
capital (IAMAMOTO, 2001, p. 70). 

 

Ao se confrontarem no mercado trabalhador e capitalista trocam suas mercadorias por 

meio do contrato como pessoas juridicamente iguais. Assim, é fixado o contrato de compra e 

venda da força de trabalho, esta que só vai se objetivar como valor de uso para o capitalista e 

como valor de troca para o próprio trabalhador, após ser consumida no processo de produção. 

Conforme cita Marx, ―em todos os países em que reina o modo de produção capitalista, a 

força de trabalho só é paga depois de já ter funcionado pelo período fixado no contrato de 

compra‖ (MARX, 2013, p. 248). Ou seja, o trabalhador para receber o seu salário, expresso 

no tempo socialmente necessário para produzir seu meio de subsistência, deve consumir sua 

força de trabalho no processo de produção, antecipadamente em um determinado período de 

tempo criando valor para o capitalista. Entretanto, o processo de valorização do capital exige 

que o trabalho seja realizado de maneira que não produza somente valor, mas além desse 

valor um mais valor.  

Assim no momento da produção o trabalhador vai criar para o capitalista em um 

tempo excedente, novas mercadorias e novos valores que excedem os valores inicialmente 

empregados na produção, mas as novas mercadorias precisam ser realizadas na esfera da 

circulação, ou seja, quando na esfera da circulação são vendidas transformadas em dinheiro 
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retornando desse processo como capital monetário maior do que o que foi empregado na sua 

produção continuando o ciclo de valorização do capital (NETTO-BRAZ, 2006). 

Para que esse processo se objetive é preciso que trabalho assalariado e capital se 

realize ao mesmo tempo, ―o capital pressupõe, portanto, o trabalho assalariado, o trabalho 

assalariado pressupõe o capital. Eles condicionam-se reciprocamente; eles dão-se origem 

reciprocamente” (MARX, 2006, p. 22; grifos do autor). O capital, nesse sentido, é uma 

relação social, que tem como fundamentação o trabalho assalariado e a produção e reprodução 

não só de capital, expresso em meios de produção e meios de subsistência, mas do mesmo 

modo na forma como os homens constrói suas relações sociais e de produção em determinada 

sociedade.    

É preciso, portanto, nesse processo histórico determinado que o trabalhador seja 

alienado do produto do trabalho, do próprio trabalho e de si mesmo, em outras palavras, é 

preciso que as condições objetivas necessárias a produção e reprodução de sua vida e de sua 

família não lhe pertençam mais, e sim ao capitalista.  

Na sociedade capitalista as relações sociais mediadas pela produção e reprodução do 

capital, tornam o trabalho, a atividade vital do homem, a sua essência, em um meio de 

sobrevivência para o trabalhador e enriquecimento para a burguesia. Ao ser separado dos 

meios pelo qual construíam sua vida material e espiritual, não resta ao trabalhador outra 

escolha, se não vender sua força de trabalho, ser explorado até ao mais alto grau de sua 

capacidade humana, pois seu próprio trabalho e o que produz não lhe pertencem, mais se 

voltam contra ele com poder estranho, como martírio, como perda de si mesmo. Nas palavras 

de Marx,  

 

Se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, um poder estranho que 
está diante dele, então isto só é possível pelo fato de o produto do trabalho 
pertencer a um outro homem fora do trabalhador. Se sua atividade lhe é 
martírio, então ela tem de ser fruição para um outro e alegria de viver para 
outro. Não os deuses, não a natureza, apenas o homem mesmo pode ser este 
poder estranho sobre o homem (MARX, 2008a, p.86). 

 

 A formação econômico-social capitalista está fundamentada na exploração da força de 

trabalho assalariada, na divisão do trabalho e na apropriação privada dos meios de produção, 

processo este que produz e reproduz a alienação dos trabalhadores, à totalidade das relações 

sociais e de produção, onde o produto do trabalho não pertence aqueles que o produz, mas é 

apropriado por aqueles que ficam no ócio e que detêm a riqueza. Esse movimento gera 

contradições e antagonismos que são inerentes ao modo de produzir e reproduzir o capital, a 
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burguesia já tendo conquistado sua posição como classe dominante, ao derrubar os entraves 

da sociedade feudal que limitava a ascensão do modo de produção capitalista, criou as 

condições para que os trabalhadores se reconhecessem como classe, construindo suas formas 

de lutas e de organização política formando sua consciência revolucionária, ―em que a luta de 

classes se transforma na luta pela vida, na luta pela superação da sociedade burguesa‖ 

(MARTINELLI, 2000, p. 54).   

 

1.2. Luta de Classes na sociedade capitalista 

 

A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de 
corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante 
oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; [...]. A 
história de toda a sociedade até os nossos dias moveu-se em antagonismos de 
classes, antagonismos que se têm revestido de formas diferentes em diferentes 
épocas (MARX-ENGELS, 2005, p. 40-57).    

 

 A luta de classes não é algo que surgiu na sociedade capitalista, mas já estava 

enraizada em outras formações sociais, pois já existia a dominação de uma classe sobre a 

outra, embora não houvesse a consciência entre os indivíduos sociais de uma sociedade 

polarizada em classes antagônicas.  

Na sociedade feudal já se constituíam relações sociais entre classes, com a dominação 

dos camponeses pelos senhores feudais, onde os camponeses produziam os meios de 

subsistência para si e para seu senhor, num regime de exploração em que a terra e o número 

de camponeses residentes em sua extensão, consistiam em fonte de poder da classe 

dominante. No entanto, ainda não existia a consciência desse domínio de classe por parte dos 

indivíduos sociais que compunham esta forma de sociedade. A dominação no sistema feudal 

não estava diretamente ligada aos interesses econômicos, como acontece na organização da 

sociedade burguesa, onde a base de sustentação da dominação é a produção e reprodução do 

capital.  

 

Isso ocorre, sobretudo porque os interesses de classe na sociedade pré-
capitalista nunca conseguem distinguir claramente no que concerne ao 
aspecto econômico. A divisão da sociedade em castas, em estamentos etc. 
implica que na estrutura econômica objetiva da sociedade os elementos 
econômicos se unem inextricavelmente aos elementos políticos, religiosos 
etc. (LUKÁCS, 2003, p. 148-149). 
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Na Idade Media a relação entre servo e senhor se fundamentava nas tradições e nas 

ideologias teocêntricas, na violência e na coerção, os indivíduos eram servos ou senhores por 

tradição – privilégio de nascimento – dificilmente havia a estratificação entre os estamentos 

formados pelo clero, nobreza e servos.  

Os indivíduos sociais que compunham a sociedade feudal, não tinham consciência de 

classe, porém tinham consciência da realidade no qual estavam inseridos, pois conseguiam 

identificar, ainda que de forma obscura, as contradições postas por essa realidade instituída de 

valores, modos de ser, pensar e visões de mundo, permeados pela ideologia religiosa e por 

tradições que firmavam a manutenção e os interesses da classe dominante. Nesta perspectiva a 

formação econômico-social do período feudal fundamentava-se principalmente a partir do 

plano divino, com ideias e ações que faziam crer que, 

 

desde a criação, Deus tinha distribuído tarefas específicas a cada homem; 
uns deviam orar pela salvação de todos, outros deviam lutar para proteger o 
povo; cabia aos membros do terceiro estado, de longe o mais numeroso, 
alimentar, com o seu trabalho, os homens de religião e da guerra. Este 
padrão, que rapidamente marcou a consciência coletiva, apresentava uma 
forma simples e em conformidade com o plano divino e assim sancionava a 
desigualdade social e todas as formas de exploração econômica (DUBY, 
1993, p. 180-181).  

Embora a sociedade dividida em estamentos conferisse o trabalho ao terceiro estado, 

no qual estavam inseridos os servos, a desigualdade social e as formas de exploração 

econômica não se constituía como no período de ascensão e consolidação do capitalismo, pois 

na Idade Média e parte do período pré-capitalista, os servos e camponeses livres, não eram 

separados dos meios de produção que utilizavam para produzir seus meios de subsistência e 

de sua família, e o trabalho assalariado não era uma condição de sobrevivência.   

  Huberman (1997) menciona que o desenvolvimento do comércio, o uso frequente de 

dinheiro nas transações econômicas, o crescimento das cidades e a divisão do trabalho entre 

campo e cidade, proporcionou que os servos por meio do arrendamento de terras ou da 

compra de sua liberdade conquistassem uma relativa emancipação econômica e pessoal. Os 

senhores feudais necessitavam de dinheiro para manterem seu luxo, e fazer da terra um artigo 

de comércio se tornou um meio de ter acesso ao dinheiro e ao lucro. Entretanto, essa forma de 

negociar a terra não se instituiu num movimento homogêneo, alguns senhores feudais 

tentando manter costumes antigos e a Igreja dona da maior parte das terras da Europa, por 

condenar o lucro não arrendava suas terras e nem vendia a liberdade aos servos, assim, muitos 
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destes servos, com a ajuda dos burgueses lutaram contra a igreja que devido à pressão das 

forças econômicas tiveram que ceder a essa emancipação.  

 Nas cidades em ascensão havia do mesmo modo os movimentos de luta, que se 

direcionavam para conquista da liberdade para desenvolver sua economia, contudo, assim 

como no campo, 

 

as populações das cidades em luta, dirigidas pelas associações de mercadores 
organizados, não eram revolucionárias, no sentido que emprestamos à 
palavra. Não lutavam para derrubar seus senhores, mas apenas para fazê-los 
abandonar algumas das práticas feudais já gastas pelo uso, que constituíam 
um estorvo decisivo à expansão do comércio (HUBERMAN, 1997, p. 41). 

 

Ocorreram várias manifestações de lutas na Idade Média que expressaram a luta das 

classes oprimidas contra seus opressores, porém, as lutas que se processaram no âmbito do 

sistema feudal não eram direcionadas a uma perspectiva revolucionária, ou seja, que 

transformassem as bases de sustentação econômica, política e social que sustentavam essa 

sociedade. Os servos tinham consciência de seu lugar nos estamentos e da exploração que 

sofriam, assim lutavam para se libertarem dessa condição que lhes eram impostas pela 

sociedade estamental – que se valia da coerção, da tradição de nascimento e da ideologia 

religiosa, para manterem inalteradas as formas sociais instituídas nas relações feudais – e ao 

mesmo tempo lutavam para serem donos de suas próprias terras e como homens livres e de 

propriedade da terra penetrar essas formas sociais sem, no entanto, destituí-las em sua 

totalidade. O mesmo ocorria nas cidades que necessitavam de uma relativa liberdade de 

expandir suas relações comerciais. 

Somente com a emergência de expansão capitalista que as relações econômico-sociais 

estabelecidas no feudalismo serão abaladas e derrubadas para a instauração de um novo modo 

de produção baseado na exploração da força de trabalho dos ―trabalhadores livres‖ que 

expropriados de suas terras e dos seus meios de produção e sem alternativa para manterem sua 

sobrevivência tiveram que vender sua força de trabalho ao capitalista. Entretanto, esse 

processo histórico de expropriação do camponês de suas terras e de seus meios de produção 

não ocorreu de forma passiva.  

Segundo Huberman (1997) na Inglaterra os camponeses se levantaram contra a 

expropriação das terras que alimentavam o processo inicial do capitalismo, seja fazendo 

motins, derrubada de cercas, incêndios, ou mesmo buscando a lei, mas os mesmos foram 

duramente reprimidos. Este processo fez com que os camponeses fossem para as cidades 
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vender sua força de trabalho em troca de um salário, quando muito, mendigar e viver em meio 

a muita miséria. 

Imbricada as relações feudais instituem-se novas relações econômicas com a divisão 

do trabalho entre campo e cidade, surgindo nesse momento histórico, à classe burguesa 

detentora do capital e a classe operária que vende sua força de trabalho ao capitalista burguês. 

Contudo, o antagonismo e as contradições que vão se instituir com essa nova forma de relação 

econômica só se expressou de maneira clara na consciência da burguesia e dos trabalhadores 

quando se intensificou esse novo modo de produção capitalista, a partir do século XVIII. 

 

Com o capitalismo, com o desaparecimento das estruturas estamentais e com 
a constituição de uma sociedade com articulações puramente econômicas, a 
consciência de classe chegou ao estágio em que pode se tornar consciente. 
Agora a luta social se reflete numa luta ideológica pela consciência pelo 
desvelamento ou dissimulação do caráter de classe da sociedade (LUKÁCS, 
2003, p. 156). 

 

A classe burguesa desde sua ascensão em fins do século XVIII tem organizado 

estratégias que se direcionam para ocultar o antagonismo entre as classes. Em sua fase 

revolucionária, defendeu os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade para conseguir 

derrubar a sociedade feudal, se estabelecendo como classe dominante, contudo, ao se 

constituírem como classe dominante, estes princípios se mostraram ilusórios, pois são 

irrealizáveis no contexto da sociedade produtora de capital, onde a ―(...) liberdade deve 

restringir-se à liberdade de concorrer no mercado, à igualdade esgota-se na formalidade 

jurídica e a fraternidade se resolve na retórica e no moralismo‖ (NETTO, 1998, p. 6-7).  

O ocultamento das diferenças de classe formalizado pelos ideais revolucionários na 

França impediu em um primeiro momento que os trabalhadores se reconhecessem como 

classe com interesses antagônicos aos da burguesia, ou seja, os trabalhadores ainda não 

haviam construído sua identidade de classe, as suas lutas ainda se objetivavam dentro de um 

campo heterogêneo de modos de ser e pensar a realidade concreta. Portanto, ―como categoria 

histórica que é, a identidade se constrói no movimento da história, ao longo da caminhada da 

própria classe, que ao produzir sua existência, sua vida material, produz a história humana‖ 

(MARTINELLI, 2000, p. 35). É nesse movimento histórico que os trabalhadores passam a 

reconhecer os antagonismos posto pela sociedade produtora de capital e despertam para seu 

reconhecimento como classe revolucionária que deve enfrentar o regime de exploração 

capitalista. 
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Com a consolidação da burguesia na Inglaterra, na França e alguns países da Europa 

após a primeira Revolução Industrial e a Revolução Francesa – pois, esta última representou a 

emancipação política da classe burguesa e o fim dos resquícios do feudalismo – a classe 

trabalhadora que já sofria um alto grau de exploração da sua força de trabalho, teve essa 

exploração intensificada com o imperativo de valorização do capital, assim, alguns 

movimentos de luta eclodiram partindo desta classe. Mas não havia por parte dos 

trabalhadores a consciência de direcionar esta luta a uma emancipação da sociedade e seu 

reconhecimento como classe ainda estava em processo de formação. Marx e Engels citam 

que,   

 

o proletário passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta contra a 
burguesia começa com sua existência. No começo, empenham-se na luta 
operários isolados, mais tarde, operários de uma mesma fábrica, finalmente 
operários de um mesmo ramo de indústria, de uma mesma localidade, contra 
o burguês que os explora diretamente. Dirigem seus ataques não só contra as 
relações de produção, mas também contra os instrumentos de produção; 
destroem as mercadorias estrangeiras que lhe fazem concorrência, quebram 
maquinas, queimam fábricas e esforçam-se para reconquistar a posição 
perdida do trabalhador da Idade Média (MARX-ENGELS, 2005, p. 47). 

 

É possível apreender pelas ideias de Marx e Engels (2005), que os trabalhadores 

mediante as explorações postas a eles com o processo cada vez mais intenso de produção e 

reprodução do capital, por meio do desenvolvimento do modo de produção capitalista, 

também vão desenvolvendo sua consciência de classe, mas este é um processo histórico que 

vai sendo construído por meio da luta contra as contradições e antagonismos expressos nas 

relações entre as classes.  

Desse modo, ocorreram na Europa, os primeiros movimentos ligados aos 

trabalhadores e, ainda que não houvesse a consciência de classe expressa nestes movimentos, 

estes representaram a solidariedade entre os trabalhadores por condições melhores de trabalho 

e de vida, e ao mesmo tempo representaram o inicio do processo de formação da consciência 

dos mesmos, como classe.  

Na Inglaterra, o movimento Ludista – de grande expressão no século XVIII – estava 

ligado às mudanças das relações de trabalho no interior das fábricas, aspirando 

transformações na estrutura de trabalho e na vida dos trabalhadores por meio da quebra das 

máquinas. Os trabalhadores lutavam contra a opressão e a submissão a que eram submetidos, 

devido à busca incessante de expansão do capital, onde a sua força de trabalho, único bem que 

lhes pertenciam era comprada por preços cada vez mais baixos, lutavam pela sua dignidade 
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humana, pela sua sobrevivência. Esse movimento se estendeu até o século XIX, sendo 

duramente reprimido pelo estado burguês com pena de morte (MARTINELLI, 2000). 

Logo, os trabalhadores ligados aos ideais do movimento Ludista estão ainda iniciando 

sua luta não contra seu opressor e explorador, mas contra o instrumento de sua opressão e 

exploração, ou seja, contra as máquinas. No entanto, com o decorrer do processo histórico a 

luta dos trabalhadores vai tomando novas formas de consciência, os mesmos vão saindo de 

um processo onde o uso da violência era a arma de combate, para um processo de luta e 

reconhecimento político, de consciência política contra a exploração capitalista.   

A partir desta perspectiva podemos citar o Cartismo que tendo inicio no século XIX 

foi à expressão da luta política dos trabalhadores ingleses contra as formas de exploração 

capitalista. Esse movimento tinha como foco de suas reivindicações a política, ou seja, a luta 

estava direcionada à conquista de direitos políticos para os trabalhadores. Os trabalhadores 

ligados ao movimento cartista acreditavam que dessa forma conseguiriam ter melhores 

condições de trabalho e de vida, contudo, à medida que suas reivindicações foram sendo 

conquistadas, o movimento cartista foi desaparecendo. As principais armas de luta desse 

movimento foram à associação dos trabalhadores e o fortalecimento das organizações 

operárias por meio de sindicatos (HUBERMAN, 1997). 

 Dessa maneira, o movimento político dos trabalhadores ingleses iniciou sua luta 

contra a exploração capitalista, em defesa de melhores condições de vida, de trabalho e de 

democracia política, começando nesse movimento um sentimento de pertença dos 

trabalhadores a uma classe antagônica, a classe capitalista. Segundo Coggiola, o Cartismo 

inglês foi 

 

sem dúvida, o antecedente da primeira grande organização política operária 
[...]. Em 1847, a última onda de atividade cartista conquistou a jornada de 
dez horas: a primeira vitória histórica da classe operária foi produto de um 
movimento claramente político (COGGIOLA, 2005, p. 14-15).  

 

A burguesia teve um papel importante no processo de formação da consciência de 

classe em si e para si dos trabalhadores, e embora em um primeiro momento a ideologia 

burguesa tenha impedido que os trabalhadores se reconhecessem como classe, esse processo 

ideológico entra em crise, na medida em que não atendia frações da própria burguesia e nem 

dos trabalhadores. Marx e Engels assinalam que,  

 

a burguesia vive em luta permanente; primeiro, contra a aristocracia; depois 
contra as frações da própria burguesia cujos interesses se encontram em 
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conflito com os progressos da indústria; e sempre contra a burguesia dos 
países estrangeiros. Em todas as lutas, vê-se forçada a apelar para o 
proletariado, a recorrer a sua ajuda e desta forma arrastá-lo para o 
movimento político. A burguesia fornece aos proletários os elementos de sua 
própria educação política, isto é, armas contra ela própria (MARX-
ENGELS, 2005, p. 48). 

 

Entre os diversos momentos em que os trabalhadores lutaram ao lado da burguesia, um 

deles foi crucial para que os mesmos que já vinham, dentro de um processo histórico, 

formando sua consciência de classe em si, pudessem se consolidar como classe tendo esse 

reconhecimento por parte do Estado e da burguesia. 

 Em 1847, a Europa é tomada por uma grande crise financeira e comercial que acaba 

por exaltar o espírito de lutas por todo o continente, o palco das lutas sócio-políticas 

transferem-se da Inglaterra para a França que ainda vivia um regime político monárquico. 

Partindo desse processo de crise, em 24 de fevereiro de1848, estoura no país uma revolução 

que depois iria atingir vários países da Europa, junto da burguesia o proletariado conseguiu 

derrubar o Estado Monárquico Burguês de Louis Philipe. A Revolução de 1848 representou a 

queda da monarquia e a instituição da República, mas não o fim dos privilégios da classe 

dominante. A classe trabalhadora foi excluída dos resultados da revolução, dos ideais pelo 

qual lutou, o governo da França seria um governo burguês. Assim, em 15 de maio de 1848, os 

proletários se revoltaram contra o poder instituído, invadiram a Assembleia Constituinte e 

montaram um governo revolucionário que ia de encontro com os ideais burgueses, mas em 26 

de junho de 1848, os operários foram duramente massacrados pelos guardas da República que 

haviam ajudado a proclamar (MARTINELLI, 2000).  

Na dinâmica da revolução de 15 de maio contra o Estado Republicano burguês, é 

possível apreender que não existia mais entre os operários franceses, a utopia de uma aliança 

com a burguesia, pois estavam em luta com uma classe com projeto político antagônico que 

não tinha como atender suas reivindicações.  

Mesmo que nesse período o movimento operário tenha sido derrotado, a insurreição de 

1848 representou o reconhecimento das contradições e antagonismo de classe, onde os 

operários passam a ter a consciência de que pertencem a uma classe revolucionária que tinha 

o objetivo de emancipar-se da sociedade capitalista. Já não se tratava mais de uma luta com a 

perspectiva de melhorias nas condições de trabalho e de vida, e sim de uma luta pela 

construção de uma nova sociedade sem exploração, opressão e classes. Nas palavras de Netto, 

 

O significado de 1848 é precisamente este: com a derrota das aspirações 
democrático-populares, determinada pelo comportamento de classe da 
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burguesia, o proletariado se investe, em nível histórico-universal, como o 
herdeiro das tradições libertárias e humanistas da cultura ocidental, 
constituindo-se como o sujeito de um novo processo emancipador, cuja 
condição prévia, histórico-concreta, é a ruptura mais completa com a ordem 
do capital (NETTO, 1998, p.7). 

 

Ainda que os trabalhadores tivessem fortalecido sua consciência revolucionária, 

buscando romper com as bases de sustentação da sociedade burguesa, por meio da luta contra 

os ideais da recém-formada República francesa em 1848, a morte de muitos lideres operários 

fez com que os trabalhadores recuassem em sua luta temporariamente, a causa operária 

permanecia, mas, agora na clandestinidade através de associações. Antes da revolução, em 

Londres foi fundada a associação internacional denominada Liga dos Comunistas, que teve 

seu programa redigido por Marx e Engels, com o nome de Manifesto do Partido Comunista 

publicado em fevereiro de 1848, expressando a intensidade do movimento operário. Esse 

programa já demonstrava que a classe operária lutaria para uma transformação revolucionária 

da sociedade (MARTINELLI, 2000). 

Assim, o capitalismo com o imperativo de lucrar cada vez mais por meio da 

exploração da força de trabalho dos trabalhadores, colocava os mesmos em estado de grande 

pauperismo típico do modo de produção capitalista, onde a riqueza socialmente produzida é 

expropriada pela classe dominante e a exploração leva o mais alto grau de desumanidade, 

antagonismo e contradições, que só podem ser superada pela luta incessante dos trabalhadores 

contra as bases de sustentação desta sociedade. Logo, esse contexto econômico, político e 

social interrompe o recuo da classe trabalhadora por uma revolução social, e em 1871, eclode 

na França a Comuna de Paris, outro momento de grande importância na luta histórica dos 

trabalhadores pelo seu reconhecimento como classe trabalhadora revolucionária que aponta 

para superação da ordem do capital.  

A Comuna de Paris ocorreu em 1871, e teve um impacto que repercute até os dias de 

hoje, foi à primeira experiência concreta na tomada de poder da classe operária, com 

princípios e propostas, e trazia em seu programa as ideias muito próximas do que já era o 

socialismo. Foi o governo da classe trabalhadora, produto da luta de classes, e embora 

tivessem durado 72 dias, expressou à reação da classe operária, que através da revolução e da 

luta armada, investiu contra a exploração da sua força de trabalho pelo capital visando uma 

sociedade justa, emancipada e igualitária, onde não houvesse a exploração de uma classe 

sobre a outra, e sim uma sociedade sem classes sociais onde a riqueza socialmente produzida 

seria um bem comum (COGGIOLA, 2002). Nas insurreições do século XIX, ouve a 

predominância política do socialismo que movia as ações do proletariado, contudo, 
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entre as insurgências de 1848 e a Comuna de Paris (1870-1871), as 
vanguardas proletárias se moveram no interior de um confuso espectro 
ideológico, onde se mesclavam idéias mutualistas, cooperativistas, 
anarquistas e terroristas‖ (NETTO, 2006a, p. 35). 

 

As correntes socialistas não influenciaram somente a Comuna de Paris e a Revolução 

de 1848 na Europa, mas influenciaram sobremaneira a Revolução Russa de 1917, através do 

socialismo materialista de Karl Marx. Entretanto, nos primeiros anos da revolução que inicia 

em 1905, as correntes socialistas que predominavam no movimento revolucionário eram 

utópicas.  

Nas primeiras décadas do século XX, a maioria dos países europeus adotava em seus 

governos regimes políticos liberais e suas economias estavam fundamentadas no modo de 

produção capitalista. O Império Russo, porém ainda era governado por uma Monarquia 

Absolutista, sob o comando de um czar, era um país subdesenvolvido que recentemente 

abolira a servidão. Seu capitalismo em desenvolvimento era atrasado e dependia do capital 

estrangeiro e do Estado, a sua economia era predominantemente rural, a massa da população 

vivia em constante miséria. Dessa maneira, em 1905 inicia-se a primeira fase da Revolução 

Russa onde as reivindicações dos trabalhadores abrangiam reformas no campo e na cidade 

com medidas que traria a reforma agrária, melhores condições de vida e de trabalho, direito a 

greve e assembleia nacional, essas reivindicações culminam com a execução de mais de mil 

pessoas (REIS FILHO, 1989). 

As relações econômicas, políticas e sociais na Rússia do século XIX, ainda tinham 

algumas características da Europa medieval na sua fase pré-capitalista – mas com suas 

particularidades especificas – o desenvolvimento econômico ainda com relações de servidão 

transitava entre o campo e cidade sob o domínio de monarca centralizador, que para abrir as 

portas do país para a entrada do capital estrangeiro e do desenvolvimento do capitalismo 

eliminou as relações servis deixando a população campesina na mais profunda miséria. 

Antes do inicio da Revolução Russa em 1905, já havia várias manifestações e lutas 

sociais partindo do campo e da cidade, mas estas eram reprimidas pela força e pela ideologia 

czarista, como nas monarquias europeias, o czar era o representante de deus na terra, tão 

bondoso quanto terrível como deus, ao mesmo tempo existia o culto a superioridade dos 

russos que se consideravam a última representação da fé cristã no mundo pagão, assim tinham 

a missão civilizatória (REIS FILHO, 1989).  

Dentro desse contexto antes de 1905, as lutas dos trabalhadores rurais e urbanos, eram 

organizadas de maneira focalizadas entre campo e cidade, e ainda que as formas ideológicas 
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do regime czarista prevalecessem sobre os movimentos causando sua derrota, a consciência 

de classe dos trabalhadores russos já começava a se formar, pois no âmbito das contradições e 

antagonismo reproduzidos pelo Estado Czarista, já começavam a se constituir novas formas 

de ser e pensar a realidade concreta, com a aproximação dos trabalhadores russos com o 

marxismo e o socialismo, embora estes ainda se materializassem em movimentos de luta 

política com pensamentos utópicos. Somente em 1917 a Revolução Russa assume um caráter 

de transformação das bases que sustentavam esta sociedade rumo ao reconhecimento dos 

trabalhadores como classe revolucionária e ao Estado Socialista.  

A entrada da Rússia na primeira guerra mundial em 1914 fez com que a sua economia 

entrasse em colapso intensificando a revolta dentro do país, eclodindo com a segunda fase da 

Revolução em 1917. O país vinha sofrendo com a guerra e a indústria direcionava sua 

produção para suprir-la, enquanto a população sofria com a fome e a miséria.  No campo os 

camponeses cobravam do governo a reforma agrária e na cidade os trabalhadores das fábricas 

queriam a redução das horas de trabalho, os soldados querendo o fim da guerra uniram-se aos 

movimentos de luta dos trabalhadores urbanos e rurais contra o regime czarista (REIS 

FILHO, 1989).  

Os trabalhadores russos queriam que o poder político, social e econômico ficasse nas 

mãos de um governo que representasse os anseios dos operários e camponeses, o czar é 

deposto e com a derrota do regime imperialista é formado o Estado Socialista – primeiro 

período de democracia política na Rússia – tendo a frente do governo segmentos da classe 

burguesa. Após a tentativa de golpe de Estado formulado pela burguesia e pela aristocracia 

para restaurar o antigo regime ocorre uma insurreição preparada por Lênin, este e os operários 

saem vitoriosos e instala-se na Rússia o governo sovietes presidido pelo principal líder da 

revolução (NETTO, 1986). 

 O Estado socialista se formou a partir da luta dos trabalhadores quando eclodiu o 

descontentamento da população contra o regime czarista, e embora já houvesse uma pequena 

burguesia industrial, pois a exploração da força de trabalho já atingia os operários urbanos 

trazendo muita miséria e fome, a maior parte dessa exploração se estendia aos camponeses no 

campo. A luta revolucionária da classe trabalhadora na Rússia foi contra o regime czarista, 

que abria as suas fronteiras para o desenvolvimento do capitalismo e sua relação de 

exploração, e ao mesmo tempo deixava milhões de camponeses sem terras e na pobreza. 

Terminado o processo revolucionário com a vitória dos trabalhadores, a essência do 

socialismo permaneceu em um primeiro momento, pois, 
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na URSS a terra, fábricas, minas, usinas, máquinas, bancos, ferrovias etc., 
deixaram de ser propriedade de particulares. Praticamente todos esses meios 
de produção e distribuição estão nas mãos do governo, ou de órgãos 
nomeados ou aprovados pelo governo, e por estes controlados 
(HUBERMAN, 1997, p. 291).  

 

Embora a revolução operária na Rússia não tenha sido contra a exploração capitalista e 

suas ideologias, tal como Marx analisou em seus estudos sobre a sociedade burguesa, a teoria 

social de Marx ultrapassou o capitalismo, e contribuiu de maneira decisiva para uma 

revolução social e a formação da consciência revolucionária dos trabalhadores em um país de 

economia agrária e ideologias teocêntricas.  

No entanto, o Estado Socialista fundamentado no socialismo de Marx não perdurou 

em sua essência, pois ao assumir o governo após a morte de Lênin, Stalin desenvolve na 

Rússia uma ditadura cujo poder político fica centralizado em suas mãos, ―com o chamado 

stalinismo, o marxismo dado à luz pela Segunda Internacional se converte numa ideologia de 

Estado — um discurso adequado para legitimar aparatos de poder‖ (NETTO, 2006a, p.50).  

Nessa perspectiva o marxismo1 que antes influenciou a luta operária contra a 

monarquia absolutista e o desenvolvimento do capitalismo, se tornou arma ideológica de 

poder contra a própria classe trabalhadora. Por meio da força Stalin procurou ―(...), estruturar 

uma economia planificada, promover uma industrialização acelerada e coletivizar a 

agricultura‖ (NETTO, 2006a, p.49). Nesse período vai haver um recuo da luta dos 

trabalhadores de maneira direta, pois estes passam a ser representados por grupos partidários. 

Segundo Netto, a substituição da luta direta dos trabalhadores por representantes de grupos 

partidários deve-se a ausência de uma classe operária forte e organizada, assim suas 

reivindicações são menos expressivas do que dos seus representantes (NETTO, 1986). 

Consolidado o Estado Socialista da União Soviética, este permanece no cenário 

mundial, com um poderoso equipamento militar, participou da Segunda Guerra mundial, após 

a Alemanha invadir seu território, ao lado das potencias aliadas formadas pela Inglaterra, e 

Estados Unidos, onde em 1945 saíram vitoriosos com a derrota da Alemanha. 

 Terminada a segunda grande guerra, os Estados Unidos saem com sua economia 

fortalecida já se transformando em uma grande potência, enquanto a Rússia controlava 

diversos países sob sua influencia, inicia-se nesse contexto o confronto ideológico entre 

capitalismo e socialismo, instaurando-se o medo da destruição do mundo caso um desses 

países soltassem a bomba atômica. A supremacia americana existia e os russos sabiam, os 

                                                
1 É importante ressaltar que esta é apenas uma apropriação do marxismo e não se configura nas ideias de Marx. 



44 
 

americanos lançaram uma guerra ideológica contra o comunismo temendo que os países 

europeus arrasados pela guerra e que perderam sua instabilidade econômica, política e social 

atendesse os apelos de uma revolução social que ia contra ao livre mercado. Portanto, a guerra 

fria foi uma medida tomada pelos Estados Unidos para frear a expansão do comunismo pelo 

mundo, na medida em que para os americanos a Rússia estava montando uma conspiração 

para dominar o mundo e como atéia derrubar os reinos da ―liberdade‖, único reino que 

poderia salvar o mundo, ou seja, o reino do capitalismo (HOBSBAWM, 1999). 

 Durante todo o período da guerra fria os EUA, para manter sua supremacia buscou 

demonizar o comunismo e montar políticas anticomunistas não só dentro do seu país, mas ao 

mesmo tempo em outros países. Essas políticas se intensificaram principalmente a partir da 

década de 60, onde havia uma crescente luta popular ligada ao movimento estudantil que 

clamava por direitos, democracia e justiça social.  

 

Todavia, em meados da década de 60, quando as lutas ganhavam dinamismo 
por quase toda parte [...], já se pronunciava uma inversão desse quadro. Era 
o auge da guerra fria, e aquela vigorosa ascensão popular foi tragicamente 
detida em dezenas de países pela proliferação de golpes de Estado, 
invariavelmente com apoio mais ou menos explicito dos Estados Unidos, 
dando o surgimento a um cordão de ditaduras assassinas por todo planeta 
(TRINDADE, 2002, p.198)2. 

 

É preciso ter clareza que ao mesmo tempo em que se prolifera pelo mundo políticas 

anticomunistas está também se desenvolvendo um Estado de Bem-Estar Social, não só na 

América do norte como também na Europa, onde se abandona até certo ponto o livre 

mercado,  

 
segundo a análise keynesiana, a operação da mão invisível do mercado não 
necessariamente produziria a harmonia entre o interesse egoísta dos agentes 
econômicos e o bem estar global, como demonstraram a grande depressão e 
a guerra‖ (BEHING- BOSCHETTI, 2010, p. 85).   

 

No período da Política keynesiana de Estado de Bem-Estar Social houve um recuo das 

lutas dos trabalhadores, através de um ―pacto social‖ onde as necessidades imediatas e 

melhores condições de vida e trabalho, prevaleceram em relação à revolução social de 

emancipação dos domínios do capital. Assim,  

 

                                                
2  No Brasil se instaura a ditadura civil-militar apoiada pelos Estados Unidos com intuito de garantir a 
continuidade e a manutenção da dependência associada e excludente do Brasil em relação ao capital 
internacional e simultaneamente excluir o movimento político as classes populares. Este tema será debatido no 
item 2.1, onde abordaremos o surgimento e o amadurecimento crítico do Serviço Social brasileiro. 
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a condução desse pacto pelos grandes partidos social-democratas construídos 
desde fins do século XIX, com seu projeto de reforma do capitalismo e não 
de revolução, também tempera o ambiente sindical e operário nesse período. 
E, por fim, tem-se o forte isolamento da esquerda revolucionária, para o que 
em muito contribuíram os destinos do socialismo realmente existente, da 
chamada III internacional, e guerra fria. Segmentos inteiros da classe 
trabalhadora perdem sua identidade com o projeto socialista, sobretudo após 
1956, quando são conhecidos os crimes de Stálin, na união soviética 
(ANDERSON, 1976 apud BEHING e BOSCHETTI, 2010, p. 89).   

 

Embora as medidas tomadas pela política keynesiana de Estado de Bem-Estar Social 

tenha sido uma estratégia para sair da crise provocada pela grande depressão de 1929 e pela 

Segunda Guerra Mundial, os direitos expressos nessa política foi fruto das lutas da classe 

trabalhadora contra o alto grau de exploração sofrido por eles desde o advento do modo de 

produção capitalista.  

É certo que dentro da perspectiva do Estado de Bem-Estar Social houve um recuo das 

lutas revolucionárias dos operários, e desta maneira da sua consciência de classe para si, mas 

esta não foi diluída de forma definitiva, pois a consciência é histórica e construída a partir das 

relações que se processam na sociedade. No processo de formação da consciência o indivíduo 

não abandona totalmente os valores antigos que foram interiorizados por ele, o que se 

processa a partir desse momento é que os valores ligados ao sentimento de revolução e 

ultrapassagem da sociedade do capital deixam de ser confrontados com os novos valores 

instituídos através do ―pacto social‖. Esse movimento não foi linear e sem contradições, pois 

a luta da classe trabalhadora por um projeto societário socialista permaneceu em diversos 

países mesmo com a política anticomunista fazendo perseguições, instaurando o terror e 

montando ditaduras. 

Ao final da década de 80, tanto a política econômica capitalista de Bem-Estar Social e 

a economia Planificada Socialista entram em colapso, este que vinha sendo há anos anunciado 

com as constantes crises econômicas e ideológicas permitindo a instituição de uma nova 

ideologia de mercado, entrando em uma nova era onde,  

 

o capitalismo contemporâneo, marcado pela mundialização, a reestruturação 
produtiva e o neoliberalismo, é mais um momento de ―sono da razão‖ na 
história da humanidade, agora em nome da fantasia do consumo, como se o 
mercado estivesse acessível para todos e fosse a única possibilidade plena de 
realização da felicidade (BEHING e BOSCHETTI, 2010, p. 85).   

 
 
Dentro dessa perspectiva vai haver uma forte flexibilização das relações de trabalho e 

dos direitos que haviam sidos conquistados pela classe trabalhadora desde o período anterior, 
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―entre muitos aspectos, eliminam-se toda estrutura e responsabilidade social do Estado em 

face da ―questão social‖; privatizam-se serviços públicos e empresas estatais, desmontam-se 

gradativamente as legislações de proteção social e do trabalho‖ (BARROCO, 2008, p.179). 

Estas ações refletiram diretamente no conjunto dos trabalhadores e em suas lutas, 

aprofundando as desigualdades sociais provocando um distanciamento cada vez maior entre a 

sociedade de classes e a construção de uma sociedade igualitária sem os domínios do capital.  

Dá-se continuidade, portanto, a regressão social produzida e reproduzida pelo 

capitalismo, pois como parte das mais diversas formas de barbárie constituída pelo capital, ela 

se manifesta em todos os sentidos nessa sociedade. Dessa maneira, a regressão na qual 

sobrevive a sociedade é produto da crise estrutural do capital, apreende-se nesse caso que a 

mesma não é possível de ser superada no ordenamento dominante da sociedade produtora de 

mercadorias que ingressou em um estado inalterável de barbárie (MENEGAT, 2009). 

Nesse contexto de desigualdades econômicas, políticas e sociais uma das armas de 

consenso do capitalista na busca de sua legitimação perante a sociedade será a cidadania que 

tem como um dos seus pressupostos a igualdade. Contudo, na sociedade capitalista a 

cidadania é um conjunto de igualdades formais perante a lei, onde o indivíduo social se divide 

entre direitos e deveres que nem sempre se materializam com regime de igualdade, logo, a 

cidadania é ilusão jurídica da igualdade formal, podemos assim dizer, reflexo de uma 

igualdade ilusória. A cidadania nessa perspectiva é entendida como instrumento ideológico da 

burguesia que busca o ocultamento das contradições de classe, e do movimento histórico das 

mesmas na construção econômica, política e social da sociedade, sendo uma cidadania 

vinculada ao mercado, onde todos os indivíduos sociais são ―livres‖ para entrar no mercado 

através do contrato. 

A cidadania3 oculta às diferenças e contradições entre as classes dando a sensação de 

que todos são iguais e participam das decisões a serem tomadas no país, e através da mesma, 

cada um fazendo sua parte será possível ultrapassar as desigualdades existentes formando um 

mundo melhor sem desigualdades. Este é o discurso da classe dominante no capitalismo 

contemporâneo neoliberal, mas na realidade, 

 

a cidadania burguesa dispensa a participação ativa dos cidadãos, exigindo 
das massas apenas uma postura, a mais absoluta possível de indiferença e 
conformismo. Basta lhe dar obediência. Não necessita, e chega mesmo a 

                                                
3 Apesar da cidadania burguesa buscar ocultar a luta de classes, este processo é permeado de contradições e é no 
seio destas contradições que se processam conquistas significativas para a classe trabalhadora, como a anistia 
pós ditadura, como veremos no próximo capítulo. Ela consiste em um campo de lutas pela ampliação e conquista 
dos direitos da classe trabalhadora. 
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dispensar, a participação do conjunto da cidadania, salvo nos rituais 
eleitorais, transformados quase sempre em mero exercício de legitimação 
política (DIAS, 1999, p. 63).  

 

No contexto ideológico da perspectiva neoliberal, é difícil que os indivíduos se 

reconheçam como gênero humano e, portanto, a tomada de consciência de classe para si se 

dilui na liberdade e igualdade ilusória, tanto propagada pela cidadania. Entretanto, o grau de 

desumanidade que vem se proliferando nas últimas décadas sob o capitalismo, seria o 

momento propicio para que se fizesse uma revolução social que transformasse as bases de 

sustentação da sociedade capitalista em prol de um projeto societário que tem como 

fundamento a conquista e a consolidação da emancipação humana. Segundo Frigotto, 

 

as condições objetivas da necessidade e da possibilidade de uma sociedade 
socialista são hoje bem mais concretas e sustentáveis do que quando ocorreu 
a revolução russa de outubro de 1917. Trata-se de criar condições subjetivas 
que conduzam os indivíduos a perceberem a necessidade imperiosa de 
superação da propriedade privada, como assinalavam Marx e Engels no texto 
a ideologia alemã, e a apropriação da totalidade das forças produtivas para a 
produção de sua existência. Por certo, o ponto hoje crucial e mais complexo 
é desenvolver as condições subjetivas, isto é que uma grande multidão, como 
assinala Gramsci, perceba essa necessidade histórica e se organize para 
realizá-la (FRIGOTTO, 2009, p. 22). 

 

O mesmo autor vem apontando que o método dialético de Marx é um grande 

instrumento de conhecimento e crítica às relações sociais que se processam na sociedade 

capitalista e que a educação a serviço do projeto socialista, pode desenvolver valores culturais 

e formar as bases de um conhecimento unitário que possa desenvolver e firmar relações 

sociais socialistas (FRIGOTO, 2009).  

 

1.3. Ideologia na sociedade burguesa e consciência de classe 

 

A formação da consciência é um processo sócio-histórico que parte das relações 

concretas que os homens estabelecem entre si, e com a natureza, para produzirem seus meios 

de vida e de trabalho, assim,  

 

não tem história, não tem desenvolvimento; serão antes os homens que 
desenvolvendo sua produção material e as suas relações materiais, 
transformam, com esta a realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os 
produtos desse pensamento... Não é a consciência que determina a vida, mas 
sim a vida que determina a consciência (MARX, ENGEL, 1999, p. 21-22). 
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Dessa maneira, a consciência não é, pois, predeterminada, mas é construída a partir da 

história dos homens, de como eles produzem e reproduzem seu meio material e espiritual, ou 

seja, de como os homens produzem e reproduzem seus meios de vida e de trabalho e modos 

de ser e pensar a realidade concreta, humanizando-se, autoconstruindo-se como ser social. 

Portanto, a consciência é uma síntese dialética entre subjetividade e objetividade, pois não 

pode ser tomada de maneira isolada da totalidade da vida social.  

 

A produção de ideias, de representações e da consciência está em primeiro 
lugar direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material 
dos homens; é a linguagem da vida real. [...]. O mesmo acontece com a 
produção intelectual quando esta se apresenta na linguagem das leis, política, 
moral, religião, metafísica etc., de um povo. São os homens que produzem as 
suas representações, as suas ideias etc., mas os homens reais, atuantes e tais 
como foram condicionados por um determinado desenvolvimento das suas 
forças produtivas e do modo de relações que lhe corresponde, incluindo até 
as formas mais amplas que estas possam tomar. A consciência nunca pode 
ser mais do que o ser consciente e o ser dos homens é o seu processo de vida 
real (MARX, ENGEL, 1999, p. 20). 

 

 A realidade concreta e a forma como os homens relacionam entre si, ou seja, as 

relações sociais e de produção e suas formas de sociabilidade, não são condicionadas pela 

consciência, logo ―o pensar não é o momento fundador da história, mas este é a produção‖ 

(CARLI, 2012, p. 13). Assim, em cada período histórico na medida em que se desenvolvem 

as forças produtivas e as relações que se processam no âmbito da sociedade, a consciência, as 

representações, as ideias etc., terão particularidades históricas correspondentes a cada período 

desse desenvolvimento.  

No capitalismo ―com a valorização do mundo das coisas (sachenwelt) aumenta em 

proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (menschenwelte)‖ (MARX, 2008a, 

p. 80), a força de trabalho do trabalhador transforma-se em mercadoria, os laços de 

dependência pessoal que remontavam relações sociais entre pessoas, é transfigurado na 

aparência de relações sociais entre coisas, por meio do trabalho assalariado e da valorização 

do capital. Neste processo o homem separado dos seus meios de produção, para sobreviver 

necessita vender sua força de trabalho, única mercadoria capaz de valorizar o capital 

empregado pelo capitalista no momento da produção. No entanto, a riqueza produzida não 

pertence ao trabalhador, mas ao capitalista, ―o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto 

mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão‖ (MARX, 

2008a, p. 80).  
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A transformação da força de trabalho em mercadoria se deu a partir do período 

denominado por Marx (2013), de ―acumulação primitiva‖, esta ocorreu por meio da violência 

com a finalidade de expropriar os meios pelos quais os trabalhadores mantinham a sua 

subsistência e de sua família, criando o ―trabalhador livre‖ para ser explorado pelo modo de 

produção capitalista em sua fase inicial. Contudo, a consolidação desse modo de produção 

especificamente capitalista, e consequentemente da sociedade burguesa exigiu estratégias que 

pudessem ir para além da violência, sem, entretanto, eliminá-la em sua totalidade. A 

burguesia buscando a ocultação dos antagonismos e contradições expressas nesta relação de 

dominação instituiu ―formas ideológicas‖ (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011) que consistiam 

em controlar as tensões provocadas pela intensificação da exploração e da violência que eram 

submetidos os trabalhadores na produção e reprodução do capital, buscando o consenso e a 

legitimação da ordem social vigente por parte desta classe.  

 

O modo capitalista de produzir supõe, pois, um ―modo capitalista de 
pensar‖, que expressa à ideologia dominante, na sua força e nas suas 
ambiguidades. Esse modo de pensar, necessário à ―reelaboração das bases de 
sustentação – ideológicas e sociais – do capitalismo‖, é recriado a partir do 
modo de produzir a riqueza material, da reprodução do modo de vida 
instituído pelo capital (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p. 115).   

 

Segundo Marx e Engels (1999), a produção das ideias não pode ser analisada 

separadamente das relações sociais e históricas nas quais elas surgem, a ideologia como 

estratégia da sociedade capitalista representa a inversão da realidade, ocultando os conflitos e 

contradições inerentes à mesma, sendo que tal inversão reflete os interesses da classe 

dominante. A ideologia aparece como tal, na medida em há a divisão entre trabalho manual e 

espiritual, ou seja, quando é instituída a propriedade privada e as divergências postas pela 

exploração do trabalho pelo capital. Portanto, a ideologia é determinada pelas relações de 

dominação de uma classe sobre a outra. A produção das ideias nos moldes burgueses não só 

busca a ocultação das contradições e antagonismo das classes como também apresenta a 

sociedade capitalista como única e última sociedade possível de existência. 

A ideologia como uma das estratégias da sociedade capitalista para buscar o consenso 

social e manter suas formas de dominação e exploração atinge as várias esferas da vida social 

transfigurada em normas, juízos, valores e visões de mundo que acabam por legitimar as 

ideias dominantes como se essas ideias representassem todas as classes em disputa na 

sociedade, a ideologia é instituída de maneira que os interesses particulares se tornem 

universais.  
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A classe dominante tem o Estado como instrumento de poder, legitimação e 

reprodução das formas ideológicas e repressivas que intensificam a exploração por parte desta 

classe (ALTHUSSER, s/d), que domina tanto as formas de pensamento, quanto os meios 

materiais necessários a produção e reprodução da vida humana. No processo de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista e das relações que se originam dele é 

preciso que se produza e reproduza não só a manutenção física do trabalhador, mas além 

desta, a manutenção do seu modo de ser e pensar a realidade segundo os pensamentos 

dominantes da classe burguesa, isto porque ―em todas as épocas, os pensamentos dominantes, 

ou seja, a classe que tem o poder material dominante numa dada sociedade é também a 

potencia dominante espiritual‖ (MARX-ENGELS, 1999, p. 62). Iamamoto e Carvalho citam 

que,  

 

ao ressaltar a força da ideologia na obtenção do consentimento dos 
oprimidos ao processo de exploração, à proporção que o encobre e o 
legitima, não se pode esquecer que a eficácia da ideologia é limitada: se 
encobre as contradições na e para a consciência, não as elimina. Assim é 
que, apesar da função legitimadora das relações sociais exercidas pela 
ideologia, as contradições inerentes a essas mesmas relações se reproduzem, 
sendo criadas e recriadas no decorrer do mesmo processo social 
(IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p. 119). 

 

 Ao produzir sua vida material o ser social vai produzir, do mesmo modo, sua vida 

espiritual, e a sua consciência, e ainda que esta última esteja alienada pelas relações sociais de 

produção e pelas estratégias ideológicas instauradas pelo capitalismo, sob a forma de manter 

ocultas as contradições postas por essa relação, essas contradições existem e são produzidas e 

reproduzidas ―às quais se expressam com maior ou menor intensidade na consciência de 

grupos e classes sociais‖ (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p.118). Ao serem tornadas 

conscientes as contradições, a consciência como um processo histórico, pode evoluir até a 

consciência de classe no seu sentido revolucionário.  

Como escreve Iasi (1999) a consciência é formada a partir de um processo, e está em 

constante transformação, não pode ser tomada como uma coisa que se adquire e que antes de 

sua posse existiria um estado de ―não consciência‖. O autor entende que o fenômeno de 

formação da consciência parte de um movimento histórico-dialético onde cada período do 

desenvolvimento da consciência traz elementos para a superação das contradições, gerando 

novas formas de consciência, contradições e de superação destas, de modo que esse 

movimento se constitui em saltos e recuos. A consciência de classe se forma por meio da 

heterogeneidade das manifestações singulares e das diferentes particularidades decorridas do 
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processo de vida de cada indivíduo, que sob determinadas condições, formam uma unidade, 

um todo. Segundo o autor o processo de formação da consciência passa por três momentos, a 

primeira forma de consciência na infância, a segunda forma a consciência em si e a terceira 

forma a consciência para si.   

A primeira forma de consciência constitui-se na infância, quando a criança interage 

com a família e com a realidade a sua volta, nela são interiorizados os valores, normas, juízos 

e comportamentos de maneira imediata. ―Nesse sentido inicialmente, a consciência seria o 

processo de representação mental (subjetiva) de uma realidade concreta e externa (objetiva), 

formada neste momento, através de seu vínculo de inserção imediata (percepção)‖ (IASI, 

1999, p. 17). Nesse processo, portanto, a criança interioriza a realidade concreta e externa, a 

partir da percepção e não movido pela consciência, pois a criança não tem ainda a consciência 

do seu pertencimento no mundo objetivo, o ponto de partida de suas representações e visões 

de mundo é o âmbito familiar. Conquanto, 

 

a cada passo, o novo ser vai criando a base sobre a qual estruturará seu 
psiquismo e sua personalidade, ao mesmo tempo em que se amolda à 
sociedade da qual está interiorizando as relações e formando, a partir delas, a 
consciência de si e do mundo (IASI, 1999, p. 20-21).  

 

 Portanto, é no âmbito da constituição da primeira forma de consciência que o 

indivíduo vai construir sua visão de mundo, tendo como natural às relações sociais vividas 

por ele, onde se institui, por conseguinte, a alienação, ou seja, estabelece-se a visão de um 

mundo desistoricizado, sem contradições, voltado para os interesses individuais. 

 

No nível do senso comum a alienação é tratada como sendo um estágio de 
não consciência. Após esta análise preliminar percebemos que ela é a forma 
de manifestação inicial da consciência. Esta forma será a base, o terreno 
fértil, onde será plantada a ideologia como forma de dominação (IASI, 1999, 
p. 23). 

 

A segunda forma de consciência, ou seja, a consciência em si, começa a ser formada a 

partir do processo em que o indivíduo começa a questionar os antigos valores interiorizados 

por ele, que são contraditórios aos novos valores adquiridos em novas relações sociais. O 

indivíduo nesse momento passa a se identificar com outros indivíduos que vivenciam as 

mesmas contradições que ele. Dessa maneira, o indivíduo, embora ainda tenha interesses 

individuais, passa a se identificar com determinado grupo. Portanto, 
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a consciência em si representa ainda, a consciência que se baseia na vivência 
das relações imediatas, não mais do ponto de vista do indivíduo, agora do 
grupo, da categoria e pode evoluir até a consciência de classe. Ela é parte 
fundamental da superação da primeira forma de consciência, portanto da 
alienação, no entanto seu pleno desenvolvimento ainda evidencia traços da 
antiga forma ainda não superados (IASI, 1999, p. 36). 
 

Por meio da consciência em si o indivíduo consegue apreender as contradições postas 

pela sociedade e se identificar com grupos que vivenciam o mesmo que eles, lutando contra 

essas contradições sem, no entanto, transformar as bases que constitui as mesmas, isto porque 

os valores interiorizados e assumidos em relações anteriores ainda estão presentes e tidos 

como naturais. Existe nesse momento o reconhecimento do antagonismo de classe, mas as 

lutas que se travam no âmbito desse antagonismo, são lutas isoladas e fragmentadas que 

compõe categorias e grupos que se expressam através de organizações políticas como os 

sindicatos, greves etc., que em determinados momentos conseguem a suspensão da alienação 

e da ideologia instituídas pelo modo de produção capitalista e suas relações sociais e de 

produção. No entanto, essas organizações políticas, instrumento de luta dos trabalhadores por 

melhores condições de vida, de trabalho e reconhecimento no cenário político como classe 

antagônica, por si só, não conseguem eliminar a alienação e a ideologia que sustentam as 

bases de exploração do trabalho pelo capital.   

 

Portanto, em sua luta revolucionária, não basta o proletariado assumir-se 
enquanto classe (consciência em si), mas para além de si mesmo 
(consciência para si). Conceber-se não apenas como um grupo particular 
com interesses próprios dentro da ordem capitalista, mas colocar-se diante da 
tarefa histórica da superação desta ordem (IASI, 1999, p. 38). 

 

Nessa perspectiva a formação da consciência de classe deve partir de um processo 

histórico-dialético de negação do capital e do proletariado enquanto classe.  De acordo com as 

análises de Iasi, 

 

a verdadeira consciência de classe é fruto desta dupla negação: num primeiro 
momento o proletariado nega o capitalismo assumindo sua posição de classe, 
para depois negar-se a si próprio enquanto classe, assumindo a luta de toda a 
sociedade por sua emancipação contra o capital (IASI, 1999, p. 38). 

 

 As transformações radicais nas sociedades são movidas pelos antagonismos, 

contradições e pela necessidade histórica de transformação das condições objetivas e do poder 

instituído anteriormente em determinada sociedade. Contudo, o proletariado ao assumir-se 

enquanto classe antagônica, com interesses contrários aos da classe dominante, para 
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posteriormente negar a sua condição de classe e se colocar na luta pela emancipação contra o 

capital, é necessário que as condições subjetivas que envolvem esse processo de lutas, ou seja, 

que sua consciência, organização e capacidade de luta saiam do âmbito da consciência 

individual para consciência que toma para si o processo de vida real com intuito de 

transformar suas bases. Entretanto, em sua consciência de classe existem momentos 

dialeticamente contraditórios que leva ao proletariado a recuar em sua luta, buscando seus 

interesses imediatos ligados ao fator individual. Conforme Lukács,          

 

o fator individual do processo, a situação concreta com suas exigências 
concretas são, por sua própria essência, imanentes à sociedade capitalista 
presente, encontram-se sob suas leis, estão submetidos a sua estrutura 
econômica. Somente quando inseridos na visão geral do processo e 
relacionados à meta final, esses fatores apontam de maneira concreta e 
consciente para além da sociedade capitalista e se tornam revolucionários 
(LUKÁCS, 2003, p. 177). 

 

 A consciência para si, ou revolucionária, presume, portanto, que o proletariado 

enquanto classe conheça a realidade concreta internalizando suas particularidades históricas e 

suas contradições, saindo da sua aparência buscando sua essência de modo que as lutas a 

serem travadas nesse campo contraditório, não estejam direcionadas as conquistas da classe 

em si, mas ao campo universal de superação da ordem estabelecida, onde estão presentes a 

alienação, as ideologias, as representações etc., e criação de uma nova sociedade sem classes, 

emancipada da sociedade capitalista. 
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CAPÍTULO 2: SERVIÇO SOCIAL E VALORES EMANCIPATÓRIOS 

 

2.1. Serviço Social brasileiro: do surgimento ao amadurecimento crítico 

 

Na sociedade capitalista europeia, o Serviço Social se institucionaliza como profissão 

mediante as contradições que emergem da relação entre capital e trabalho, onde a classe 

trabalhadora, através de um processo de lutas reivindica melhores condições de vida, de 

trabalho, participação política e seu reconhecimento como classe por parte do Estado e pela 

burguesia. Dessa forma, 

 

As condições peculiares que determinaram o seu surgimento com o 
fenômeno histórico, social e como atividade profissional, e em que se 
produziram os seus primeiros modos de aparecer, marcaram o Serviço Social 
como uma criação típica do capitalismo, por ele engendrada, desenvolvida e 
colocada permanente ao seu serviço, como uma importante estratégia de 
controle social, uma ilusão necessária para juntamente com outras ilusões 
por ele criadas, garantir-lhe a efetividade e a permanência histórica 
(MARTINELLI, 2000, p. 66).  

 

O surgimento do Serviço Social como profissão no Brasil, apresentou a mesma 

particularidade de exercer certo controle sobre a luta de classes que emergia no âmbito da 

formação econômica capitalista que substituía as relações econômicas baseadas na exploração 

da força de trabalho escravo.  

O Brasil economicamente dependente dos países europeus desde o inicio da sua 

colonização no século XVI, e principalmente da Inglaterra – a partir do século XVIII – 

consegue sua emancipação política em 1822, processo este que marca a construção do Estado 

Imperial brasileiro. No entanto, a transformação ocorrida nas bases de sustentação política do 

país não modificou suas bases econômicas e o Estado manteve sua economia 

predominantemente voltada para agroexportação e a exploração da força de trabalho escravo. 

Esse processo sócio-histórico distanciou por certo período, as possibilidades do 

desenvolvimento interno no país das relações sociais de produção baseadas na exploração 

capitalista.  Nas palavras de Couto, 

 

a dependência econômica, primeiro na condição de colônia portuguesa e, 
depois, por meio de acordos estabelecidos com a Inglaterra, gerou uma 
entrada tardia no sistema de produção capitalista. O trabalho assalariado só 
foi ser uma condição exigida pelos imigrantes, que fugindo das guerras, aqui 
se instalaram, principalmente no sudeste e sul do país, substituindo 
gradativamente, o trabalho escravo, [...]. Essa demanda encontrou uma elite 
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pouco disposta a negociar e a ceder e uma estrutura social também pouco 
afeita a mudanças (COUTO, 2006, p. 89).  

 

Com fim do Império e a instituição da República, em fins do século XIX, a exploração 

e as formas de dominação de classes não foram eliminadas, o que se verifica é a mudança 

gradativa desse processo histórico de exploração e dominação, onde as classes existentes e as 

que estavam em formação iriam se confrontar.    

Os trabalhadores brasileiros, que se constituíam em ex-escravos4 libertos e 

―trabalhadores livres‖, embora tivessem formas de organização, instrumentos de luta e 

resistência, ainda não tinham formado sua consciência de classe. Contudo, a chegada dos 

trabalhadores imigrantes, iniciada em meados do século XIX, contribuiu sobremaneira para 

formação da consciência de classe dos trabalhadores brasileiros, pois ao chegarem ao Brasil 

difundiram métodos revolucionários de organização política, ligados a concepção anarquista 

que estava atrelada à formação dos sindicatos e das greves como mecanismos de luta contra a 

exploração capitalista em seu processo inicial no Brasil. Nesta perspectiva Behring e 

Boschetti (2010) citam que, 

 

desde a primeira década do século, (...), houve expressões de organização 
sindical no país, com as primeira greves. Andava-se a passos firmes na 
direção de uma consciência de classe para si, com o incremento da 
organização política dos trabalhadores, sobretudo em 1907, quando se 
reconhece o direito de livre organização sindical, naquele momento com 
total autonomia do Estado (BEHRING e BOSCHETTI, 2010, p. 104).   
 

Entretanto, o anarquismo, e suas concepções e formas de organização política, não foi 

o único movimento político que orientou a classe trabalhadora em suas lutas contra a ordem 

do capital em terras brasileiras, a corrente teórica socialista e a comunista também tiveram 

influência sobre o movimento operário com a perspectiva de contribuir para a formação da 

consciência de classe dos trabalhadores direcionando sua luta a conquista do poder político 

por esta classe, principalmente por meio da organização político partidária na perspectiva de 

conquistar direitos sociais e políticos.   

 A formação da consciência de classe dos trabalhadores no Brasil deu-se a partir do 

desenvolvimento das forças produtivas de modo capitalista e suas formas de exploração que 

substituíram gradativamente a produção escravista. As relações econômicas, políticas e 

sociais foram paulatinamente sendo ampliadas para os centros urbanos, sobretudo São Paulo e 

                                                
4 Atualmente se utiliza o termo pessoas escravizadas, para fazer referência a uma condição de dominação e não 
do ser social. 
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Rio de Janeiro, onde se fixavam a maioria das indústrias e dos trabalhadores que começavam 

a vivenciar as contradições postas pela produção capitalista.  

Iamamoto e Carvalho (2011) comentam que, no inicio do século XX, a busca do 

capital por trabalho excedente era intensa, na medida em que havia poucos trabalhadores e 

dentre estes a sua maioria era de imigrantes, estes moravam em condições insalubres, em casa 

infectas com carência ou falta de luz, água, esgoto, o salário era ínfimo, e mesmo com todos 

os membros da família trabalhando, a renda obtida era insuficiente para a subsistência. 

  Neste contexto, os trabalhadores encontram as condições objetivas para construir 

suas formas de luta contra a exploração capitalista, os antagonismos e contradições que são 

inerentes a esse modo de produção.  Assim, foram vários os movimentos de lutas que 

incidiram neste período que tinham como base de orientação as teorias comunistas, socialistas 

e anarquistas, que se materializavam por meio das organizações político-partidária, dos 

sindicatos e das greves, onde tiveram maior expressão as greves de 1917, 1918 e 1919. 

Moraes (2011) ao analisar a conjuntura das greves e a ascensão das lutas operárias no Brasil 

destaca que entre Rio de janeiro e São Paulo foram 111 movimentos de greve nos anos de 

1917 a 1919, sendo em sua maioria por questões salariais.   

Os movimentos de luta dos trabalhadores realizados pelos sindicatos receberam como 

resposta do Estado oligárquico uma forte repressão policial, assim as questões relativas à 

exploração da força de trabalho dos trabalhadores brasileiros se configuravam como caso de 

polícia. Apontamos para o fato de que ao contexto econômico, político e social dos anos de 

1917-1920, que deflagrou os movimentos grevistas, ―somou-se o espectro da então recente 

Revolução Russa, formando um quadro de apreensão para as classes dominantes, no Brasil, 

como em outras partes do mundo‖ (COSTA-FREITAS, 2004, p. 144), o que contribuiu de 

certa maneira para intervenção repressiva da polícia nas organizações de luta, que nesse 

período no país, estavam atreladas as teorias anarquistas, comunistas e socialistas, esta última 

que orientou não só as lutas revolucionárias na Rússia, mas do mesmo modo as insurreições 

do século XIX na Europa.   

Em face do contexto histórico mencionado, os aparatos de repressão policial passaram 

por uma reestruturação legal para que pudessem, em função da ascensão das lutas operárias 

que aconteciam no país principalmente no eixo Rio-São Paulo, manterem a ordem e a 

segurança pública na tentativa de coibir o movimento de lutas organizadas pelos 

trabalhadores, contra a exploração e os domínios do capital.  

De acordo com as análises de Costa e Freitas (2004), a polícia política deveria vigiar e 

garantir a ordem pública tendo como medidas obrigatórias a expulsão de trabalhadores 
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estrangeiros ligados aos movimentos sindicais e intervir em qualquer forma de manifestação 

de trabalhadores organizados. A repressão policial por parte do Estado aos movimentos de 

lutas dos trabalhadores conseguiu frear o impulso combativo e organizativo desses 

movimentos, com o fechamento dos sindicatos, prisão de lideranças que levou ao número 

reduzido de greves. 

Falcão (2010) sinaliza que nos centros urbanos desse período havia a predominância 

da corrente anarquista na organização sindical, esta que seria a forma de luta dos 

trabalhadores contra o Estado capitalista.  No âmbito dessa organização eram realizadas várias 

atividades culturais, comícios e publicações em jornais, que buscavam a aproximação e 

conscientização daqueles que deveriam ser os verdadeiros atores da revolução, esta que para 

os anarquistas seria construída pela ação direta tendo como destaque as lutas desenvolvidas 

por meio das greves e o bombismo, este último que se mostrou ineficaz afastando os 

trabalhadores do movimento, criminalizando as lutas operárias e sua liderança, o que 

ocasionou o processo de esvaziamento das greves e comprometimento de ações futuras do 

movimento operário5. 

Diante da repressão policial por parte do Estado e o esvaziamento do movimento 

operário devido ao fracasso das formas de luta organizada pela liderança anarquista, abre-se 

um espaço de disputas de orientação teórico-política no interior dos sindicatos. Nesta 

perspectiva Costa e Freitas (2004, p. 150) mencionam que,  

 

os anarquistas foram perdendo espaço para os comunistas, que substituíram 
os socialistas como os que lutavam através do viés partidário para conseguir 
transformações almejadas pela classe trabalhadora, só que agora com menos 
ênfase no caminho institucional, e maior apelo à via revolucionária, 
inspirada nos bolcheviques e no Estado operário instalado pela Revolução 
Russa de 1917. Tais simpatias para com a Revolução Russa, assim como as 
reflexões sobre as razões do refluxo, após tantas mobilizações entre 1917 e 
1920, colaboraram para a formação do Partido Comunista do Brasil (PCB) 
em 1922.  

 

 

                                                
5 Esta análise não pretende responsabilizar estes movimentos pela sua criminalização. Vários fatores 
contribuíram para a criminalização e esvaziamento das greves realizadas pelo movimento anarquista culminando 
com seu enfraquecimento nas décadas de 1920 e 1930, para um aprofundamento sobre essa temática Cf. 
FALCÃO, F. J. Organizações Revolucionárias no Brasil: itinerários de integração à ordem. Frederico José 
Falcão – Rio de Janeiro: UFRJ/CFCH. Escola de Serviço Social, 2010. Ix 533 p. Tese (Doutorado em Serviço 
Social) – Universidade Federal do Rio de janeiro – Programa de Pós-graduação em Serviço Social, 2010. Cf. 
OLIVEIRA. T. B. de. Anarquismo, sindicatos e revolução no Brasil (1906-1936) / Tiago Bernadon de Oliveira. 
– 2009. 267 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas 
e Filosofia, departamento de historia, 2009. 
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Nas décadas de 1917 a 1930 o Brasil vivenciou um período de efervescência das lutas 

de classe e formação da consciência política dos trabalhadores, que fez evidenciar as 

contradições e antagonismos postos nas relações sociais e de produção capitalista emergentes, 

dando contorno e tornando pública à ―questão social‖ e suas expressões que se objetivavam 

na vida dos trabalhadores brasileiros num quadro de pauperismo que só poderia ser atenuado, 

mas não eliminado, por meio do reconhecimento do Estado e da classe dominante, do 

surgimento dos trabalhadores como classe que luta por direitos políticos e sociais e a criação 

destes últimos.   

A crise econômica do mundo capitalista após a quebra da Bolsa de valores de Nova 

Iorque em 1929, o consequente declínio do liberalismo no plano internacional, culmina com a 

crise da economia agroexportadora brasileira, esse processo somado à efervescência política 

do movimento operário, principalmente a partir de 1917, levou a República oligárquica a 

entrar em uma crise econômica, política e social que possibilitou a Revolução de 1930 e a 

tomada de poder por Getúlio Vargas, cuja principal política de governo ―centrou-se na 

tentativa de organizar as relações entre capital e trabalho. Seu primeiro ato foi criar, em 1930, 

o Ministério do Trabalho‖ (COUTO, 2006, p. 95), que tinha como objetivo ―harmonizar as 

relações entre os que dão e os que recebem o trabalho, devendo, [...], se esforçarem todos para 

substituir o conceito de lutas pelo de conciliação‖ (CARONE, 1991 apud COUTO, 2006, p. 

95).  

Após a instituição do ministério do trabalho, dando continuidade a política de 

conciliação foi criada em 1931, a legislação sindical que iria regulamentar os sindicatos, sob a 

forma de torná-los instrumentos para mediar o conflito entre as classes. A legislação sindical 

acabou por realizar o desmonte da lei de 1907, que dava liberdade aos sindicatos para 

escolher quem poderia filiar-se ao mesmo. Com a nova lei a sindicalização foi estabelecida 

por profissões e na distinção entre sindicato de empregados e empregadores e só poderia 

reclamar direitos trabalhistas às juntas de conciliação e julgamento os empregados que 

estivessem filiados ao sindicato de sua categoria de trabalho, e que este fosse reconhecido 

pelo Estado e só teria acesso aos benefícios sociais os trabalhadores sindicalizados (SANTOS, 

1979).  

É importante ter a apreensão de que quando foi estabelecida esta lei, o país passava 

por um período de forte efervescência política que se objetivava por meio das lutas e da 

formação da consciência dos trabalhadores que ainda estavam atrelados às ideias socialistas e 

comunistas, neste sentido, as transformações ocorridas com a regulamentação dos sindicatos, 

a transformação dos seus direitos conquistados em benefícios sociais, e as limitações postas 
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pelo Estado para o acesso aos mesmos, não foi bem recebido pelos trabalhadores. Segundo 

Moraes,  

 

nos anos imediatamente posteriores a revolução de 1930, as greves dos 
trabalhadores foram reativadas lado a lado com a grande instabilidade 
política. Entre 1931 e 1935 houve intensa atuação do movimento sindical, 
sendo a luta por direitos realizada em múltiplas frentes: nos sindicatos, nos 
partidos, nas ruas, nas audiências das juntas de conciliação e julgamento etc. 
(GOMES, 2002 apud MORAES, 2011, p. 58). 

 

O Serviço Social no Brasil emerge como profissão a partir desse contexto 

historicamente determinado pelas transformações econômicas, políticas e sociais onde a luta 

de classes resulta num campo de tensões que precisava ser desmobilizado pelo Estado e pela 

classe dominante – seja por meio da repressão ou da criação de leis sociais que tinham o 

objetivo de retrair os movimentos operários – onde o conservadorismo da igreja católica teve 

um papel crucial, pois a ―questão social‖ produto da exploração do trabalho pelo capital passa 

a ser vista pela mesma, como uma questão moral.  

Netto indica que a expressão ―questão social‖ data da década de 30 do século XVIII 

sendo difundida por críticos da sociedade e filantropos das mais variadas direções político-

ideológico com intuito de elucidar o novo fenômeno do pauperismo que surgia em paralelo ao 

desenvolvimento do capitalismo. Para o autor a desigualdade e a divisão entre as classes 

polarizadas entre ricos e pobres sempre existiu, entretanto, a maneira de se expropriar da 

riqueza produzida era nova, o quadro de pobreza que se generalizava já não estava atrelada a 

escassez como nas sociedades anteriores, a pobreza se mostrava na sociedade capitalista como 

produto do desenvolvimento da produção da riqueza e das contradições que emergem entre as 

forças produtivas e as relações de produção (NETTO, 2006b).  

Nesta perspectiva é possível apreendermos que o aumento da produção de riquezas 

não eliminou ou mesmo reduziu a pobreza no qual estavam submetidos os trabalhadores 

desde o período inicial do processo de industrialização capitalista, agravando cada vez mais a 

situação de vida dos mesmos que se viram obrigados a lutar contra os ditames do capital, 

reivindicando seus direitos como classe que já vinha construindo sua consciência para si da 

realidade. Complementando as palavras de Netto (2006b), Barroco explicita que a ―questão 

social‖, 

 

está organicamente conectada à emergência do proletariado no cenário 
político reivindicando direitos sociais. Essas reivindicações são uma 
expressão especifica das lutas mais gerais, de caráter revolucionário, 
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acumuladas pelos trabalhadores, no âmbito da sociedade moderna. Como tal, 
evidenciam sua consciência de classe adquirida ao longo de conquistas e 
derrotas históricas, tendo como marco as revoluções proletárias de 1848, na 
Europa, e a reação conservadora da burguesia e seus aliados (BARROCO, 
2008, p. 79-80). 

 

Para o pensamento conservador a ―questão social‖ perde seu sentido histórico de 

produto da exploração do trabalho pelo capital e da luta travada entre as classes antagônicas, 

sendo naturalizada e tratada como algo subjetivo, individual, donde sua forma de 

enfrentamento está ligada a repressão e a educação moral. 

No contexto do surgimento e desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, a ―questão 

social‖ e os conflitos expressos na luta de classes não estavam diretamente associados às 

formas de produzir e reproduzir a vida material. A realidade social que paralelamente surgia 

da exploração do trabalho pelo capital, e as lutas de classes que se processavam no âmbito 

dessa realidade são apreendidas como perturbação da ordem, como desvios.   

 

Desvios que tem seu fundamento na secularização da sociedade, na crise 
moral, no paganismo, no laicismo das instituições, no socialismo. A miséria, 
o pauperismo do proletariado urbano, aparecerão como situação patológica, 
como anomia, cuja origem é encontrada na crise de formação moral desse 
mesmo proletariado (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p. 244-245). 

 

Para Barroco, ―a presença do conservadorismo moral, no contexto de origem do 

Serviço Social, é evidenciada: na formação profissional, no projeto social da Igreja Católica e 

na cultura brasileira, através das ideias positivistas‖ (BARROCO, 2008, p. 74), utilizando-se 

da ótica do funcionalismo decorrente da teoria positivista comteana, quando entra em contato 

com o Serviço Social americano. O conservadorismo positivista expressa sua ideologia 

através da imposição da ordem, onde as lutas sociais eram vistas como desordem, portanto 

precisavam ser contidas para que a sociedade naturalmente vivesse em ―harmonia‖ e 

superasse seus conflitos.  

Nesta perspectiva, o Serviço Social vinculado às iniciativas da igreja articulado a Ação 

Social e Ação Católica, que conformava um caráter missionário e filantrópico a profissão, 

passa atuar no âmbito das instituições assistenciais junto ao Estado e corporações 

empresariais como instrumento político-ideológico de reprodução da ideologia dominante, 

tendo seu modo de ação institucionalizado, canalizado pela formação técnica especializada, 

no enfrentamento as expressões da ―questão social‖, controle e reprodução da força de 

trabalho por meio da ação educativa (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011).  
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O elemento caracterizador dessa ação educativa será, sem dúvida, o fato de 
propor, veicular e induzir mudanças de comportamento, sem colocar em 
questão a estrutura de classes. Baseando-se na ideologia da ordem, na 
concepção funcionalista do normal e do patológico, tem por efeito invalidar 
o modo de vida da população-cliente, detectar em suas atitudes as causas 
etiológicas das condições de existência dessa mesma população 
(IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p. 336).  

 

Respaldados por bases religiosas e científicas, respectivamente neotomismo e 

positivismo, os assistentes sociais inseridos no projeto conservador do Estado e da burguesia, 

direcionavam o seu fazer profissional visando à manutenção da ordem de modo que se 

firmassem relações sociais capitalistas, e que o modo de ser e pensar a realidade se traduzisse 

em consenso social, onde os valores dominantes expressos no âmbito social fossem 

apreendidos pelos trabalhadores e suas famílias como universais e naturais. Esse movimento 

se destinava a evitar o confronto entre as classes tendo em vista o desmonte da consciência de 

classe dos trabalhadores, por meio de um processo de doutrinação religiosa e de 

psicologização social, com o objetivo de conciliar capital e trabalho em nome da construção 

de uma sociedade cada vez mais harmônica sem contradições desvinculada de uma leitura 

histórica da realidade. A partir dos anos de 1930 a fins da década de 1950, 

 

Esse era o padrão que determinava a inserção da profissão no tecido das 
relações sociais mais amplas, suas formas de prática, suas relações políticas 
com o Estado e as classes sociais. [...]. A alienação presente na sociedade 
capitalista tendo encontrado a base social necessária, penetrou na 
consciência dos agentes profissionais, constituindo sério obstáculo para que 
pudessem estruturar sua consciência política, sua consciência social 
(MARTINELLI, 2000, p. 128). 
 

Contudo na década de sessenta, o Serviço Social brasileiro influenciado pelo 

Movimento de Reconceituação Latino-americano6, faz com que os assistentes sociais 

                                                
6  ―O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na America Latina teve lugar no período de 1965 a 1975, 
impulsionado pela intensificação das lutas sociais que se refratavam na universidade, nas ciências sociais, na 
igreja, nos movimentos estudantis, dentre outras expressões. Ele expressa um amplo questionamento da 
profissão (suas finalidades, fundamentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos e formação 
profissional), dotado de várias vertentes e com nítidas particularidades nacionais. Mas sua unidade assentava-se 
na busca de construção de um serviço social latino-americano: na recusa da importação de teorias e métodos 
alheios a nossa história, na afirmação do compromisso com a luta dos ―oprimidos‖ pela ―transformação social‖ e 
no propósito de atribuir um caráter cientifico as atividades profissionais. Denunciava-se a pretensa neutralidade 
político-ideológica, a restrição dos efeitos de suas atividades aprisionadas em micro espaços sociais e a 
debilidade teórica no universo profissional. Os assistentes sociais assumem o desafio de contribuir na 
organização, capacitação e conscientização dos diversos segmentos trabalhadores e ―marginalizados‖ na região. 
De base teórica e metodológica eclética, o movimento de reconceituação foi inicialmente polarizado pelas teorias 
desenvolvimentistas. Em seus desdobramentos, a partir de 1971, este movimento representou as primeiras 
aproximações do Serviço Social à tradição marxista, haurida em manuais de divulgação do marxismo-leninismo, 
na vulgata soviética, em textos maoístas, no estruturalismo Frances de Althusser, além de outras influências de 
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comecem a apreender que sua ação profissional tem uma dimensão ídeo-política e as 

limitações teóricas e metodológicas baseadas no tradicionalismo da profissão passam a ser 

questionadas pela categoria, num movimento conhecido no Brasil como Movimento de 

Renovação. 

 

Esses questionamentos emergem em uma conjuntura marcada por uma 
situação de crise e de intensa efervescência política no continente, no quadro 
do colapso dos populismos e de uma reorientação tática do imperialismo em 
relação à sociedades dependentes. [...]. No plano político interno, essas 
manifestações coincidem com a intensificação da radicalização política que 
marca o período final do pacto populista e que tem por desfecho uma 
expressiva mudança na correlação de forças com o golpe de 1964 
(IAMAMOTO, 2004, p. 35).  

  

Para entendermos o movimento de que leva a ruptura do Serviço Social com o 

conservadorismo da profissão achamos necessário fazermos um parêntese com elementos 

históricos da dinâmica econômica, política e social da sociedade brasileira a partir da década 

de cinquenta, na medida em que esses elementos são importantes para darmos continuidade às 

reflexões históricas já apontadas no inicio deste capítulo.  

A década de cinquenta no Brasil é marcada pelo fim do modelo econômico e político 

nacionalista de Getulio Vargas e inicio do processo de desenvolvimento econômico, 

protagonizado por Juscelino Kubitscheck, que estimulava a industrialização e a abertura do 

espaço nacional a empresas multinacionais o que tornou o país ainda mais dependente do 

capital estrangeiro. Conforme Netto (2005), o Estado a serviço do grande capital deveria 

investir em indústrias de base e infraestrutura criando demandas que estimulasse o 

investimento de capital privado e ao mesmo tempo criar as bases para a associação do capital 

industrial nacional e internacional representado pelas indústrias estrangeiras para manter o 

plano econômico que daria sustentabilidade a economia brasileira.   

 

A ideologia desenvolvimentista em seu aspecto mais aparente e geral 
envolve a proposta de crescimento econômico acelerado, continuado, 
autossustentado. [...].  A miséria e pobreza, superadas no e pelo 
desenvolvimento, são apenas uma etapa transitória para o destino final, 
quando a riqueza será patrimônio de todos – grupos sociais ou nações. Por 
outro lado a miséria e pobreza devem ser superadas, pois podem constituir-
se em focos de descontentamento social, facilmente exploráveis pelo 
comunismo e ideologia materialista. [...], o desenvolvimento significara não 
só a riqueza, como a paz social e política, garantia de ambiente de ordem e 
segurança (IAMAMOTO-CARVALHO, 2011, p. 359-361, grifos do autor).    

                                                                                                                                                   
menor porte. Registra-se, entretanto, a ausência de uma aproximação rigorosa aos textos de Marx‖ 
(IAMAMOTO, 2009, p. 8-9).   
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A ideologia neste contexto aparece como mecanismo de consenso e legitimação das 

ações do Estado que buscava encobrir os antagonismos e contradições postos pelo 

crescimento econômico e acelerado, e apesar do discurso ideológico de socialização da 

riqueza difundido por meio do modelo econômico desenvolvimentista, este não conseguiu 

suprimir a ―questão social‖ e suas expressões.  

O capital como uma relação social atinge várias esferas da vida social produzindo e 

reproduzindo movimentos que são indissociáveis da totalidade social, aonde as relações 

sociais, mediatizadas pelo modo de produção capitalista, reproduz de forma incessante o 

desemprego, a fome, a miséria, a falta de moradia, a violência entre outras expressões da 

―questão social‖ que continuaram presentes na realidade vivenciada pela maioria dos 

indivíduos sociais e famílias do país e que só podiam ser superadas ―com a eliminação das 

classes e da exploração do trabalho pelo capital, ou seja, com a superação da ordem 

capitalista‖ (MONTAÑO, 2012, p. 285).   

No decorrer dos anos sessenta se daria a continuidade desse modelo econômico de 

aceleração do crescimento, entretanto, com uma particularidade que marcaria a vida política, 

econômica e social do país e culminaria com o fim do processo democrático, expresso pela 

luta histórica dos trabalhadores, e o estabelecimento pela força de um Estado ditatorial.  

A entrada de João Goulart no poder em 1961 engendrou essa particularidade após a 

tentativa de golpe que levou a renuncia do então presidente Jânio Quadros, institui-se nesse 

momento histórico um governo democrático voltado para os interesses das classes populares, 

e ―espaços significativos do aparelho do Estado foram ocupados por protagonistas 

comprometidos com a massa do povo‖ (BANDEIRA, 1977 apud NETTO, 2005, p. 21).   

O Brasil estava submerso pela crise econômico-financeira, gestada desde o período 

anterior, devido aos gastos e endividamento externo que colocaria em prática o 

desenvolvimento industrial que tiraria o país do atraso. Além da crise financeira o país 

passava por uma forte crise política e grande efervescência de movimentos populares, entre 

estes os movimentos dos trabalhadores urbanos e rurais, que voltavam ao cenário político 

contra as forças conservadoras que dividiam o poder do governo democrático.  

Segundo Netto (2005), os movimentos democráticos populares que emergiam entre 

1961 e 1964, não se constituíam em movimentos pré-revolucionários embora existissem no 

movimento operário e sindical conteúdos revolucionários e classistas. O autor aponta para o 

fato de que as lutas democráticas por maior participação cívica e política e as solicitações 

contra o imperialismo e o latifúndio se direcionavam para uma reorganização do modelo de 
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desenvolvimento econômico e para a democratização do Estado e da sociedade. Havia nessa 

conjuntura, em consequência da dinâmica econômica, política e social que estava inserido o 

país, a possibilidade de essas lutas gerarem um novo bloco de forças política e social que, 

 

poderia engendrar-se e soldar-se, assumindo e redimensionando o Estado na 
construção de uma nova hegemonia e na implantação de políticas 
democráticas e populares no plano econômico e social. A consequência, a 
médio prazo, do que estava em jogo – não o capitalismo ou o socialismo, 
mas a reprodução do desenvolvimento associado e dependente e excludente 
ou um processo profundo de reformas democráticas e nacionais, 
antiimperialistas e antilatifundistas – poderia ser a reversão completa 
daquela particularidade da formação social brasileira; o significado desta 
reversão, numa perspectiva de revolução social, é óbvio (NETTO, 2005, p. 
24).          

 

Neste cenário tem-se uma clara ameaça a continuidade do desenvolvimento 

dependente associado ao capitalismo imperialista e a “constatação de uma crise da forma da 

dominação burguesa no Brasil” (NETTO, 2005, p. 26, grifo do autor). Assim, sob a forma de 

retomar a hegemonia ameaçada pelas forças democráticas que emergiam no panorama 

político brasileiro e ao mesmo tempo frear as manifestações de lutas populares que iam de 

encontro a esse desenvolvimento, setores da burguesia aliada aos militares ―deslocaram-se 

para o campo da antidemocracia‖ (NETTO, 2005, p. 26) instaurando o golpe civil-militar em 

abril de 1964. 

 
O desfecho de abril foi à solução política que a força impôs: a força bateu o 
campo da democracia estabelecendo um pacto contra-revolucionário [...]. O 
que os estrategistas (nativos ou não) de 1964 obtiveram foi à postergação de 
uma inflexão política que poderia – ainda que sem lesionar de imediato os 
fundamentos da propriedade e do mercado capitalistas – romper com a 
heteronomia econômica do país e com a exclusão política da massa do povo 
(NETTO, 2005, p. 25).  

 

O Estado que emerge depois do golpe de abril foi um Estado funcional ao grande 

capital, a classe que o constitui e aquelas que participam direta ou indiretamente no seu 

processo de produção e reprodução, seja em nível nacional ou internacional. Sua 

funcionalidade econômica e política deveriam garantir a continuidade e a manutenção da 

dependência associada e excludente do Brasil em relação ao capital internacional e ao mesmo 

tempo excluir do movimento político as classes populares coibindo sua organização e 

representação por meio da coerção e da repressão. No entanto, a intervenção do Estado nos 

movimentos de luta das classes populares não poderia instituir-se somente de maneira 

repressiva, a produção e reprodução ampliada do capital, exigem que se deem condições 



65 
 

físicas à força de trabalho ocupada e excedente conservando-as de modo que estas possam ser, 

ou não, exploradas a cada ciclo do capital. Nos marcos da ―modernização conservadora‖ a 

estratégia do Estado autocrático burguês foi de atender algumas demandas vindas da classe 

trabalhadora investindo e ampliando as políticas públicas, ao mesmo tempo e por meio desta 

assegurar as condições apropriadas para o desenvolvimento do capitalismo monopolista no 

Brasil.      

Tal período pode ser assim caracterizado pela ampliação do mercado nacional de 

trabalho dos assistentes sociais que já vinha sendo instituído desde a década de quarenta com 

a criação das grandes instituições, e pela reorganização do Estado autocrático burguês que 

para gerir o desenvolvimento do capital redefiniu o sentido das políticas setoriais e ao mesmo 

tempo sua base organizacional, ou seja, aqueles profissionais encarregados de planejá-las e 

executá-las. A ―modernização conservadora‖ instituída pelo projeto autocrático burguês 

exigiu a ampliação do quadro técnico do Serviço Social, essa demanda foi alocada mediante a 

dinamização do mercado por empresas privadas e estatais e pela continuidade do processo de 

Desenvolvimento de Comunidade, que acaba por adensar o movimento de renovação do 

Serviço Social (NETTO, 2005).  

Quais seja a renovação do Serviço Social para atender o quadro sócio-histórico que 

vinha sendo construído no país sob o Estado autocrático burguês, fez despontar as 

contradições existentes no interior da profissão, e acelera o processo de erosão do Serviço 

Social tradicional que já vinha tomando forma desde os fins da década de cinquenta e inicio 

dos anos sessenta, quando o Serviço Social é solicitado a atuar nos processos de 

Desenvolvimento de Comunidade, passando do âmbito de atuação microssociais, baseada na 

educação moral de indivíduos e grupos (casos e grupos), para o macrossocial através de 

abordagens coletivas onde os trabalhos ―assumem um caráter educativo e mobilizador, que 

envolvem a atuação sobre diversos segmentos populacionais‖ (TRINDADE, 2001, p. 31).  

No entanto, é preciso que tenhamos a apreensão de que a atuação do Serviço Social no 

campo macrossocial não elimina sua abordagem focalizada nos indivíduos e grupos, esta 

forma de atuação continua no âmbito das instituições públicas e privadas, e mesmo no interior 

do Desenvolvimento de Comunidade, onde as expressões da ―questão social‖ são convertidas 

em problemas individuais que partem da personalidade do sujeito e devem ser superadas pelos 

mesmos, seja em atendimentos individuais ou grupais. 

 
Trata-se da transferência das possibilidades de resolução dos problemas 
sociais para o âmbito pessoal, individual. [...]. O trabalho com grupos é 
incorporado numa perspectiva que visa fortalecer os indivíduos, através da 
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convivência grupal, que lhes proporciona um autodesenvolvimento e a 
possibilidade de se ajustarem as normas e valores vigentes (TRINDADE, 
2001, p. 29-31). 

 

O método de Desenvolvimento de Comunidade foi institucionalizado após a II Guerra 

Mundial, pela Organização das Nações Unidas (ONU) em um período histórico, onde Estados 

Unidos e Rússia lutam entre si em uma guerra ideológica, a chamada guerra fria, pela 

hegemonia econômica e política mundial. Esse método consistia na ajuda mútua entre 

governo e população para melhorar as condições de vida desta última e ao mesmo tempo 

eliminar os perigos comunistas em potencial nas áreas de pobreza (AMMANN, 2003). 

No Brasil a solicitação do Serviço Social no processo de Desenvolvimento de 

Comunidade ocorreu por meio do ―II Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizado no 

Rio de Janeiro em 1961(CBCISS, 1962 apud NETTO, 2005, p. 138), embora esse método já 

existisse no país desde a década de quarenta, exigindo da profissão uma reorientação que 

segundo Netto, compõe três elementos importantes que detectam a erosão do Serviço Social 

que se inicia nesse momento histórico: ―a dissincronia com as solicitações contemporâneas, a 

insuficiência da formação profissional e a subalternidade executiva‖ (NETTO, 2005, p. 139). 

 Esses três elementos apontam para a necessidade do Serviço Social reconhecer as 

mudanças que estão em curso no país com o aprofundamento da exploração do trabalho pelo 

capital e a pauperização dele decorrida. Neste sentido, as formas de intervenção tradicionais 

fundamentadas no confessionalismo e na visão social da igreja católica não são mais 

suficientes para atender a racionalidade exigida pelo Estado.   

Logo, no contexto das transformações sócio-históricas que emergem no âmbito da 

sociedade brasileira, que se faz refletir no Serviço Social tradicional, surgiram ―tendências 

que continham forças capazes de apontar para o cancelamento de sua legitimação‖ (NETTO, 

2005, p. 129), tendências estas que são plurais e estarão em disputa no interior da profissão, 

dando continuidade ou rompendo com as bases conservadoras que sustentam o arcabouço 

teórico-metodológico que imprimia direção ao Serviço Social desde sua origem.        

Desse modo, as determinações sócio-históricas postas pelas relações sociais e de 

produção sob o Estado autocrático burguês no pós 64, levou o Serviço Social a buscar a 

modernização e ―aperfeiçoar o instrumental operativo, com as metodologias de ação, com a 

busca de padrões de eficiência, a sofisticação de modelos de análise, diagnósticos e 

planejamento‖ (IAMAMOTO, 2004, p. 32). A modernização do instrumental operativo daria 

base para a ação profissional junto à classe trabalhadora com o objetivo de integrá-la ao 

projeto modernizador do Estado, suprimindo os obstáculos postos ao desenvolvimento 
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econômico, obstáculos estes provenientes da luta de classes instaurada pelos movimentos de 

cunho social no inicio da década de sessenta e no decorrer desta, no Brasil. O Serviço Social 

na perspectiva modernizadora direciona as mudanças no interior da prática profissional 

privilegiando a incorporação de novos instrumentos e técnicas atrelados ao referencial teórico 

estrutural-funcionalista, sem, no entanto, abandonar ou questionar os valores humanistas 

abstratos que fundamentam a profissão.  

 

Sem nenhuma sincronia com o grave momento vivido pelo povo brasileiro, 
tais práticas eram duplamente subordinadas: aos modelos produzidos em 
outros contextos histórico-sociais especialmente Estados Unidos e Europa 
[...]. Repetiam-se, qual um sagrado ritual, sem introduzir nenhum elemento 
novo na totalidade do processo social. Seus efeitos não ultrapassavam os 
limites das manifestações aparentes dos fenômenos, pois a estrutura reificada 
da consciência coletiva dos agentes e o pensamento esvaziado de reflexão e 
crítica que nela habitava não os levava a realizar questionamentos mais 
profundos ou a buscar resultados mais efetivos (MARTINELLI, 2000, p. 
142). 

 

Nesse processo o Serviço Social articulado a teoria da modernização, se expressa na 

―prática profissional, numa perspectiva voltada para mudanças de hábitos, atitudes e 

comportamento do trabalhador tento em vista sua adequação aos novos ritmos de 

desenvolvimento‖ (IAMAMOTO, 2004, p. 33), sem considerar o movimento real e os valores 

que dão sustentabilidade a sociabilidade gerada pelo capitalismo, mantendo a ordem pública e 

a harmonia social,  

 

pautada pelos princípios filosóficos neotomistas, na defesa de uma natureza 
humana abstrata: a pessoa humana, dotada de dignidade, sociabilidade e 
perfectibilidade, postulados essenciais  do Serviço Social (tais como 
sustentados no documento de Araxá, em 1967) - (IAMAMOTO, 2000, p. 
222). 

 

A inserção do Serviço Social no processo de Desenvolvimento de Comunidade 

permitiu aos assistentes sociais a aproximação com a realidade social das classes populares, 

realidade esta posta pelo desenvolvimento do capital que objetiva de forma massiva às 

expressões da ―questão social‖.  Netto (2005) sinaliza que embora o Desenvolvimento de 

Comunidade fosse acrítico e não levasse a uma ruptura com o tradicionalismo profissional e 

ao mesmo tempo tornando ilusórios os processos reais, o mesmo alargou as possibilidades de 

preocupação dos assistentes sociais uma atuação macrossocial e sua interação junto a equipes 

multiprofissionais que seria algo relativamente novo na história da profissão.  
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Essa interação entre diferentes profissões expressa-se nos instrumentos e 
técnicas que viabilizam os processos de desenvolvimento de comunidade, 
pois eles provêm de diferentes disciplinas e não são utilizados 
exclusivamente pelos assistentes sociais. As equipes recorrem a instrumentos 
e técnicas derivados da Pesquisa Social, da Dinâmica de Grupo, da 
Comunicação Social, da Psicologia Social e da Educação (TRINDADE, 
2001, p. 32 grifos do autor). 

 

A ampliação do mercado de trabalho demandou dos profissionais do Serviço Social o 

dimensionamento técnico-racional de sua prática e da forma como conduzi-la, situando a 

profissão a uma nova realidade em seu campo de atuação junto a outras profissões, 

contribuindo para um novo perfil profissional que exigiu do Estado a refuncionalização das 

escolas de formação e a inserção do ensino universitário para formação desses profissionais, 

este que seria o caminho que daria a possibilidade para uma ruptura ―com o confessionalismo, 

o paroquialismo e o provincianismo que historicamente vincaram o surgimento e o envolver 

imediato do ensino do Serviço Social no Brasil‖ (NETTO, 2005 p. 124).    

Nos marcos da perspectiva modernizadora a interlocução do Serviço Social com 

outras profissões e outras disciplinas ligadas às Ciências Sociais e Humanas, possibilitou aos 

assistentes sociais novos modo de ser e pensar a profissão, que ultrapassou sua forma 

homogênea tradicional abrindo espaço para o pluralismo, respeitando as diferentes 

concepções sejam elas políticas, religiosas, filosóficas que estão presentes no interior da 

profissão e na vida desses profissionais, evidenciando ―a dimensão político-ideológica da 

prática profissional, abrindo a possibilidade de emergência de uma vertente crítica‖ 

(BARROCO, 2008, p. 141). 

  Ainda que se abrisse o espaço para o pluralismo que possibilitou o inicio do 

reconhecimento da dimensão político-ideológica do fazer profissional dos assistentes sociais, 

a consciência alienada desses profissionais não permitia que os mesmos apreendessem que 

sua prática estava voltada para a repressão, controle social e difusão da ideologia dominante, 

ou seja, do modo de ser e pensar a realidade segundo os preceitos burgueses. O conhecimento 

adquirido pelos assistentes sociais que davam as bases teóricas e metodológicas a prática 

profissional, partia de produções teóricas conservadoras que não permitiam a ultrapassagem 

do imediato e o desvendar das contradições internas que moviam as relações sociais no qual 

estavam inseridos, ou seja, relações sociais entre classes sociais antagônicas que estão sempre 

em disputa. Esse movimento, entretanto, não é homogêneo, pois histórico, e no interior dessas 

relações abre-se a possibilidade de um processo de reconhecimento das contradições e 
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antagonismos de classe, construção e formação da consciência crítica e de um projeto de 

ruptura com o conservadorismo que envolve a profissão. 

Assim, imbricado ao movimento histórico do projeto conservador da perspectiva 

modernizadora, surge no âmbito universitário à possibilidade de uma elaboração teórica com 

viés marxista, permitindo o debate teórico-metodológico no interior da profissão que seria 

impensável ao Serviço Social no seu passado tradicional. Houve neste período o acúmulo 

crítico que permitiu o questionamento das bases que sustentavam a renovação do Serviço 

Social dando continuidade a um projeto que tinha a perspectiva de intenção de ruptura com o 

tradicionalismo profissional, ele ―expressa, no processo de laicização e diferenciação da 

profissão, tendências e forças que percorrem a estrutura da sociedade brasileira no período‖ 

(NETTO, 2005, p. 255-256) do Estado autocrático burguês.  

A perspectiva de intenção de ruptura surge em fins da década de cinquenta e inicio da 

década de sessenta num momento em que os movimentos sociais emergem no cenário 

brasileiro, entre eles os movimentos da classe trabalhadora urbana e rural, reivindicando 

participação cívica e política, ao mesmo tempo em que lutam contra as forças conservadoras 

que instituem parte do governo democrático. O Serviço Social não esta alheio a esses 

movimentos, e, 

 
de forma visível, pela primeira vez – vulnerabilizava-se a vontades sociais 
(de classe) que indicavam a criação, no marco profissional, de núcleos 
capazes de intervir no sentido de vinculá-lo a projeções societárias 
pertinentes as classes exploradas e subalternas. [...]. Num patamar que seria 
decisivo para o seu ulterior desenvolvimento e que o golpe de abril o 
interrompe bruscamente (NETTO, 2005, p. 256).  

 

O golpe civil-militar de abril de 1964, que derruiu o governo democrático de João 

Goulart, representou a derrota do movimento democrático popular, especialmente dos 

movimentos ligados aos trabalhadores urbanos e rurais e seus sindicatos (NETTO, 2005), e 

consequentemente esta derrota fez se refletir no âmbito profissional do Serviço Social, 

sobretudo nos núcleos que estavam vinculados a esses movimentos que tiveram interrompidos 

os canais ―sociopolíticos‖ e ―ideoculturais‖ (NETTO, 2005), que viabilizavam as formas de 

contestação ao tradicionalismo da profissão.  

 Nos anos posteriores a 1964 os movimentos populares ligados aos trabalhadores 

urbanos e rurais foram reprimidos pelo Estado ditatorial, entretanto, as lutas de oposição, 

orientadas por segmentos das camadas médias urbanas contra as forças conservadoras que 

comandavam o país, ganharam expressão e se adensaram em fins da década de 1960, 
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sobretudo, no meio educacional, representadas pelo movimento estudantil nas universidades e 

escolas.  

Segundo Netto (2005), o movimento estudantil em si não era motivo de preocupação 

das forças conservadoras que dominavam o poder, a problemática consistia na capacidade que 

estes movimentos teriam para engendrar uma dinâmica político-social que trouxesse de volta 

à cena os movimentos operários e sindicais. A continuidade do movimento estudantil 

antiditatorial entre os anos de 1967 e 1968, fez com que o Estado autocrático burguês 

conferisse prioridade a refuncionalização do sistema educacional, e este se daria por meio da 

repressão e do desmantelamento dos instrumentos organizativos do corpo discente e docente, 

e de qualquer alternativa que pretendesse a democratização da política e do sistema educativo.  

A refuncionalização do sistema educacional foi marcada não só pelo desmonte do 

movimento estudantil e suas formas de organização, que iam de encontro com a política do 

Estado ditatorial, mas notadamente pela degradação da rede pública de ensino e abertura do 

mercado para universidades e escolas privadas, em ambos os casos a política educacional da 

ditadura se orientava para atender os interesses do grande capital. 

Netto (2005) menciona que no âmbito universitário priorizava-se a pesquisa e a 

investigação direcionadas a criar e ampliar o aporte científico e técnico, que seria funcional ao 

processo de produção e reprodução do capital, em detrimento a pesquisas e investigações cujo 

objetivo era a reflexão teórica sobre o ser social, assim buscava-se eliminar as contradições e 

o acúmulo crítico que desde o fim da década de cinquenta permitia o debate teórico que 

vinculava a universidade aos movimentos de classe, este debate fica restrito no interior do 

próprio campo universitário.  

Face ao exposto, podemos apreender que o processo de intenção de ruptura do Serviço 

Social com o tradicionalismo profissional teve início a partir da aproximação de núcleos 

profissionais com os movimentos dos trabalhadores e sindicatos. Contudo, o autor afirma que 

foi na relação acadêmica de ensino, pesquisa e extensão, ainda sob a pressão exercida pela 

ditadura militar, que entre 1972 e 1975 surgiu à primeira expressão realmente representativa e 

decisiva desse processo a partir da experiência de professores, alunos e profissionais da 

Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, com a elaboração do 

―Método de BH‖, que se configurou na, 

 
primeira elaboração cuidadosa, no país, sob a autocracia burguesa, de uma 
proposta alternativa ao tradicionalismo preocupada em atender a critérios 
teóricos, metodológicos e interventivos capazes de aportar ao Serviço Social 
uma fundamentação orgânica e sistemática, articulada a partir de uma 
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angulação que pretendia expressar os interesses das classes e camadas 
exploradas e subalternas (NETTO, 2005, p. 275). 

 

A experiência de BH demonstra que o Serviço Social começava a construir uma 

fundamentação teórico-metodológica que daria base a categoria profissional, para um 

processo de formação da sua consciência crítica, questionando os valores e as práticas 

tradicionais que direcionavam a profissão, identificando-se com os interesses pertinentes a 

classe trabalhadora, onde as ―‗problemáticas sociais‘ são relacionadas às desigualdades 

produzidas pelo capitalismo, rejeitando-se a sua compreensão como disfunções individuais 

que precisam de tratamento social‖ (TRINDADE, 2001, p. 35). Assim, as propostas desse 

projeto buscaram ultrapassar as abordagens individuais e grupais direcionadas ao ajustamento 

social de indivíduos e grupos, para abordagens coletivas que objetivava ―o incremento da 

consciência de classe e o incentivo a ações de reivindicação e de organização, para garantir 

direitos sociais‖ (TRINDADE, 2001, p. 36).  

Apesar disso, a experiência de BH não se objetivou sem equívocos que de acordo com 

Netto (2005), teria como elemento central os entraves do viés da tradição marxista, 

incorporado pelos formuladores de Belo Horizonte, ao marco teórico-metodológico que 

fundamentava a experiência. Existia nesse contexto a incorporação do ―marxismo sem Marx‖, 

ou seja, faltou a incorporação de fontes originais das obras marxianas que possibilitasse uma 

reflexão ontológico-dialética no que concernem teoria e intervenção prático-profissional, 

conduzindo a experiência de BH ao fatalismo mecanicista, ao voluntarismo idealista e ao 

ecletismo teórico.  

 O ―método de BH‖ foi interrompido em 1975, num período de grande repressão, 

arbítrio e autoritarismo promulgado pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), e o debate que 

envolvia a perspectiva de ruptura com o tradicionalismo e o conservadorismo da profissão 

será retomado em fins da década de setenta, onde as bases sócio-históricas para seu recomeço 

são dadas mediante a erosão da ditadura civil-militar e as possibilidades de retomada do 

processo de redemocratização do país.  

Para apreendermos o processo de erosão da ditadura civil-militar que abre espaço para 

a redemocratização do país e as possibilidades de retomada do movimento de ruptura do 

Serviço Social com o conservadorismo da profissão, vamos traçar uma breve análise da 

conjuntura econômica, política e social que envolve a sociedade brasileira no período que 

compreende o Estado autocrático burguês.   
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Cabe ressaltar que de acordo com as análises de Netto (2005), o Estado autocrático 

burguês que se instituiu no pós-64, não conseguiu se legitimar diante da massa dos 

trabalhadores e parte da pequena burguesia, ambas insatisfeitas com o Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG, 1964-1966). Criado sob a administração de Castelo Branco 

para favorecer ao grande capital, o plano econômico atingiu sobremaneira os trabalhadores 

extinguindo a estabilidade do emprego ao mesmo tempo em que depreciava a composição do 

salário, este processo distanciava a massa trabalhadora do governo. O mesmo incidiu em 

parcelas da pequena burguesia que se viu atingida pela desaceleração do crescimento, e acaba 

se deslocando do pacto contra-revolucionário aliando-se aos movimentos populares contra as 

investidas antidemocráticas do Estado ditatorial. Apesar da violência e da repressão durante 

esse período, o Estado que se forma mantém o arcabouço político-institucional do período 

anterior, que ainda permite o dissenso levando não só o movimento democrático popular e a 

burguesia urbana a permanecer no cenário político, como também possibilitou parte da 

oposição e antigas lideranças governamentais a retrair o processo de legitimação política do 

governo, com a formação da Frente Ampla.  As barreiras formadas pela oposição que 

impediam a legitimação política do governo são rompidas com a criação do AI-5, em 1968. 

Cerceando todos os pilares que remontam a cidadania no Brasil, o AI-5 foi um grande 

instrumento de poder e repressão nos anos que se seguiram após sua criação sob a ditadura 

civil-militar. Fausto sinaliza que a partir do AI-5, 

 

abriu-se um novo ciclo de cassação de mandatos, perdas de direitos políticos 
e expurgos no funcionalismo, abrangendo muitos professores universitários. 
Estabeleceu-se na prática a censura dos meios de comunicação; a tortura 
passou a fazer parte integrante dos métodos do governo (FAUSTO, 1995 p. 
480).  

  

Incapaz de conseguir sua legitimidade política e instaurando o terrorismo de Estado, 

onde, destituiu as formas democráticas que ainda permeavam o espaço decisório da política, o 

Estado autocrático burguês ―converte-se num regime político de nítidas características 

fascistas‖ (NETTO, 2005, p. 38; grifos do autor), reprimindo os movimentos contrários a 

ditadura e ao projeto de ―modernização conservadora‖ – principalmente  os movimentos 

ligados as concepções políticas e ideológicas do pensamento comunista – que viabilizava de 

maneira profunda ―os interesses do grande capital monopolista imperialista e nativo‖ 

(NETTO, 2005, p. 39).  
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O caráter totalitário da ditadura civil-militar chegou ao seu ponto mais alto com a 

criação e execução do AI-5 que deveria manter a ordem e o funcionamento harmônico da 

sociedade brasileira. Sader assinala que,  

 

o golpe e a ditadura militar no Brasil foram aplicação direta da Doutrina de 
Segurança Nacional. Esta foi a doutrina elaborada pelos EUA e que 
comandou suas ações durante a guerra fria. Seu conteúdo totalitário vem das 
concepções positivistas, que buscam transferir modelos da biologia para as 
sociedades contemporâneas. O modelo de funcionamento de um corpo 
humano saudável daria o critério para o funcionamento harmônico das 
sociedades, com seu critério finalista, em que cada parte contribui para o 
bom funcionamento do todo. Como consequência, qualquer segmento que 
não esteja nessa lógica, estaria sabotando o funcionamento harmônico da 
totalidade e deveria ser extirpado (SADER, 2012, s/p).  

 

Utilizando-se da visão funcionalista da ideologia de segurança nacional, que não deixa 

espaços para os conflitos, o Estado autocrático burguês para alcançar a harmonia social agiu 

de maneira repressiva aos movimentos oposicionistas, principalmente ligados a classe 

trabalhadora, intervindo nos sindicatos e controlando as greves. Uma vez controlados os 

órgão representativos e principais instrumentos de lutas dos trabalhadores foi instituído o 

arrocho salarial com a perspectiva de maximizar a exploração e criar altos índices de lucro. 

 Assim, ao impor o controle sobre os três pilares que poderia tirar a sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico brasileiro, a autocracia burguesa deu continuidade ao projeto 

modernizador e inaugura uma nova fase do processo de concentração e centralização de 

capital, aprofundando cada vez mais o processo de exploração da força de trabalho e a 

alienação do trabalhador na produção e reprodução da sua vida material e espiritual, 

afastando-o cada vez mais da riqueza socialmente produzida.  Inaugura-se nesse contexto a 

política econômica conhecida como ―milagre brasileiro‖, instituído no governo Costa e Silva 

em 1968 e herdado pelo governo Médici em meados de 1969.  

Para Fausto (1995), o ―milagre‖ representou consideráveis índices de crescimento 

econômico, onde o Brasil vivenciou um período de taxas inflacionarias relativamente baixa e 

aumento do produto interno bruto (PIB). O crescimento da economia se deu por meio de 

incentivos dados aos empresários e consumidores da classe media e alta, respectivamente no 

que concerne a produção e aquisição de bens de consumo, através da ampliação do crédito.  

Houve neste período a compressão do salário dos trabalhadores com pouca qualificação, onde 

52,5 % da população inserida no mercado de trabalho recebiam menos de um salário mínimo. 

Esse processo culminou com um elevado grau de concentração de renda, o aumento da dívida 

externa e das desigualdades sociais.  
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A política econômica implantada pelos governos ditatoriais do pós-64, por meio do 

PAEG (1964-1966) e do ―milagre brasileiro‖ (1968-1973), apontou as contradições postas na 

realidade brasileira entre o desenvolvimento econômico e o social. O desempenho do Estado 

autocrático burguês estava em promover por meio da exploração da força de trabalho dos 

trabalhadores o desenvolvimento capitalista e associado, que atenderia aos interesses do 

grande capital estrangeiro e nacional viabilizando para o campo social, a expansão políticas 

sociais com caráter fragmentário, setorial e compensatório, que no seu sentido estavam 

voltadas para promover o crescimento econômico, através da integração física e mental dos 

trabalhadores a ordem do capital, mais que por ser contraditória do mesmo modo atenderia as 

necessidades da classe trabalhadora.  

 Como resultado da relação complexa e contraditória entre Estado e sociedade civil às 

políticas sociais expressam a conquista da luta histórica dos trabalhadores na busca pelos seus 

direitos de cidadania, a partir dos conflitos e da luta de classes geradas no âmbito do 

desenvolvimento do processo de acumulação capitalista, ao mesmo tempo em que 

―representam a busca de legitimidade das classes dominantes em ambiente de restrição de 

direitos políticos e civis‖ (BEHRING-BOSCHETTI, 2010, p. 79), tais como expressaram os 

períodos ditatoriais brasileiros representados pela ditadura varguista e ditadura civil-militar.  

O Estado autocrático burguês articulou repressão, assistência e economia como 

estratégia para derruir as lutas de classe, afastar o perigo comunista e alcançar legitimidade 

política e social.  No entanto, o processo de desenvolvimento econômico promovido pela 

―modernização conservadora‖, por meio do ―milagre brasileiro‖ que seria a pedra de toque 

para alcançar tal legitimação, começa a entrar em crise, esta acompanhou fatores externos de 

crise do capital internacional, como a crise do petróleo em 1973, e criou as bases para o 

processo de erosão da ditadura civil-militar, que se agravou mediante as eleições de 1974, que 

começaria a dar abertura progressiva para a redemocratização do país, assim, ―se 1968 

marcou uma inflexão para cima do ciclo autocrático burguês, 1974 marcou-a para baixo‖ 

(NETTO, 2005, p. 41, grifos do autor). 

De acordo com as análises de Fausto (1995), Médici não conseguiu fazer seu sucessor 

na presidência, sendo escolhido pelas Forças Armadas para suceder-lhe o general Ernesto 

Geisel que pretendia dar inicio a uma gradual abertura política ao regime instaurado em abril 

de 1964. O processo de liberalização percorreu um caminho com avanços e recuos, onde, 

Geisel sofria pressões vindas dos militares linha-dura que queriam manter a ordem 

estabelecida em abril e ao mesmo tempo queria ele mesmo direcionar o processo que levaria a 

abertura política, evitando que a oposição chegasse ao poder de forma imediata. No entanto, a 
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eleição de 19747 terminou com a derrota do governo para a oposição na corrida ao Senado. 

Esta derrota levou o governo a impor uma reforma política criando várias restrições que 

impedissem a oposição a ter vitórias significativas nas eleições de 1978, principalmente no 

Senado, essas mediadas ficaram conhecidas como ―pacote de abril‖. Apesar dessas ações 

restritivas a oposição alcançou bons resultados na campanha eleitoral de 1978, com o apoio de 

vários grupos da sociedade civil descontentes com o regime militar, compondo esse quadro 

desde liberais até socialistas.       

É importante ressaltar que mesmo com os retrocessos instaurados pelo governo com o 

―pacote de abril‖, que buscava restringir os avanços da oposição e abertura política, a eleição 

de 1974 e a derrota do governo, mostrou que o cenário político brasileiro caminhava, ainda 

que com passos lentos, para democracia, com a derrota da ditadura por vias legais, num 

processo que não tinha mais reversão.  

No plano econômico com o propósito de superar a crise econômica do ―milagre 

brasileiro‖ iniciada pela crise internacional do petróleo em outubro de 1973, o governo Geisel 

lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que daria continuidade ao 

crescimento acelerado atendendo a política econômica de desenvolvimento dependente 

associado ao capital estrangeiro, com o diferencial do que já vinha ocorrendo há algumas 

décadas, colocando como ponto central da industrialização brasileira, a grande empresa 

estatal. As bases de sustentação do plano econômico foram os empréstimos internacionais, o 

que resultou no aumento da divida externa e da inflação que rebatiam diretamente nos salários 

dos trabalhadores que tinham reajuste anual acompanhado o processo inflacionário, mas, que, 

no entanto, ficava abaixo deste (FAUSTO, 1995). 

Nos períodos que sucederam o golpe de abril de 1964, a autocracia burguesa por meio 

da ideologia de segurança nacional, tentou reprimir qualquer forma de luta que expressasse a 

crítica e a ruptura com as ações e concepções do Estado ditatorial. A perspectiva era alcançar 

a legitimidade diante da população, eliminar a consciência de classe e instaurar a harmonia 

social que daria liberdade para o bom funcionamento do desenvolvimento econômico com 

base capitalista no Brasil. 

 

                                                
7 Após o golpe de abril de 1964, foi proibido o voto direto para presidente da república, governador, prefeito e 
senador. O voto direto foi mantido apenas para eleger deputados federais, estaduais e vereadores, somente em 
1972 foram restauradas as eleições diretas para senador e prefeito, exceto das capitais. Com a derrota do governo 
nas eleições para o senado em 1974, foram criadas medidas para as eleições de 1978, onde ficava estabelecido 
que os senadores seriam eleitos pela Assembléia Legislativa de cada estado   (Pacote de Abril). 
(http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/150573-ANOS-60-E-70-DITADURA-E-
BIPARTIDARISMO.html). 
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Contudo, cabe ressaltar que ao reprimir a luta da classe trabalhadora e suas formas de 

organização – estas que permitem uma relativa suspensão da alienação e da ideologia que 

envolve as relações sociais e de produção no capitalismo – o Estado não conseguiu suprimir a 

consciência de classe dos trabalhadores, o que permitiu a continuidade do processo de lutas na 

década de setenta, sobretudo através da organização sindical independente do Estado, que se 

estendia aos trabalhadores rurais e urbanos. 

Fausto (1995) aponta para o fato de que no campo a organização sindical começou sua 

ação independente do Estado a partir de 1968, com o incentivo da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Agrícolas (CONTAG), o que gerou um aumento expressivo de organizações 

sindicais e trabalhadores rurais em 1979, ocasionando a ampliação da luta pela posse da terra 

e direitos trabalhistas por meio da realização de greves que chamou a atenção para a realidade 

no mundo rural. Nas áreas industriais a organização sindical ressurgiu, assim como no campo, 

independente do Estado por meio da organização e ampliação das comissões de fábrica na 

região do ABC paulista, com ênfase para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e 

Diadema que através de uma campanha para correção de salário, deu abertura para as greves 

de 1978 e 1979, várias assembleias e paralisações reunindo milhares de trabalhadores, que 

reivindicavam aumento de salários, garantia de emprego, reconhecimento das comissões de 

fábrica e liberdades democráticas.  

 A partir da colocação de Fausto (1995), é possível apreender que no interior das 

relações que remontam as lutas de classe dos trabalhadores no período ditatorial há o 

reconhecimento das contradições e antagonismos postos pelo aprofundamento do modo de 

produção capitalista viabilizado para promover o desenvolvimento econômico do país. 

Entretanto, as formas de lutas que se processam por meio das organizações representativas 

dos trabalhadores, mostram que o reconhecimento de classe está direcionado para as 

necessidades que compõe os grupos e as categorias de trabalho, que tem como principal 

objetivo o alcance dos direitos trabalhistas – consciência de classe em si – sem, no entanto, 

tencionar uma ruptura radical com a ordem capitalista – consciência de classe para si.  

Contudo, a formação da consciência de classe é um processo sócio-histórico – e, por 

conseguinte não linear – onde as contradições são interiorizadas de maneira diferente por cada 

trabalhador, o que nos faz pensar que no interior das organizações representativas dos 

trabalhadores, existiam trabalhadores com consciência de classe revolucionária que tinham 

como objetivo não só a conquista dos diretos trabalhistas, mas da mesma forma a construção 

de uma nova sociedade sem classes sociais.  
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Moraes (2011) sinaliza que os movimentos que se organizaram em fins da década de 

setenta contra a ditadura, não estavam presentes somente os trabalhadores. Nas cidades 

ganharam força às associações de moradores, nas favelas e no asfalto; associações 

corporativas com destaque para a Associação Brasileira de Imprensa (AIB) e Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB); artistas e intelectuais. Houve nesse contexto o ressurgimento de 

partidos não oficializados e de esquerda. Ainda segundo o autor o regime ditatorial 

enfraqueceu diante do contexto das mobilizações realizadas pela sociedade, da retirada do 

apoio da classe média e do empresariado que apoiaram o golpe e formaram sua base social 

que estavam insatisfeitas com a desaceleração do crescimento, e do enfraquecimento do 

regime diante das organizações dos trabalhadores.  

Logo, os movimentos de luta que se processaram no âmbito da sociedade brasileira em 

fins dos anos sessenta e anos setenta foram de importância incontestável para a abertura 

política, a erosão da ditadura civil-militar e a constituição do período democrático na década 

de oitenta. Esse processo sócio-histórico vai refletir no âmbito do Serviço Social, colocando 

em questão a hegemonia da vertente de perspectiva modernizadora que tem sua formulação 

vinculada às novas exigências postas pelo processo de ―modernização conservadora‖, 

promovido pelo Estado ditatorial, e que daria continuidade ao desenvolvimento econômico 

dependente e associado ao capital estrangeiro, após o golpe de abril.   

O período de crises que perpassa o Serviço Social – resultante de sua própria dinâmica 

interna – é marcado por questionamentos as bases teórico-metodológicas conservadoras que 

remontam a profissão. Esses questionamentos vão surgir por meio de profissionais de duas 

vertentes de renovação que se farão presentes no debate incorporado pela profissão no final da 

década de setenta, a vertente de reatualização do conservadorismo e a vertente de intenção de 

ruptura, esta última que como já mencionamos começa a tomar forma em fins da década de 

cinquenta e inicio da década de sessenta, e que teve sua maior expressão com a formulação do 

Método de BH, sendo interrompida na primeira metade dos anos setenta.      

Segundo Netto (2005), a perspectiva de reatualização do conservadorismo – resistente 

ao processo de laicização da profissão – é a vertente que busca recuperar a visão de mundo do 

pensamento tradicional da igreja católica centrada no humanismo cristão que moveu o fazer 

profissional desde a sua origem, só que com o diferencial, onde o conservadorismo se traduz 

na inspiração fenomenológica, rejeitando os padrões teórico-metodológicos da tradição 

positivista incorporada pela perspectiva modernizadora e as referências crítico-dialética 

vinculadas ao pensamento de raiz marxiana. A nova direção conservadora inspirada na 

fenomenologia tem como centro de suas ações a compreensão da pessoa humana, a projeção 
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do mundo na subjetividade do indivíduo e a ajuda psicossocial realizada por meio da 

metodologia dialógica. Como sinaliza Trindade, 

 

através do diálogo, o assistente social e o ―cliente‖ experimentam um 
processo de reflexão sobre a ―vivência‖ deste último, o que possibilita um 
processo de transformação da situação, a partir da capacitação do cliente 
para transformar sua realidade. Dessa forma, acredita-se que o assistente 
social superaria a prática baseada nos fundamentos positivistas e 
funcionalistas – que levam o profissional a buscar explicações da situação do 
―cliente‖ e a imputar lhe soluções burocráticas para os seus problemas – 
substituindo-a pela realidade do cliente (TRINDADE, 2001, p. 34).      

 

A proposta do método fenomenológico do Serviço Social consiste na abordagem 

individual – saindo da atuação macrossocial e burocrática proposta pela perspectiva 

modernizadora – sem buscar apreender a realidade e ultrapassar a imediaticidade que permeia 

as situações vividas pelo sujeito, transferindo para o mesmo a responsabilidade de realizar sua 

própria transformação. O assistente social dentro dessa conjuntura não considera o sujeito 

como partícipe de uma classe social, desvinculando-o da sociedade, desconsiderando a 

situação vivida por ele na sua totalidade, o que vai importar é a subjetividade do indivíduo e 

não a realidade concreta.  O fim que se pretende alcançar pelo profissional é de estímulo ao 

sujeito para realizar novos projetos sociais partindo daquilo que o está afligindo. Assim, na 

perspectiva fenomenológica a ―questão social‖ e suas expressões passam a ser um problema 

individual desvinculado do processo sócio-histórico, sendo enfrentadas psicologicamente 

ocultando as contradições, os antagonismos e a luta de classes. Netto indica a partir de sua 

análise que,  

  
se o peso da perspectiva de reatualização do conservadorismo é 
extremamente ponderável no plano da (auto) representação da profissão, no 
domínio do exercício prático-profissional suas possibilidades são restritas. 
Assim, no terreno da formulação, a ―nova proposta‖ conservará por largo 
tempo um cariz emblemático: recolocou procurando legitimá-lo, o 
tradicionalismo no debate contemporâneo; no terreno da prática 
institucional, porém, seu fôlego profissional-operativo será curto. A culpa se 
existe, não é de seus formuladores: é da dinâmica mesmo das relações 
sociais tomadas na sua teimosa objetividade (NETTO, 2005, p. 246). 

 

A crise econômica gestada nos períodos anteriores adentra e se intensifica no governo 

Figueiredo (1979-1985), tendo como consequência a continuidade e o acirramento da luta dos 

movimentos populares e das organizações dos trabalhadores – onde o Serviço Social não está 

alheio e articulado a esses movimentos passa a contestar transformações políticas e sociais no 

âmbito do projeto conservador do Estado – fazendo com que o governo ditatorial avance em 
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torno do processo de redemocratização do país, este fato culmina com a anistia de presos 

políticos, a reforma partidária com o fim do sistema bipartidário que possibilitou a criação de 

novos partidos políticos8. Esse processo se direcionou para a organização do movimento pelas 

diretas já que nasce no interior dos partidos políticos, mas que segundo Fausto ―foi além das 

organizações partidárias, convertendo-se em uma quase unanimidade nacional‖ (FAUSTO, 

1995, p. 509).  

Esse contexto sócio-histórico de efervescência social, em que o país caminha para a 

democratização, fornece as bases para que o Serviço Social de continuidade ao processo de 

ruptura com o conservadorismo da profissão, a partir da sua interlocução com a teoria social 

crítico-dialética, superando o ecletismo teórico do ―marxismo sem Marx‖, que segundo 

Iamamoto,  

 
deu-se predominantemente por manuais de divulgação do ―marxismo 
oficial‖. Aliou-se a isso autores ―descobertos‖ pela militância política, como 
Lênin, Trotsky, Mao, Guevara – cujas produções foram seletivamente 
apropriadas, numa ótica utilitária, em função de exigências prático-
imediatas, prescindindo-se de qualquer avaliação crítica. Esse universo 
teórico eclético soma-se, ainda, pela via predominantemente acadêmica, 
rudimentos do estruturalismo marxista de Althusser (IAMAMOTO, 2000, p. 
211).    

 

A superação do ecletismo teórico, por meio da interlocução com a teoria social crítica, 

abriu o caminho para o amadurecimento das composições teóricas produzidas pelo Serviço 

Social, especialmente no interior dos cursos de pós-graduação através do contato com 

diversas áreas do saber que ―possibilita um intercâmbio mais qualificado com as Ciências 

Sociais e com a tradição marxista, enriquecendo esse processo‖ (TRINDADE, 2001, p. 36). A 

produção de conhecimentos com viés crítico possibilitou a ruptura com a visão acrítica e 

conservadora que remonta o fazer profissional, permitindo uma análise crítica da realidade 

social compreendendo-a como um campo de mediações que compõe a totalidade da vida 

social, onde o ser social é produto e produtor da história, a partir do trabalho. Portanto, uma 

realidade social dinâmica, contraditória e antagônica expressa pela luta de classes, na qual os 

assistentes sociais começam a construir sua consciência de classe e seu compromisso com os 

interesses da classe trabalhadora. É importante ressaltar, que o Serviço Social inserido na 

                                                
8 Este processo é resultante de lutas da classe trabalhadora, inclusive a luta armada – os principais lideres da luta 
armada no Brasil foram o guerrilheiro comunista Carlos Marighela e o ex-capitão do exercito Carlos Lamarca – 
que sofreu uma dura repressão do Estado culminando com mortes e desaparecimentos, muitos até hoje não 
elucidados. 
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dinâmica contraditória das relações de classe, como especialização do trabalho coletivo 

inserido na divisão social e técnica do trabalho,  

 
responde tanto a demandas do capital como do trabalho, e só pode fortalecer 
um ou outro polo pela mediação do seu oposto. Participa tanto dos 
mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela 
mesma atividade, da respostas às necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadora e da reprodução do antagonismo desses interesses sociais, 
reforçando as contradições que constituem o motor básico da história. A 
partir dessa compreensão é que se pode estabelecer uma estratégia 
profissional e política para fortalecer as metas do capital ou do trabalho. [...]. 
É isso, inclusive, que viabiliza a possibilidade de o profissional posicionar-se 
no horizonte dos interesses das classes trabalhadoras, a serviço de um 
projeto de classe alternativo àquele em que é chamado a trabalhar 
(IAMAMOTO, 2004, p. 99-100). 

 

A década de oitenta que representa significativas conquistas para o Serviço Social, 

devido à progressiva reabertura do espaço político que permite um amplo movimento popular 

pelas eleições diretas para presidente e fim do regime ditatorial, fica marcada segundo Fausto 

(1995), pela entrada da oposição no poder pelas eleições indiretas – contrariando as 

reivindicações da massa popular, as eleições diretas para presidente só aconteceram em 1989 

– e a promulgação da nova Constituição brasileira que representa o fim dos últimos resquícios 

formais da ditadura militar e a conquista da cidadania com o avanço dos direitos sociais e 

políticos, estes resultado da luta dos trabalhadores e de amplas camadas da sociedade 

brasileira.  

Neste mesmo período o mundo assiste o colapso do confronto ideológico da chamada 

guerra fria entre capitalismo e socialismo e de seus sustentáculos econômicos, políticos e 

sociais, respectivamente representados pelo Estado de Bem-Estar Social e a economia 

Planificada Socialista. O fim da guerra fria marcou o inicio da ideologia neoliberal, onde a 

desresponsabilização do Estado frente à ―questão social‖ gerou forte retrocesso nos direitos 

sociais com o desmonte das legislações de proteção social e do trabalho e uma série de 

privatizações dos serviços públicos e de empresas estatais. Este processo tem como 

consequência às desigualdades econômicas, políticas e sociais, atingindo diretamente o 

conjunto dos trabalhadores e suas lutas que passam a ser canalizadas ideologicamente pelas 

vias conservadoras da cidadania formal, da responsabilidade social e da solidariedade.  

A partir desse processo sócio-histórico o Serviço Social brasileiro amadurecendo sua 

prática e composições teóricas por meio da teoria social de Marx e a si mesmo como 

profissão, anuncia seu compromisso com a classe trabalhadora se direcionando para uma 

ruptura com o conservadorismo que ainda resiste em seu interior, buscado a sua hegemonia 
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como profissão fundamentada em valores emancipatórios, assume coletivamente a construção 

de um projeto ético-político vinculado ao movimento histórico da sociedade brasileira, à luta 

e as necessidades da classe trabalhadora, e a emancipação humana. 

 

2.2. Projeto ético-político do Serviço Social e valores emancipatórios 

 

O Serviço Social brasileiro atravessou um longo caminho entre o conservadorismo e 

sua ruptura. Em 1993, o Serviço Social assume um projeto ético-político fundamentado nas 

particularidades que emerge do desenvolvimento histórico do país, no compromisso com as 

lutas da classe trabalhadora, com valores e principio éticos na perspectiva de alcançar 

emancipação humana. 

Na década de 80, como mencionamos acima, o Brasil passa por um forte movimento 

de redemocratização, abrindo a possibilidade para que o Serviço Social elaborasse um projeto 

ético-politico, este que já vinha se materializando no interior do processo de ruptura da 

profissão com o conservadorismo. Esse projeto profissional daria uma nova forma de ser e 

pensar a profissão, situada no interior das relações sociais antagônicas e contraditórias que são 

inerentes a sociedade capitalista, imprimindo-lhe uma direção ético-política comprometida 

com a classe trabalhadora e com valores emancipatórios, ou seja, com as necessidades 

concretas dos homens e a construção de uma nova ordem societária, onde ―o comunismo 

emerge como possibilidade de construção de uma nova sociabilidade‖ (BARROCO, 2008, p. 

196), sem exploração, dominação e alienação.  

É nesta direção que a construção do projeto ético-politico do Serviço Social produto 

do movimento histórico, em que a profissão instituindo um viés crítico fundamentado na 

teoria social de Marx desenvolveu-se teórica e praticamente conquistando sua hegemonia, 

colocando-se a frente como um projeto alternativo ao projeto conservador que direcionava o 

fazer profissional desde sua fase inicial. Contudo, esse movimento não foi homogêneo, 

penetrando de maneira diferente na consciência dos assistentes sociais envolvidos nesse 

processo. Netto sinaliza que, 

 

 o sujeito coletivo que constrói o projeto profissional é um universo 
heterogêneo: membros da categoria profissional são, necessariamente, 
indivíduos diferentes – têm origens e expectativas sociais diversas, 
condições intelectuais distintas, comportamentos e preferências teóricas, 
ideológicas e políticas variadas etc. A categoria profissional é uma unidade 
não-identitária, uma unidade de elementos diversos; nela estão presentes 
projetos individuais e societários diversos e, portanto, ela é um espaço plural 
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do qual podem surgir projetos profissionais diferentes (NETTO, 2004, p. 
96). 

 

 Diante dessas considerações é possível apreender que o processo de construção do 

projeto ético-político crítico que daria direção social a profissão, constituiu-se num espaço de 

―lutas, divergências, discussões, confrontos de ideias, polêmicas teórico-políticas‖ (RAMOS, 

2009, p. 42), e como espaço de participação democrática, não é resultado da vontade e desejos 

subjetivos dos profissionais do Serviço Social ou da categoria profissional, mas indo para 

além deles, ―considerando as demandas e aspirações da massa dos trabalhadores‖ (NETTO, 

2004, p. 106). 

 
Este projeto profissional vinculou-se a um projeto societário que, antagônico 
ao das classes possuidoras tem raízes efetivas na vida social brasileira. Neste 
sentido, a construção deste projeto acompanha a curva ascendente do 
movimento democrático e popular, que progressista e positivamente 
tensionou a sociedade brasileira entre a derrota da ditadura e a promulgação 
da constituição de 1988 (NETTO, 2004, p. 106).      

 

O contexto sócio-histórico da realidade brasileira com o processo de redemocratização 

que, se encaminhava para a derrota do Estado ditatorial, foi um momento de resistência e 

grande movimentação política, tendo como marco histórico para a elaboração do projeto 

profissional, o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS – em 1979, na cidade 

de São Paulo, conhecido como Congresso da virada, no qual o Serviço Social se posiciona em 

favor da luta dos trabalhadores imprimindo uma direção social a profissão que vinculado ao 

projeto societário alternativo ao da classe dominante vai romper com o conservadorismo 

profissional fundamentado no referencial teórico-metodológico de matriz positivista e 

estrutural-funcionalista, optando pela teoria social de Marx, onde se cria as bases teóricas e 

metodologias para que o assistente social tenha acesso à formação de sua consciência crít ica e 

seu reconhecimento como classe trabalhadora.        

A partir desse contexto, o referencial teórico-metodológico fundamentado na teoria 

social crítica vai imprimir direção ao pensamento e as ações do Serviço Social, no que 

concerne a formação acadêmica de assistentes sociais – currículo de 1982 – os eventos 

acadêmicos, Seminários, Congressos, Convenções, Encontros. No que concerne a produção 

de conhecimentos o Serviço Social vai se apropriar de autores marxistas, cujos pensamentos 

vão permear a produção teórica, as reflexões e posicionamentos ideopolíticos – especialmente 

na década de noventa. O movimento pela busca da hegemonia dos novos referenciais teórico-

metodológicos e interventivos fundamentado na teoria social de Marx, para a profissão, incide 
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por meio de um amplo debate da categoria através de fóruns realizados por segmentos 

acadêmicos, organizativos e intelectuais da área, a partir do diálogo entre diferentes 

tendências que permeiam profissão e o espaço acadêmico (YAZBEK, 2009). 

Desse modo, a década de oitenta, representou para o Serviço Social o seu 

amadurecimento, teórico, organizativo e representativo a partir da teoria social crítica que 

permitiu seu posicionamento diante do tradicionalismo conservador levando a ruptura com o 

mesmo. No entanto, essa ruptura não eliminou o conservadorismo do interior da profissão, 

mas abriu espaço para os debates democráticos, onde ―posicionamentos ideológicos e 

políticos de natureza crítica e/ou contestadora em face da ordem burguesa conquistaram 

legitimidade para se expressarem abertamente‖ (NETTO, 1996, p. 111). 

A construção da legitimidade do Serviço Social inicia-se na década de setenta, 

especialmente no interior da academia quando surgem os cursos de pós-graduação por meio 

do mestrado e do doutorado, onde, e por meio destes – especialmente na década de oitenta e 

noventa – a profissão se consolida em termos de produção de conhecimento e acumulação 

teórica crítica, sendo reconhecida pelos órgãos oficiais como campo especifico na área de 

conhecimento. Este amadurecimento teórico atrelado ao movimento histórico da realidade 

social brasileira vai permitir que o Serviço Social avance no debate a cerca da formação 

profissional. Netto sinaliza que, 

 

a reforma curricular de 1982 foi precedida e acompanhada de amplas e 
produtivas discussões, largamente estimuladas pela antiga ABESS. [...]. 
Todo empenho foi dirigido no sentido de adequar a formação profissional 
em nível de graduação, as novas condições postas seja pelo enfrentamento, 
em um marco democrático, da questão social potenciada pela ditadura, 
sejam pelas exigências intelectuais que a massa crítica em acumulação 
poderia atender (NETTO, 2004, p. 102, grifos do autor). 

 

 Esse processo viabilizava por meio da formação, a construção de um novo perfil 

profissional que pudesse atender as demandas tradicionais e as que emergiam no âmbito da 

sociedade, em novas áreas e campos de intervenção articulando, ―as dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão‖ (IAMAMOTO, 2000, p. 170).    

 Ainda nesta década o Serviço Social após consolidar o projeto de formação com 

aprovação do Conselho Federal de Educação – CFE – por meio do parecer nº 412/82, do 

Currículo Mínimo do Curso de Serviço Social (ABEPSS, 1996), a profissão avança o debate 

pelo estabelecimento de novas bases que norteariam a prática profissional. Essas bases foram 

construídas através da relação entre teoria e prática, onde o Serviço Social inserido na 

dinâmica da vida social buscou apreende-la em suas contradições por meio da pesquisa com a 
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finalidade de desvendar as desigualdades econômicas, políticas e sociais produzidas pelo 

capitalismo. Desigualdades estas, nas quais o Serviço Social é chamado a intervir construindo 

propostas de trabalho que viabilize por meio de políticas públicas e privadas, e das lutas 

sociais dos vários segmentos da sociedade, a melhora das suas condições de vida e de 

trabalho, contribuindo para que os mesmos tenham acesso aos direitos propostos pela 

cidadania. Assim de acordo com Iamamoto,  

 

a preocupação com pesquisa no Serviço Social teve um largo impulso nos 
anos 1980. Vários encontros nacionais de pesquisa e/ou pesquisadores em 
Serviço Social foram realizados de 1983 a 1990. Os temas polarizados 
estavam centrados na formação profissional, movimentos sociais urbanos, 
políticas sociais do Estado (especialmente saúde e assistência), história, 
teoria e metodologia no Serviço Social (IAMAMOTO, 2000, p. 275). 

 

Nesse contexto, o projeto de ruptura comprometido com as demandas da classe 

trabalhadora e dos vários seguimentos que compõe a sociedade brasileira, ganha hegemonia 

entre os profissionais e seus órgãos representativos, e por meio do trabalho em conjunto 

realizou-se debates a cerca da ética no Serviço Social, onde fica evidente a necessidade de 

elaboração de uma ―nova ética profissional que reflita uma vontade coletiva, superando a 

visão acrítica, onde os valores são tidos como universais e acima dos interesses de classe‖ 

(BARROCO, 2008, p. 176). Logo, como resultado desses debates, que foram realizados em 

seminários, assembléias e encontros nacionais e regionais, em 1986 é aprovado o novo 

Código de Ética do Serviço Social que iria nortear o fazer profissional e com bases legais 

romper com o conservadorismo presente nos códigos de 1947, 1965 e 1975.   

Essa nova ética, de orientação marxista, teve como principio o compromisso com a 

classe trabalhadora e vinha como superação à ética neotomista que tinha uma visão universal 

abstrata da pessoa humana e do bem comum. No entanto, o Código de Ética formulado 

em1986, apesar de ser um avanço no domínio da dimensão política e teórico-metodológica, se 

mostrou frágil ao tornar as ideias de Marx mecanicistas, constituindo-se em uma visão 

classista, na medida em que estava comprometido com os interesses de classe ―sem 

estabelecer a mediação dos valores próprios à ética" (BARROCO, 2008, p. 177). 

A fragilidade expressa no Código de 1986 aponta o atraso em relação às mediações 

ético-morais levando a categoria profissional a questionar suas bases, culminando com sua 

revisão em 1993, onde foi instituído um novo Código de Ética fundamentado na ontologia do 

ser social de Marx, vinculado não só ao compromisso com a classe trabalhadora, mas também 



85 
 

firmado em valores emancipatórios, indicando o trabalho como base fundante da (re) 

produção da vida social (BARROCO, 2008).  

 

A revisão a que se procedeu, compatível com o espírito do texto de 1986, 
partiu da compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia 
do ser social: os valores são determinações da prática social resultantes da 
atividade criadora tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo 
de trabalho que o ser social se constitui, se instaura como distinto do ser 
natural, dispondo de capacidade teleológica, projetiva, consciente; é por esta 
socialização que ele se põe  como capaz de liberdade (BRASIL, 2012, p. 21-
22).  

 

O novo Código de Ética profissional aprovado pela resolução do Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS – nº 273/93 (BRASIL, 2012), consolidou o projeto ético-politico do 

Serviço Social, indicando, a partir da visão crítica da realidade social e das contradições 

inerentes a ela e a profissão, uma direção ético-política ao fazer profissional, estabelecendo os 

princípios éticos que vão nortear esse fazer ―a partir de alguns compromissos fundamentais 

acordados e assumidos coletivamente pela categoria‖ (IAMAMOTO, 2000, p. 78).  

A liberdade é afirmada como valor central da ética implicando a autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, e supõe a construção de uma sociedade 

sem exploração, opressão e alienação (BRASIL, 2012). Assim, a liberdade não pode ser 

confundida com a liberdade propagada pela ideologia liberal, onde ela adquire a concepção de 

ser um direito natural de todos e deve ser adquirida juridicamente por meio de um contrato. 

―A liberdade é a capacidade de agir conscientemente com bases em escolhas de valor, projetar 

finalidades de valor e objetivá-las concretamente na vida social‖ (BARROCO, 2008, p. 19).  

Com base nessas escolhas afirmam-se a defesa intransigente dos direitos humanos 

com a recusa de todo arbítrio e preconceitos, contemplando de maneira positiva o pluralismo 

que envolve a sociedade e o exercício profissional. O código de ética na sua dimensão política 

enuncia seu posicionamento em prol da equidade e da justiça social, com a perspectiva de 

universalização de acesso aos direitos sociais; ampliação e consolidação dos direitos civis, 

políticos e sociais da classe trabalhadora, firmados como direitos de cidadania e a democracia 

enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. (NETTO, 

2004). 

 O Código de Ética de 1993 por seu reconhecimento da liberdade como valor central, 

se apóia em valores que por seu fundamento emancipador, buscam ultrapassar os valores de 

liberdade, equidade, justiça social, tal como preconizados pela ideologia liberal, que vincula 
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esses valores ao direito de propriedade e a capacidade que cada indivíduo tem de consegui-la, 

por meio do trabalho, como indivíduos juridicamente iguais e livres. Neste sentido, 

 

a liberdade defendida pelo liberalismo supõe a desigualdade; vincula a posse 
de bens materiais à felicidade, numa sociedade fundada na propriedade 
privada dos meios de produção e do trabalho. [...]. Com o desenvolvimento 
da sociedade burguesa e a ampliação da alienação, igualdade e liberdade 
tornam-se valores universais abstratos que se configuram como valores 
positivos – porque representam conquistas históricas –, mas não pode 
realizar-se, de fato, para o conjunto da sociedade (BARROCO, 2008, p. 
203).  

 

Tornados ideologias os valores de liberdade, equidade e justiça social remetem-nos ao 

conceito de cidadania, como aparência socialmente necessária de dominação burguesa, pois 

esta como já foi mencionada neste trabalho, não se objetiva como regime de igualdade, assim, 

a cidadania se apresenta como uma ilusão jurídica, instrumento ideológico da classe burguesa 

que tem a finalidade de ocultar as contradições de classe e o movimento real da história. Com 

esta orientação a cidadania burguesa explícita no projeto neoliberal, pretende formar 

indivíduos abstratos, isolados, acríticos sem contradições e antagonismos descolados do 

movimento real e sem determinações históricas.  

Logo, a consolidação dos valores éticos fundamentais de liberdade, equidade e justiça 

social que fundamenta a cidadania e a democracia – tal como expressos no Código de 1993 – 

demanda dos assistentes sociais o compromisso com a competência, que só pode ter com 

fundamento o aprimoramento intelectual por meio de uma formação acadêmica qualificada 

embasada em concepções teórico-metodológica crítica que possibilite uma análise concreta da 

realidade, uma relação sistemática com os usuários e o compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados aos mesmos. Em síntese, o desenvolvimento dos princípios que 

fundamentam o projeto ético-profissional e que são legalizados no Código de Ética, são 

princípios democráticos e requer que os assistentes sociais se articulem com outras categorias 

profissionais que partilhem com propostas similares e com a luta geral dos trabalhadores 

(NETTO, 2004). 

É no sentido de superar os valores impressos no âmbito da democracia burguesa que o 

Código de ética de 1993, realiza-se não apenas por meio da defesa dos valores e da 

articulação destes com a superação da sociabilidade burguesa, ele determina a direção sócio-

histórica desta superação ao tornar explicita sua relação com os princípios socialistas 

(BARROCO, 2008), onde fica claro o antagonismo entre projeto ético-político do Serviço 
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Social e o projeto societário capitalista, e os desafios postos por este último a realização dos 

princípios e valores instituídos no Código. 

A década de 90 representa para o país a implantação e consolidação do projeto 

neoliberal atingindo sobremaneira a classe trabalhadora, onde a redução dos direitos 

trabalhistas e de proteção social vai gerar impactos sobre o processo de produção e 

reprodução da vida social dando novos contornos a ―questão social‖ e suas expressões, 

exigindo do Serviço Social, a construção de novas formas para seu enfrentamento, no âmbito 

do trabalho e da formação profissional.    

 A partir dessa perspectiva é a provada em 7 de junho de1993, à Lei n. 8662/93, que 

regulamenta a profissão e dispõe sobre as competências, atribuições privativas, representação 

da categoria e funcionamento do conjunto CFESS/CRESS. A sua criação possibilitou o 

debate sobre a compreensão a cerca das competências e atribuições do Serviço Social, tanto 

no exercício como na formação profissional (BRASIL, 2012).  

Ainda nesta década, é promovido pela Associação Brasileira de Ensino em Serviço 

Social – ABESS – e pelo Centro de Documentação em Política Social e Serviço Social – 

CEDEPSS –, o debate em torno da revisão do currículo de 1982, onde se constrói a proposta 

de um novo currículo para o curso de Serviço Social, conforme os parâmetros da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, articulando as necessidades e respostas do trabalho 

e da formação profissional, de modo a qualificar a atuação do assistente social, atualizar e 

adequar o projeto ético-politico do Serviço Social, as novas demandas postas pela sociedade.  

(IAMAMOTO, 2000).   

Assim, em 8 de novembro de 1996, por meio de assembleia geral extraordinária, com 

base no currículo mínimo é aprovada as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, 

estas que estabelecem uma base unificada para os cursos de graduação em Serviço Social, que 

tem como referência um arcabouço teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político 

fundamentado na teoria social crítica, que permite a apreensão do significado da profissão a 

partir dos processos sociais e suas particularidades históricas em âmbito nacional e 

internacional, e os desafios postos por eles, numa perspectiva de totalidade (ABEPSS, 1996).  

A nova lógica curricular fundamenta-se em três núcleos de conhecimento e 

habilidades que sustentam uma formação profissional crítica ao projeto capitalista, quais 

sejam: núcleo de fundamentos teórico- metodológico da vida social, núcleo de fundamentos 

da particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira e núcleo de 

fundamentos do trabalho profissional. 
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O primeiro núcleo – fundamentos teórico-metodológicos da vida social – compreende 

um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-politico que possibilita o 

assistente social a conhecer o ser social como totalidade histórica, viabilizando elementos para 

compreensão do movimento contraditório da sociedade burguesa (MEC, 1999).    

O segundo núcleo – núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-

histórica da sociedade brasileira – que alude à compreensão da sociedade brasileira a partir 

das suas particularidades históricas no processo de formação e desenvolvimento urbano e 

rural, em suas diferenças regionais e locais. Ao mesmo tempo esse núcleo compreende 

igualmente o Serviço Social em seu caráter contraditório, no interior das relações entre as 

classes e desta com o Estado incluindo as dinâmicas institucionais públicas e privadas (MEC, 

1999).   

O terceiro núcleo – núcleo de fundamentos do trabalho profissional – compreende 

todos os elementos que constituem o Serviço Social como especialização do trabalho: sua 

trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os elementos éticos que estão presentes no 

fazer profissional, a pesquisa, o planejamento, a administração em Serviço Social e o estágio 

supervisionado. Esses elementos tais como apresentados acham-se articulados por meio da 

análise dos fundamentos do Serviço Social e dos processos de trabalho que se insere, 

desenvolvendo-se em conteúdos essenciais para capacitar os profissionais ao exercício de suas 

atividades, preservando as suas competências específicas regulamentadas por lei (MEC, 

1999).  

Apesar de esses núcleos apresentarem diferentes níveis de apreensão da realidade 

social e profissional, eles se complementam formando um conjunto de conhecimentos que são 

imprescindíveis para o exercício e a formação profissional, pois agregam elementos que 

possibilitam a apreensão crítica do processo histórico que envolve a origem da ―questão 

social‖, e seus desdobramentos no interior das relações entre as classes e frações de classe, no 

Estado e no exercício profissional dos assistentes sociais, visto que a ―questão social‖ 

constitui-se como objeto de intervenção profissional e eixo formulador dos conteúdos da 

formação profissional.  

Os núcleos de conhecimento e habilidades e que se particulariza em matérias e áreas 

de conhecimento essencial a formação profissional, são desenvolvidas em disciplinas, 

seminários temáticos, oficinas/laboratório, matérias básicas, estágio supervisionado, trabalho 

de conclusão de curso e atividades complementares tais como, monitoria, visitas monitoradas, 

iniciação cientifica, projeto de extensão, publicação de produção cientifica e outras atividades 

(MEC, 1999).    
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As diretrizes compreendem assim, um conjunto de conhecimentos e habilidades que 

materializadas em diversas áreas do saber vão nortear a formação imprimindo novas formas 

de ser e pensar a profissão inserida no movimento histórico da realidade social acompanhando 

suas transformações, formando profissionais qualificados para intervir de maneira crítica nas 

novas demandas expressas pela ―questão social‖ na contemporaneidade.       

O Serviço Social no Brasil desde a sua emergência como profissão é chamado a 

intervir nas expressões da ―questão social‖, entretanto, é no processo de ruptura com o 

conservadorismo da profissão que amadurece seu conhecimento teórico e sua prática 

assumindo a direção social vinculada à teoria social de Marx, construindo seu projeto 

profissional fundamentado em valores e princípios éticos calcado nas particularidades da 

formação sócio-histórica do país. Esse projeto adquire concretude por meio do Código de 

Ética do Assistente Social (1993), da Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e das 

Diretrizes Curriculares (1996), estes, que expressam o compromisso do Serviço Social com a 

classe trabalhadora e com valores emancipatórios, que buscam a superação da sociedade de 

classes e a instituição de uma sociedade emancipada. 

Na atualidade o Serviço Social continua lutando para superar o conservadorismo no 

campo profissional e no âmbito acadêmico, contudo, por ser um processo histórico e 

contraditório, nem todos os profissionais e estudantes terão um compromisso com o projeto 

ético-politico hegemônico da profissão assumindo outros projetos de cunho conservador.  
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CAPÍTULO 3: SERVIÇO SOCIAL DA UFF RIO DAS OSTRAS E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

  

 Neste capítulo procuramos apresentar elementos da formação profissional proposta 

pelo Curso de Serviço Social da UFF, campus de Rio das Ostras no sentido de consolidar o 

projeto ético-politico e de acordo com a direção social hegemônica do Serviço Social 

brasileiro. Para tanto faremos inicialmente uma abordagem breve e sintética da contra reforma 

do ensino superior, depois apresentaremos elementos do projeto pedagógico do Curso e seus 

desdobramentos. 

 

3.1. Alguns elementos da contra-reforma do ensino superior a partir do governo FHC 

 

  É importante ressaltar que as contra-reformas de orientação neoliberal vêm sendo 

formuladas pelos organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial (BM) atingindo 

sobremaneira o conjunto das políticas públicas, dentre as quais podemos destacar a educação, 

esta que no atual cenário político vem sendo duramente privatizada e mercantilizada em favor 

do processo de acumulação do capital, deixando de ser um direito social e humano, para se 

enquadrar como serviço ou mercadoria.  

De acordo com Gregório (2012) a influência do Banco Mundial na educação brasileira 

e nos países periféricos tem início na metade da década de 1970, onde direcionou suas 

políticas para o ensino fundamental com o propósito de criar a possibilidade para que os 

trabalhadores adquirissem o mínimo de educação a baixo custo. No entanto, o autor aponta 

que a verdadeira intenção dessa política era a defesa do projeto burguês de sociabilidade, a 

partir da supressão do fantasma do comunismo que rondava esses países. Na década de 1980 

os países dependentes, sob pressão dos países imperialistas, para renegociar suas dívidas 

externas passam a ser credores do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do o Banco 

mundial (BM), estes que passariam a intervir nas políticas econômicas e sociais desses países, 

entre eles o Brasil. Essa interferência viria a garantir que os países de capitalismo dependente 

honrassem seus compromissos com tais organismos, essa garantia viria com a queda nos 

investimentos diretos, o aumento do superávit primário e o controle das taxas de inflação. É 

nesse contexto que num primeiro momento viria à contra-reforma da educação superior que 

está inscrita na contra-reforma da educação e do próprio Estado. 

Trazendo recomendações gerais para a educação o documento do BM de 1996, 

denominado ―Prioridades e Estratégias para a Educação‖ ratifica as propostas apresentadas na 
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―Conferencia Mundial de Educação para Todos‖ realizada em Jomtien na Tailândia no inicio 

da década de 1990, sob o patrocínio dos organismos internacionais e sinaliza para a reforma 

educacional à luz do projeto neoliberal. Nesse texto o Banco Mundial confere a educação o 

dever de solucionar os impasses econômicos gestados por meio das transformações ocorridas 

no mercado de trabalho desde a década de 1970.  Gregório aponta que de acordo com o Banco 

Mundial, 

 
cabe a escola o papel de formar ―cidadãos‖ preparados para constantes 
mudanças de emprego, capazes de se adaptar facilmente a estas mudanças. 
[...]. Estes ―cidadãos‖ devem estar preparados para atender a crescente 
demanda por ―trabalhadores adaptáveis‖, e estes precisam adquirir sem 
dificuldade novos conhecimentos durante toda vida e expandir 
constantemente conhecimentos. O banco afirma que o principal ativo que os 
―pobres‖ possuem é o seu trabalho, e que por isso devem concentrar no seu 
uso produtivo para reduzir tal pobreza (GREGÓRIO, 2012, p. 5). 

 

É neste sentido que o Banco Mundial centraliza a educação básica como instrumento 

fundamental para promover o crescimento econômico e reduzir a pobreza, e dar ênfase para 

necessidades dos governos reduzirem os gastos com o ensino superior gerando uma 

realocação dos recursos públicos para financiar o ensino fundamental, alegando que este entre 

os dois níveis que compõe a educação básica é o que agrega disciplinas e conhecimentos 

gerais que se constitui na base para aumentar a produtividade do trabalho e educação 

posteriores (GREGÓRIO, 2012). Entretanto, Dourado ressalta que, 

 

Ao priorizar a educação básica escolar, restrita à aprendizagem das 
habilidades cognitivas básicas, as propostas do Banco Mundial indicam que 
o discurso da centralidade do conhecimento, a despeito de enunciado, 
configura-se como um artifício de retórica e adesão as premissas do 
neoliberalismo, reduzindo o processo de formação a uma visão de 
racionalidade instrumental, tutelada, restrita e funcional ante ao 
conhecimento universal historicamente produzido (DOURADO, 2002, p. 
240). 

 

A partir dessa perspectiva a educação não cumpre sua função social e o conhecimento 

historicamente construído, a experiência e a reflexão não orientam o processo educativo como 

ferramentas de análise para a apreensão das relações sociais e da ideologia dominante que 

movimentam a sociedade, no sentido de transformá-la9.  

                                                
9 A escola como um espaço formal de ensino, constitui-se como uma das mediações que compõem a totalidade 
das relações sociais na sociedade capitalista produzindo e reproduzindo valores que levam a dominação e a 
exploração, e a formação da consciência acrítica voltada para compreensão desses valores como sendo naturais, 
sem conflitos e contradições. No entanto, a formação da consciência é um processo histórico-dialético que 
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Segundo Gregório (2012), o BM apesar de dar ênfase ao ensino básico, em especial ao ensino 

fundamental a partir do documento de 1996, reconhece a importância do ensino superior no 

documento instituído anteriormente, em 1994, denominado ―As Lições Derivadas da 

Experiência‖, contudo, a finalidade e a forma como este ensino deve ser oferecido à 

população é alvo de críticas do autor. Citando Lima (2007), Gregório assinala que, 

  

Em nenhum momento a educação superior surge como elemento de 
formação crítica do ser humano, mas sim como: a) formação de força de 
trabalho para servir aos interesses da burguesia; b) campo de exploração para 
o capital privado e; c) difundir a concepção burguesa de mundo (LIMA, 
2007 apud GREGÓRIO 2012, p. 7). 

 

 A reforma na educação, de orientação neoliberal, promovida pelos organismos 

internacionais consolidou-se no Brasil por meio do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), especialmente após a criação da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Base para a 

Educação – LDB – favorecendo a expansão do ensino superior e sua inserção na lógica do 

mercado, principalmente com a propagação das Instituições de Ensino Superior – IES – de 

iniciativa privada, com cursos nas modalidades presenciais e à distância, sendo preconizada a 

formação massificada e em curto prazo, de profissionais tecnicamente qualificados para o 

competitivo mercado de trabalho, em detrimento do profissional crítico, criativo e 

propositivo.  

 O que se pretende é um processo de formação esvaziado do saber crítico, este que em 

uma relação dialética com a realidade concreta possibilita a apreensão das contradições postas 

pela sociedade tornando a universidade um espaço de lutas, resistência e tensões políticas pela 

autonomia da construção do saber. Iamamoto sinaliza que as universidades privadas, 

 

regidas por critérios empresariais, são tidas como a referência 
organizacional. São consideradas mais ágeis, eficientes, financeiramente 
equilibradas; apresentam maior diferenciação institucional e menor índices 
de conflitos e tensões políticas. Não é de surpreender que a democracia 
interna, a luta pela autonomia do saber, o debate crítico e a politização 
presentes no meio acadêmico sejam tidos como indícios nefastos para uma 
dinâmica organizacional flexível, dotada de agilidade e eficiência, enfim, 
―moderna‖ (IAMAMOTO, 2011, p. 435-436). 

                                                                                                                                                   
envolve sujeito e objeto, logo esse processo não é linear cada aluno vai apreender esses valores de maneira 
diferente cada um com sua singularidade e particularidade, tendo em vista a sua aceitação e manutenção ou 
resistindo a esses valores no sentido de transformá-los tornando a escola um espaço de luta e resistência as 
formas de sociabilidade burguesa – onde podemos sinalizar o recente movimento de ocupação de quase mil 
escolas públicas (além de universidades) por alunos contrários a reforma do Ensino Médio e a PEC 55, ambas 
promovidas pelo atual governo Temer.  
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 Esse modelo de universidade ―moderna‖ esvaziada do saber crítico, de contradições e 

tensões políticas – elementos estes que possibilitam a construção da consciência crítica dos 

alunos a partir da universidade em sua relação com a sociedade – segue as diretrizes do Banco 

Mundial que visa à adequação do ensino superior as novas exigências do mercado mundial 

regido pela ideologia neoliberal, priorizando o ensino privado com o intuito de minimizar a 

participação do Estado no campo educacional – lembrando que a minimização do Estado se 

dá não só na educação, mais no amplo conjunto das políticas públicas. De acordo com o 

BIRD, 

 

as instituições privadas constituem um elemento importante de alguns dos 
sistemas de educação pós-secundarias mais eficazes que existem no mundo 
em desenvolvimento. Elas podem reagir de forma eficiente e flexível as 
mudanças de demanda e ampliam as oportunidades educacionais com pouco 
ou nenhum custo adicional para o estado. (BIRD, 1995 apud IAMAMOTO, 
2011, p. 436). 

 

É preciso ressaltar que a diminuição de recursos públicos no campo educacional tal 

como expressa as recomendações do BIRD, é uma falácia. Segundo Iamamoto (2011) a partir 

do governo de Fernando Henrique Cardoso, com a aceleração do processo de privatização do 

ensino superior, as instituições privadas vêm sendo financiadas com recursos do Banco 

Nacional do Desenvolvimento – BNDES, como descreve a noticia do Jornal do Brasil, em 

2000, citado pela autora:  

 

Os recursos são do BNDES e poderão beneficiar também instituições 
particulares que receberam conceitos insuficientes na avaliação realizada 
pelo ministério [...]. O empréstimo poderá ser pago em até dez anos, de 
acordo com a taxa de juros de longo prazo (TJLP) mais os juros de 2,5% ao 
ano, somada a taxa de risco do agente financeiro. Se a instituição for 
particular, o financiamento é realizado de forma indireta por meio do agente 
financeiro, com o BNDES entrando com até 80% (GIARALD, 2000 apud 
IAMAMOTO, 2011, p. 436 grifos do autor). 

 

A mesma autora cita com base nas constatações do Ministério da educação – MEC – 

que, 

 
segundo os dados da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), no período de 1995-2001, as 54 
instituições federais de ensino superior públicas perderam 24% dos recursos 
para custeio (pessoal, água, luz, telefone e materiais diversos) e 77% de 
recursos para investimento em salas de aula, laboratórios, computadores e 
acervo bibliográfico, apesar do número de alunos ter aumentado. Ao mesmo 
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tempo, a rápida expansão do ensino médio, aumentando a pressão para o 
acesso ao ensino superior, deu origem a um processo de crescimento 
desordenado da rede privada de ensino superior (PORTAL DO MEC, 2007 
apud IAMAMOTO, 2011, p. 437). 

 

No entanto, o processo de expansão e mercantilização do ensino superior no governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) não se resume ao financiamento direto e indireto 

das IES privadas com os recursos do estado e a redução de recursos das Instituições Federais 

de Ensino Superior. No interior desse processo o governo criou o Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES – ―através da medida provisória nº 1.827, de 27 de maio de 1999, e 

oficializada em 12 de julho de 2001 pela Lei nº 10.260/2001‖ (QUEIROS, 2015, p. 46), que 

se instituiu como um dos principais mecanismos de privatização de recursos públicos no 

âmbito do ensino superior brasileiro. 

Seguindo a mesma lógica privatista do governo neoliberal de Fernando Henrique 

Cardoso o governo Lula da Silva (2003-2011), da continuidade aos pontos que centralizam o 

projeto de expansão do ensino superior por meio da ampliação do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES – e a criação do Programa Universidade para Todos – PROUNI – 

―institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005‖ (AGAPITO, 2016, p. 132).  

Convém observar que passados três anos da criação do PROUNI, o governo Lula da 

Silva para atender as demandas do setor privado e ampliar as possibilidades de destinar 

recursos públicos as IES de iniciativa privada, instituiu por meio da portaria normativa nº 02, 

de 31 de março de 2008, a articulação e a distribuição dos recursos destinados ao FIES com a 

concessão das bolsas parciais do PROUNI, podendo os alunos beneficiados com a bolsa de 

50% financiarem a diferença com a verba do FIES (QUEIROS, 2015). Essa articulação 

ampliou o acesso ao ensino superior por meio de bolsas de estudo integral e parcial em 

instituições particulares ao mesmo tempo em que acresceu a isenção fiscal dessas instituições. 

 

Entidades filantrópicas, que já tinham isenção, foram obrigadas a participar 
do programa com 20% da receita em atividades assistenciais, 20% em bolsas 
integrais e 20% em bolsas de qualquer modalidade. Entidades sem fins 
lucrativos que já tinham isenção de imposto de renda e Contribuição sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) passam a ter isenção de COFINS e PIS, oferecendo 
10% de bolsas, sendo 5% integrais e 5% parciais. Entidades com fins 
lucrativos também podem ter isenções fiscais se participarem do programa 
com as mesmas isenções, COFINS, PIS, CSLL e imposto de renda, e a 
mesma cota de bolsas, 5% integral e 5% parcial, das entidades sem fins 
lucrativos (ANDRÉS, 2008 apud CISLAGHI, 2010, p. 133). 
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Contudo, o ato de delegar parte do fundo público, por meio de isenção fiscal as 

instituições de ensino superior privadas não é um movimento que irrompeu no Brasil no 

âmbito do neoliberalismo. Cislaghi (2010) sinaliza que no contexto da ditadura militar foi 

instituída a Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, onde fica estabelecida a isenção de 

impostos sobre o patrimônio, a renda e serviços sobre as instituições de educação, trazendo 

um forte incentivo para o crescimento das IES de iniciativa privada. Peres ao citar Cunha, 

aponta para o fato de que,  

 

nos dez primeiros anos que se seguiram a implantação do regime autoritário 
de 1964, o setor privado cresceu como nunca em nosso país, incentivado e 
subsidiado pelo estado em todos os níveis: federal, estadual  e municipal 
(CUNHA, 1984 apud PERES, 2009, p. 179) 

 

Neste sentido, o processo de expansão do acesso ao ensino superior no Brasil, vem 

sendo realizado por meio da supressão dos limites entre o público e o privado, com a 

utilização do fundo público como mecanismo de fortalecimento da privatização e 

mercadorização da educação brasileira, em detrimento de um processo de expansão da 

educação pública, gratuita e de qualidade instituída na carta constitucional como um direito 

social e dever do Estado.  

Com intuito de fomentar a expansão e a interiorização da oferta de cursos e programas 

do ensino superior, por meio da educação à distância, para a formação de professores da 

educação básica, capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica, 

entre outros objetivos, o governo Lula da Silva instituiu por meio do decreto nº 5.800, de 8 de 

junho de 2006, a Universidade Aberta do Brasil – UAB, inserindo a metodologia de ensino a 

distância nas instituições de ensino superior pública, por meio de acordos e cooperação desta 

com os estados e municípios (BRASIL, 2007a).  

O sistema UAB, acaba por integrar a universidade pública num movimento onde o 

ensino superior é viabilizado para atender as necessidades do capital, tanto no campo 

econômico como ideológico, na medida em que formam profissionais para atender o mercado 

de trabalho e em paralelo reproduzir a ideologia dominante. Segundo Gregório, 

 

ao priorizar a formação de professores da Educação Básica, o governo Lula 
da Silva pretendeu naturalizar, na classe trabalhadora, o uso das novas 
tecnologias na educação, fazendo com que os docentes, como formadores de 
opinião, difundissem a concepção burguesa de mundo, conformando os 
futuros trabalhadores a realidade defendida pela burguesia, além de 
constituir lucrativo campo de compra de pacotes tecnológicos (GREGÓRIO, 
2011, p. 43). 
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O processo de formação viabilizado pela UAB – mais não só por ela, pois esta é a 

realidade do EAD, seja de iniciativa privada ou pública – implica que o aluno estude sozinho 

por meio de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TICs), sendo uma 

modalidade de aprendizagem que tem como fundamento o autoconhecimento. A relação 

aluno/professor e aluno/aluno são mediadas por webconferências, videoconferências, chats, 

fóruns, correio eletrônico etc. e por material didático pré-produzido ou produzido pelo 

professor durante o curso. Diante dessas considerações é importante destacar, 

 

que os alunos (con)formados pela UAB não entram em contato, em 
momento algum, com o ambiente universitário, com a pesquisa e a extensão, 
o que é fator importante numa formação humana crítica e dotada de 
instrumentos capazes de fazer com que os alunos tenham uma visão de 
mundo libertária, rompendo com os interesses da classe burguesa 
(GREGÓRIO, 2011, p. 43).  

 

No segundo mandato do governo Lula da Silva (2007-2011), aprofunda-se a reforma 

da educação superior, cujo, a meta não se restringe a expansão das IES de iniciativa privada 

com cursos nas modalidades presenciais e a distância. De acordo com Gregório (2012), 

seguindo as recomendações do Plano Nacional de Educação – PNE – instituído pela Lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001, que tem como um de seus objetivos o aumento da oferta de 

ensino superior para, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos até 2010, é instituído 

pelo Decreto Lei nº 6.096 de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão da Universidades Federais – REUNI – este que viria a ser o carro 

chefe do governo para a realização da contra reforma da educação universitária.  

O Decreto que institui o REUNI define como alguns de seus objetivos, a criação das 

condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação superior e o 

melhor aproveitamento da estrutura física, com aumento do qualificado contingente de 

recursos humanos existentes nas universidades federais. O programa tem como meta global 

que ao final de cinco anos, a partir do inicio de cada plano elaborado pelas universidades, que 

a taxa de conclusão media dos cursos presenciais sofram um aumento progressivo para 90% e 

que a relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor eleve-se para 18 

(BRASIL, 2007b).10 

                                                
10  ―O objetivo traçado nesse decreto é, definitivamente, incompatível com a qualidade da educação superior, 
pois as precárias condições em que hoje se encontram praticamente todas as universidades públicas brasileiras, 
tanto em termos de sua infra-estrutura quanto de insuficiências em seus quadros docente e de técnico-
administrativo, não permitem a ampliação do acesso à educação superior com garantia de permanência – ainda 
que esta seja uma luta histórica do Movimento Docente‖ (CADERNO ANDES. Brasília, nº 25, agosto de 2007, 
p. 21). 
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Com estes elementos gostaríamos de nos aproximar do estudo da criação do Polo 

Universitário de Rio das Ostras e do Curso de Serviço Social neste polo, este último, objeto 

de nossa análise. 

 

3.2. A UFF, no processo de interiorização e a criação do Polo Universitário de Rio das 

Ostras. 

 

É necessário ressaltar que a adesão da Universidade Federal Fluminense (UFF) ao 

REUNI, teve como um de seus pontos fundamentais para a ampliação do acesso a educação 

superior, o aumento de números de vagas nos cursos existentes em Niterói, a criação de novos 

cursos e expansão de vagas no interior do Estado do Rio de Janeiro com a criação de novos 

Polos de Ensino, transformando a UFF na universidade pública mais interiorizada do estado. 

No entanto, o processo de expansão e interiorização da UFF vem acontecendo desde a década 

de 1960, como sinaliza Silva. De acordo com o autor, 

 

apesar da sede administrativa e a maior parte dos cursos serem oferecidos 
em Niterói, a UFF já começou agregando cursos em Volta Redonda 
(Engenharia Siderúrgica) e Campos (Serviço Social) a partir da década de 
1960. Posteriormente, a universidade avançou para Santo Antônio de Pádua, 
na década de 1980, e para Angra dos Reis, Cabo Frio, Itaperuna, Macaé e 
Miracema, na década de 1990. Nos anos 2000 foram abertos cursos em São 
João de Meriti, Nova Friburgo, Rio das Ostras e mais um em Macaé (GTPE-
ADUFF/SSIND, 2013 apud SILVA, 2015, p. 182). 

 

Ainda segundo o autor citado esse processo trouxe sérias implicações para os campi 

do interior,  

 

os alunos chegaram – e foram bem vindos! -, porém as salas de aula, as 
bibliotecas, a moradia estudantil, o transporte, o restaurante universitário, os 
laboratórios, os técnicos e os professores ainda estão em falta. As 
debilidades estruturais dos Polos são grandes e dificultam a plena atividade 
de ensino, pesquisa e extensão. (GTPE-ADUFF/SSIND, 2013 apud SILVA, 
2015, p. 183). 

 

  Passados 10 anos observa-se que os impactos previstos pelo Reuni para a UFF, em 

especial para o Polo de Rio das Ostras11, não se concretizaram. O Polo Universitário de Rio 

das Ostras (PURO) foi criado em 2004, por meio de um convenio firmado entre a UFF e a 

 

                                                
11 Atualmente denominado campus UFF de Rio das Ostras – CURO. 
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Prefeitura de Rio das Ostras, a partir de 2006 foi realizado um acordo de repactuação entre a 

UFF e a Prefeitura com a adesão do Ministério da Educação (MEC), assim o projeto de 

expansão e construção do Polo Universitário, ficou sob a responsabilidade dessas três 

entidades.  

Embora a instalação do Polo Universitário de Rio das Ostras tenha acontecido em 

2004, com a criação dos primeiros cursos: Serviço Social, Enfermagem, Psicologia, Produção 

Cultural, Ciência da Computação e Engenharia de Produção, a sua consolidação se deu em 

2007, por meio da construção de dois departamentos que formam a base do ensino 

universitário na instituição, sendo estes: Ciência e Tecnologia e Humanidades e Saúde. A 

construção desses dois departamentos apontou para a emergência de se fortalecer os cursos – 

assim como o polo universitário – fazendo com que se construíssem projetos pedagógicos 

autônomos para os cursos existentes no Campus (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 

2007).12  

De acordo com o projeto de expansão e construção do polo, a universidade ganharia 

três blocos novos, com quatro pavimentos e quadra poliesportiva. Os novos prédios incluiriam 

teatro com 296 lugares, biblioteca, laboratórios, salas de aula e salas de convivência para 

professores (http://www.riodasostras.net/index.php/noticias/uff-em-rio-das-ostras/1071-rio-

das-ostras-entrega-projeto-arquiteto-de-expansdo-puniversito-da-uff).  

Contudo, o Campus da UFF de Rio das Ostras vem funcionando desde sua criação no 

prédio de uma escola pública, onde containeres são utilizados como sala de aula, sala de 

professores, secretarias, departamentos etc., como fica evidenciado em documento de 

denúncia apresentado pelos professores do Polo ao CUV em 2011 (Cf. Anexo 1). Neste 

período foram construídos os prédios para a moradia estudantil, para o Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA) e o prédio Multiuso que funcionam atualmente como Instituto de Ciência e 

tecnologia.  

 Em entrevista cedida ao site UOL Educação em 7 de março de 2013 o diretor do Polo 

Universitário, à época,  Ramiro Piccolo afirmou que a verba destinada – depositada em 2010 

– à  construção do prédio principal não dá para um quinto das obras devido a inflação e a 

especulação imobiliária. Seriam necessários R$ 25 milhões para a construção do edifício 

(FARIAS, 2013).  

                                                
12 Os Cursos criados no Polo eram extensão de turma dos cursos de Niterói, portanto possuíam o mesmo projeto 
pedagógico. Data deste período também, 2006, os primeiros concursos para atender os cursos deste Polo, onde 
os professores seriam lotados nos departamentos acima citados. Até então os docentes que ministravam 
disciplinas eram oriundos de Niterói e para tanto, ganhavam uma bolsa. 
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 Diante dessas considerações é pertinente dizer que em 2017 a situação do CURO 

apresenta poucas mudanças, o projeto de expansão e construção do Polo Universitário, não foi 

materializado, para atender o número de alunos matriculados nos cursos existentes na 

universidade13.  A precarização que se encontra o CURO desde a sua criação é pauta de 

constantes debates que envolvem a comunidade acadêmica e vem direcionando suas lutas na 

busca de soluções que garantam e consolidem no âmbito da universidade, e para além dela, 

um projeto de universidade pública, gratuita e de qualidade que propicie a indissociabilidade 

entra ensino, pesquisa e extensão. 

Apesar da precarização em infraestrutura, merece destaque o ensino de qualidade que 

os cursos deste campi vem oferecendo, em especial o Serviço Social, conforme indica 

documento do MEC ―Avaliação de 201414‖ resultado de avaliação in locu do Curso de 

Serviço Social.  

 

3.3. Curso de Serviço Social do Campus da UFF em Rio das Ostras 

 

O curso de Serviço Social ao ser criado se propõe a levar para outras regiões o ensino 

superior de qualidade, com o objetivo de formar profissionais qualificados teórica e 

metodologicamente para intervir de maneira crítica na sociedade e nas expressões da ―questão 

social‖ que se materializam na realidade dessas regiões, articulando as características locais a 

conjuntura macro, com habilidade de conhecer os limites e as possibilidades postos pela 

realidade social (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007).  

 
A criação de um Curso de Serviço Social em Rio das Ostras respondeu, por 
um lado, ao desafio de promover a presença de uma universidade pública, 
gratuita, de qualidade, e socialmente responsável no interior do Estado, se 
contrapondo, assim, a uma tendência de privatização do ensino superior que 

                                                
13 De acordo com as estatísticas do Sistema de Transparência da UFF, o campus da UFF de Rio das Ostras tem 
2007 alunos, segundo os quais 1.359 vinculados ao Instituto de humanidades e saúde – RHS – e outros 648 ao 
instituto de ciência e tecnologia – RIC (https://app.uff.br/transparencia/painel_por_unidade). 
14 De acordo com a comissão de avaliação do MEC ―o Campus Universitário de Rio das Ostras da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), apesar de dispor de estrutura física insuficiente para atender todas as demandas das 
atividades acadêmicas, apresenta projeto de expansão a médio e longo prazo, oferece o Curso de Serviço Social 
com qualidade, comprometido com a proposta de formação profissional prevista pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e sugeridas pela ABEPSS. O Corpo Docente do Curso é qualificado e competente, todos possuem 
pós-graduação stricto sensu, 88% são concursados e contratados em regime de trabalho de dedicação exclusiva, 
o restante no regime de trabalho de tempo integral, 90% têm pelo menos 03 anos de experiência no magistério 
superior, e 76% dos docentes têm formação na área de Serviço Social. O Coordenador do Curso é Graduado, 
Mestre e Doutor em Serviço Social, possui pleno conhecimento da profissão e perfil para gestor. Portanto, o 
Curso de Graduação em Serviço Social (Bacharelado), do Campus Universitário de Rio das Ostras da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) apresenta um perfil MUITO BOM (conceito final: 4) de qualidade‖ 
(Relatório de avaliação do MEC, 2014 – Fonte: Coordenação do Curso de Serviço Social da UFF, Campus Rio 
das Ostras).  



100 
 

percorre os municípios brasileiros (PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO/UFF, 2007, p. 6). 
 

 O contexto econômico, político e social, expresso pelo projeto societário hegemônico 

coloca-se como desafios a profissão, ao processo de formação e consequentemente ao avanço 

e ao aprofundamento do projeto ético-politico profissional, pois em tempos de crise do capital 

financeiro e globalizado, nas últimas décadas o Estado vem respondendo com uma série de 

transformações societárias nos campos, ―produtivo, através da reestruturação produtiva e no 

âmbito político, através de contra-reformas de orientação neoliberal com vistas a manter o 

processo de acumulação do capital‖ (POLÍTICA DE ESTÁGIO DO CURSO, 2016, s/n). No 

campo social os efeitos da crise do capital, nos últimos decênios, tem se mostrado, 

 

devastadores, pois se de um lado se restringe cada vez mais o acesso ao 
mercado formal de trabalho, tendo em vista o investimento em tecnologia, 
liberando grandes contingentes de força de trabalho vivo, por outro, há um 
sério ataque aos direitos humanos e sociais historicamente conquistados 
(POLÍTICA DE ESTÁGIO DO CURSO, 2016, s/n). 

 

Se por um lado a criação do Curso de Serviço Social em Rio das Ostras respondeu ao 

desafio de promover uma universidade pública de qualidade, indo na contramão da tendência 

de privatização do ensino superior, ―Por outro lado, a implantação de um curso desse porte 

responde, também, a uma demanda de formação profissional em Serviço Social na região‖ 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 6), na medida em que o município nos 

últimos anos vinha crescendo e passando por várias transformações estruturais e sociais, 

―fruto de um processo acelerado de urbanização promovido pelo recebimento dos royalties de 

petróleo (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 6, grifo dos autores), processo 

este que se expressa por meio de um forte crescimento populacional‖. No entanto, 

 

como não há uma economia que gera empregos na mesma medida em que 
essa demanda surge, o que percebemos é um forte fluxo migratório, que 
reproduz a situação de pobreza que marca a vida cotidiana das famílias, 
incha os serviços públicos e se torna uma particularidade importante para a 
construção de políticas públicas no município e na região. A complexidade 
dessa construção revela a importância da contribuição do Serviço Social 
como sujeito ativo – o que se expressa pela necessária articulação entre saber 
cientifico e a realidade local, através do tripé ensino, pesquisa e extensão 
(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 6). 

 

  Portanto, passados dez anos da criação do curso no Campus da UFF de Rio das 

Ostras, os desafios permanecem e em alguns casos se aprofundaram, quando se trata de 
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agudização das expressões da ―questão social‖. A seguir traremos elementos sobre o projeto 

pedagógico do Curso para pensarmos o processo de formação profissional como possibilidade 

de dar respostas a estes desafios. 

  

3.4. Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da UFF Campus de Rio das Ostras: 

principais diretrizes e proposta curricular 

 

 Como indicamos no capítulo anterior as diretrizes curriculares para os cursos de 

Serviço Social, tem uma lógica curricular que se fundamenta em três núcleos de 

conhecimento e habilidades, sendo o primeiro núcleo de fundamentos teórico-metodológicos 

da vida social, o segundo núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-

histórica da sociedade brasileira e o terceiro núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

 Esses núcleos possibilitam aos alunos uma compreensão da realidade capitalista de 

forma crítica, sem a qual não conseguiríamos construir estratégias para sua superação. Para 

além desta apropriação é importante a incorporação dos princípios prescritos no projeto ético-

político para que se formem profissionais comprometidos com a emancipação humana. 

 Desta forma, objetiva-se neste capítulo observar se o curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus de Rio das Ostras consegue materializar 

na sua proposta pedagógica as diretrizes curriculares propostas pelo projeto ético-político e de 

que forma os valores emancipatórios desse projeto atravessam a formação profissional. 

   A construção desse projeto pedagógico possibilitou uma autonomia relativa em 

relação aos cursos da UFF de Niterói, ao mesmo tempo em que evidenciou a necessidade de 

se fortalecer os projetos pedagógicos comuns a uma mesma matriz teórica e política 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007). 

 O Projeto Pedagógico para o Curso de Serviço Social do Polo Universitário de Rio das 

Ostras – PURO – inicialmente era uma proposta espelhada no Projeto Pedagógico da Escola 

de Serviço Social de Niterói – ESS/Niterói – uma vez se tratar de uma extensão de curso, 

estando em conformidade com as conquistas e experiências acumulada por esta escola, com 

as diretrizes curriculares formuladas por meio de um amplo debate da categoria profissional 

por meio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS – e 

com a Lei de Diretrizes e Base para a Educação – LDB – (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO, 2007).  

 Em 2008 foi aprovado um projeto pedagógico da UFF/PURO autônomo, construído 

em 2007 pelos professores já efetivos do curso, à luz das diretrizes curriculares e articulado ao 
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contexto econômico, político, social e cultural da sociedade brasileira em uma conjuntura 

contemporânea marcada pelo processo de ajustes neoliberais que teve como consequências 

transformações na relação entre Estado, mercado e sociedade civil (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007). À política econômica neoliberal tem como pedra de 

toque do seu projeto de reduções e ajustes a desresponsabilização do Estado frente à ―questão 

social‖, a flexibilização das relações de trabalho com o desmonte gradativo das legislações de 

proteção social e do trabalho, e uma série de privatizações inclusive das políticas públicas. 

 É nos marcos dessas transformações que o Serviço Social como especialização do 

trabalho coletivo, inserido na divisão social e técnica do trabalho, participa da produção e 

reprodução da vida social, construindo estratégias de enfrentamento à ―questão social‖ e suas 

expressões, com a finalidade, de criar condições para que os trabalhadores tenham acesso às 

políticas sociais. 

 Deste modo, o Serviço Social não está alheio as transformações ocorridas na 

sociedade – em especial a sociedade brasileira – resultado da dinâmica contraditória de 

valorização do capital que produz e reproduz a ―questão social‖ expressa no conjunto de 

desigualdades que atinge sobremaneira a classe trabalhadora em âmbito nacional e regional.  

Neste sentido, a proposta pedagógica para o curso de Serviço Social da UFF/PURO, 

manteve a ―questão social‖ como elemento central e base fundante para o trabalho do 

assistente social, articulando-a as políticas sociais e a prática da pesquisa à medida que esta se 

constitui em elemento fundamental do fazer profissional do assistente social possibilitando ao 

mesmo apreender e intervir na realidade social com a perspectiva de dar respostas e atender as 

necessidades que são colocadas pelas classes trabalhadoras (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO, 2007). Dessa maneira, 

 

o assistente social deve ter capacidade de formular, avaliar prioridades, 
implicações e resultados e programar alternativas de intervenção social 
condizentes com as demandas diversas que abrange seu campo de ação 
profissional. Para tanto, é necessário uma articulação permanente entre o 
conteúdo formativo do Curso de Serviço Social e as diversas questões 
concretas que se põem no universo profissional. Tais alternativas incidem na 
elaboração/formulação e implementação de propostas via políticas sociais 
públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e dos movimentos 
sociais (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 13).  

 

Tais alternativas se materializam na intervenção profissional do assistente social 

contribuindo para que os trabalhadores tenham acesso a seus direitos através de informações, 

programas, projetos e serviços sociais, sejam por meio da intervenção individual ou da 
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promoção de espaços de discussão coletiva que se fazem necessário a fim de estimular o 

fortalecimento social, político e econômico desses trabalhadores como forma de 

enfrentamento às expressões da ―questão social‖ no qual vivenciam. 

 Como indica Guerra ―Toda intervenção encontra-se imbuída de um conjunto de 

valores e princípios que permitem ao assistente social escolhas teóricas, técnicas, éticas e 

políticas‖ (GUERRA, 2012, p. 56) que vão orientar o fazer profissional imprimindo-lhe um 

modo de ser, pensar e agir, que permite o profissional criar estratégia de enfrentamento a 

―questão social‖ e suas expressões, de forma que as demandas e requisições que estão 

presentes no cotidiano profissional tenham respostas qualificadas. Esse movimento vai exigir 

do assistente social ―fundamentos teórico-metodológicos, conhecimentos e saberes 

interventivos, habilidades técnico-profissionais, procedimentos teórico-metodológicos de uma 

perspectiva ética com clara orientação estratégica‖ (GUERRA, 2012, p. 41). 

Nessa perspectiva a proposta pedagógica se direciona para a formação de um 

assistente social com competências e habilidades teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política fundamentadas na teoria social crítica com viés marxista – garantindo o respeito 

às diferenças e a pluralidade no pensamento científico – que possibilite o mesmo a apreensão 

da realidade concreta em sua totalidade, a partir do movimento histórico que compreende os 

diferentes processos sociais, superando em suas análises e intervenções a imediaticidade e a 

superficialidade que envolve a sociedade e o cotidiano do fazer profissional (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007). 

 O cotidiano profissional com suas características torna o exercício profissional 

pragmático, com respostas prontas, fragmentadas, pontuais bem como exige o nível do 

cotidiano, que se fundamenta no senso comum e na praticidade da vida. Os fundamentos 

técnico-operativo e ético-politico atrelados a um conjunto de saberes teórico-metodológicos, 

fundamentados na teoria social crítica, vai criar a possibilidade para que o assistente social no 

momento da sua intervenção profissional eleve-se do nível do cotidiano questionando suas 

ações. Nesse momento ele pode direcionar sua intervenção na perspectiva de ir para além da 

realidade que se mostra – realidade esta onde reside a alienação, as ideologias, as 

representações, as visões de mundo etc., tidas como naturais sem contradições e antagonismos 

– buscando sua essência, criando possibilidades para que o agir profissional se direcione na 

busca da realização das necessidades dos trabalhadores a partir da realidade concreta que os 

envolve, reconhecendo esta, como produto da história com múltiplas determinações, portanto 

complexa, impossível de ser apreendida no nível do senso comum, onde ―tudo se passa como 

se o exercício profissional fosse isento de teoria, de uma racionalidade, da necessidade de se 
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indagar sobre a realidade, de valores éticos e de uma direção política e social‖ (GUERRA, 

2012, p. 46).  

Logo, a proposta pedagógica formulada coletivamente pelos professores do curso de 

Serviço Social da UFF-PURO tem a perspectiva de formação de um assistente social crítico à 

realidade, com competência no fazer profissional, comprometido de forma ética, política e 

socialmente com a construção de alternativas de enfrentamento da ―questão social‖ e suas 

expressões, estas que são colocadas como objeto de intervenção no cotidiano profissional 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007).  

 

Tal profissional deve ser capaz de posicionar-se diante da realidade 
brasileira e das especificidades regionais. Para tanto são necessários um 
conhecimento e acompanhamento da dinâmica histórica da sociedade e da 
articulação deste conteúdo com as diversas questões colocadas como objeto 
profissional. [...]. O traço crítico do assistente social deve ser expresso na 
consciência em formular alternativas de intervenção que privilegie a 
transformação da sociedade com vistas à garantia da justiça e da 
democratização social e econômica colocadas como necessidade pelas 
classes trabalhadoras (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 13). 

 

É nesse sentido que o projeto pedagógico revela a importância da formação de um 

assistente social comprometido com os princípios e valores presentes no projeto ético-político 

profissional, que construído a partir das particularidades sócio-histórica do país tem o 

reconhecimento da liberdade e da justiça social como valores éticos fundamentais na defesa 

intransigente dos direitos humanos, na ampliação e consolidação da cidadania e da 

democracia que materializados no código de ética profissional vão nortear o fazer 

profissional, contribuindo para a superação da sociedade de classes e a construção de uma 

sociedade emancipada. 

Faz-se importante ressaltar que a proposta pedagógica pretende contribuir para um 

processo de formação onde a ―produção do conhecimento, a partir de uma perspectiva crítica 

e emancipatória, deve ser compreendida como parte de uma formação para a vida e não, 

exclusivamente, para a atuação profissional‖ (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, 

p. 11).  

Com base nas perspectivas apresentadas o projeto pedagógico vem seguindo 

precisamente os princípios da formação profissional tal como vem preconizando a ABEPSS. 

A sua estrutura está organizada em três áreas de fundamentos estabelecidas pelas diretrizes 

curriculares por meio das quais correlacionam diferentes espaços pedagógicos, os objetivos,  
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os conteúdos e as dimensões de ensino, pesquisa e extensão (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO, 2007).  

A primeira área corresponde os fundamentos históricos e teórico-metodológicos da 

vida social que tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre o ser social, a partir de um 

conjunto de fundamentos teórico-metodológico e ético-político. Esta área de fundamentos 

sustenta os objetivos e conteúdos dos seguintes espaços pedagógicos: Sociologia, Teoria 

Política, Filosofia, Psicologia, Economia Política e Pensamento Social (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007). 

A segunda área representa os fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira tem a finalidade de apreender seu processo de formação e desenvolvimento urbano 

e rural e suas diferenças regionais e locais, por meio das suas características e particularidades 

históricas. Esta área de fundamentos sustenta os objetivos e conteúdos dos seguintes espaços 

pedagógicos: Formação Sócio-Histórica do Brasil, Questão Urbana e Rural no Brasil, Questão 

Social no Brasil, Movimentos Sociais e Educação Popular, Relações de Gênero e Questão 

Social, Família, Grupos de Convívio e Redes Sociais, Política Social, Administração e 

Planejamento e Direito e Legislação Social (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007). 

A terceira área compreende os fundamentos do trabalho profissional tem o propósito 

de estudar os elementos que caracterizam o Serviço Social como especialização do trabalho. 

Esta área de fundamentos sustenta os objetivos e conteúdos dos seguintes espaços 

pedagógicos: Introdução ao Serviço Social, Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos 

do Serviço Social, Ética Profissional, Pesquisa em Serviço Social, Supervisão de Estágio, 

Laboratório de Instrumentos e Técnicas, Oficinas e o Trabalho de Conclusão de Curso 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007).  

 As disciplinas obrigatórias criadas a partir das áreas de fundamentação são distribuídas 

nos nove períodos que estruturam o curso o 1º período compõe os seguintes espaços 

pedagógicos – e assim respectivamente: Formação sócio-histórica; Introdução ao SS; 

Filosofia; Oficina do conhecimento; Psicologia; o 2º período: Sociologia, Teoria Política, 

Fundamentos I, Economia Política, Oficina de texto; o 3º período: Ética e SS; Política Social 

I; Fundamentos II; Pensamento Social I; Questão Social no Brasil; 4º período: Processos de 

Trabalho e SS I; Política Social II; Estágio I; Laboratório I; Fundamentos III; 5º período: 

Processos de Trabalho e Serviço Social II; Família, relações de gênero e questão social; 

Pensamento Social II; Estágio II; Laboratório II; 6º período: Pesquisa em SS; Questão 

urbana e rural no Brasil; Pensamento III; Estágio III; Laboratório III; 7º, 8º e 9º períodos: 

Direito e Legislação Social; Movimentos Sociais e Educação Popular; Estágio IV; 
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Administração e Planejamento. Cada um desses períodos compõe objetivos que vão 

fundamentar o processo de formação, assim faremos uma breve síntese desses objetivos: 

1º período – Busca-se nesse período trabalhar de maneira processual a capacidade de análise 

e de reflexão crítica nos alunos. Dentre os objetivos evidencia-se: capacidade de análise 

crítica (leitura e apropriação de uma posição teórica); introdução a um conjunto de categorias 

centrais para o pensamento crítico; superar o senso comum acercado no Serviço Social: assim 

espera-se que o aluno incorpore o debate sobre a emergência da profissão, e sua relação com 

um projeto profissional (relacionado a um projeto de sociedade) – essa é ideia central que 

organiza esse período. Por outro lado, o aluno deve incorporar quais são as exigências 

acadêmicas de estar na universidade: o que é trabalho acadêmico, como se relaciona com 

conhecimento e produção teórica, participação da vida da universidade pública (o acesso a um 

conjunto de conhecimentos que se tornam acessíveis na vida universitária); 

2º período – Este período tem uma abrangência temática ampla, neste sentido, o recorte 

proposto seria o Estado, política e democracia burguesa (inserindo diversos autores clássicos) 

como categorias centrais para a apreensão da institucionalização do SS no Brasil, como uma 

profissão inscrita na divisão sócio-técnica do trabalha e mediatizada pela sua relação com o 

Estado. O aluno neste período já deve se apropriar de algumas categorias da crítica da 

Economia Política; 

3º período – A relação entre Questão Social e Serviço Social é importante neste período, pois 

conduz a reflexão sobre uma questão fundamental: a direção social que a profissão estabelece 

nessa relação e, portanto, com a Ética. Outra questão importante é a relação contraditória 

Questão Social – Estado e Políticas Sociais como patamar para introduzir o Serviço Social 

(contradição é uma categoria a ser trabalhada). O domínio teórico e dinâmico dessas 

categorias é fundamental nesse período; 

4º período – a compreensão do aluno sobre a: 1) inserção do trabalho profissional em 

processos de trabalho coletivos, 2) primeira aproximação às condições de trabalho do 

profissional na atualidade e à direção ético e política das respostas profissionais e 

institucionais, assim como os desafios que se mostram para a efetivação do projeto ético-

político profissional; 

5º período – Aprofundamento do debate no que diz respeito às condições de trabalho do 

profissional na atualidade e a direção ético-política das respostas profissionais e institucionais, 

bem como os desafios de efetivação do projeto ético-político profissional. Outra questão 

essencial no período é a categoria de reprodução social; 
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6º período – Neste período começa a ser requisitada do aluno a construção de uma leitura 

crítica e mais elaborada das expressões da Questão Social e dos fundamentos teóricos, 

político-ideológicos, históricos, da profissão, assim como da realidade social. Reaparece a 

dimensão investigativa do trabalho profissional e do projeto profissional; 

7º, 8º e 9º períodos – a perspectiva nestes períodos é que o aluno tenha domínio das 

expressões da Questão Social e dos fundamentos teóricos, políticos, ideológicos, históricos, 

da profissão, assim como da realidade social. A partir do conhecimento acumulado sobre a 

realidade social e o mercado de trabalho para pensar essa ação profissional é demandado do 

aluno a construção de um projeto profissional (FONTE: Documento síntese dos objetivos - 

Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras). 

Além das disciplinas obrigatórias criadas a partir das áreas de fundamentos, compõem 

a organização curricular ―as disciplinas eletivas, de livre escolha dos alunos, devem ampliar 

sua formação geral e favorecer a diversificação da formação do aluno através da incursão em 

disciplinas de outros cursos15‖ (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 18) e as 

disciplinas optativas, estas são,  

 

criadas pelo curso devem ser direcionadas no sentido de ampliar a formação 
profissional e permitir a livre escolha do aluno, em função de seus interesses 
de pesquisa, extensão, estágio ou de formação humanística. Os tópicos 
especiais devem ser construídos pelos professores do curso, a partir da 
identificação de novas demandas para a formação. A incursão na realidade 
local é outro objetivo dessas disciplinas, devendo-se considerar a 
importância da interdisciplinaridade no debate acadêmico e na construção da 
profissionalização (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007, p. 18) 

 

 Com o objetivo de flexibilizar o currículo pleno e possibilitar aos alunos o 

aprofundamento temático e interdisciplinar, o projeto pedagógico incorpora em sua 

organização curricular as Atividades Acadêmicas Complementares e a partir destas os alunos 

tem a oportunidade de participar de diversas atividades cientificas que irão fortalecer sua 

inserção na universidade. Estas atividades compreendem a iniciação cientifica, monitoria, 

extensão, eventos científicos, atividades culturais e cursos de curta duração, e devem ser 

                                                
15 Em 23 de setembro de 2014 foi feita a revisão curricular onde fica definida para o Curso de Serviço Social (de 
Rio das Ostras): ―(OB) Carga horária obrigatória: 2820; (O) Carga horária optativa: 180; (AC) Carga horária de 
atividade complementar: 130; (ON) Carga horária optativa de ênfase: 0; (E) Carga horária obrigatória de 
escolha: 0; (OL) Carga horária obrigatória livre: 0; (EL) Carga horária eletiva: 0; compondo o curso a Carga 
horária total: 3130‖(RELATÓRIO DE VERSÃO CURRICULAR – UFF). Assim ainda que conste no Projeto 
Pedagógico instituído em 2007, a disciplina eletiva foi suprimida do novo currículo (FONTE: Departamento 
Interdisciplinar de Rio das Ostras).  
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integralizadas como cumprimento imprescindível para colação de grau (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007).  

Outro momento de extrema importância para o processo de formação é o Estágio 

Supervisionado, onde o aluno vai estar em contato com a instituição e com a realidade que 

compreende o fazer profissional, realidade esta permeada pelas contradições e antagonismos, 

que regem o capitalismo em seu processo de exploração do trabalho, que produz e reproduz a 

―questão social‖ e suas expressões, que são objeto de intervenção profissional. Expresso no 

projeto pedagógico junto com outras disciplinas e atividades e constituindo juntamente com o 

Trabalho de Conclusão de Curso – este que será abordado adiante – como uma das atividades 

obrigatórias indispensáveis do currículo pleno do Serviço Social, o estágio complementa a 

formação do aluno na medida em que, 

 

se constitui num instrumento fundamental na formação da análise crítica e da 
capacidade interventiva, propositiva e investigativa do(a) estudante, que 
precisa apreender os elementos concretos que constituem a realidade social 
capitalista e suas contradições, de modo a intervir, posteriormente como 
profissional, nas diferentes expressões da questão social que vem se 
agravando diante do movimento mais recente de colapso mundial da 
economia, em sua fase financeira, e de desregulamentação do trabalho e dos 
direitos sociais (ABEPSS, 2010, p. 11). 

  

 Antes de falarmos das particularidades do estágio é importante ressaltar o 

posicionamento da ABEPSS em relação ao ensino a distância. O ensino à distância16 – EAD – 

                                                
16  No que concerne a expansão do ensino superior na área de Serviço Social, em Instituições de Ensino Superior 
(IES) públicas e privadas verifica-se que essa expansão vem atrelada ao processo de regionalização da classe 
trabalhadora por meio da interiorização das atividades econômicas e do agravamento da ―questão social‖ que 
acompanha esse desenvolvimento. No que diz respeito à EAD, a autora ressalta que a sua expansão está ligada 
ao objetivo mais amplo de maximizar o lucro das grandes empresas educacionais, processo este que se desdobra 
na precarização do ensino e do trabalho profissional, comprometendo a direção social e as formas de organização 
da categoria propostos pelo projeto ético-politico da profissão, visto que como parte da estratégia do capital esse 
processo busca conter as contradições sociais e políticas adensadas na ―questão social‖, objeto de intervenção do 
Serviço Social (IAMAMOTO, 2011). Assim ―Num contexto de ampliação da mercantilização da vida social, 
incluindo o que deveria ser direito social, como no caso da educação, o que assistimos nos últimos anos tem sido 
o crescimento do ensino superior privado, especialmente do ensino à distância, que segundo os dados do INEP 
2010, no ano de 2008 os cursos de modalidade EaD cresceram 30,4 % enquanto os presenciais 12,5% e que no 
bojo desse crescimento, o Serviço Social ocupa o terceiro lugar na oferta de cursos de graduação dessa 
modalidade, revelando um processo de expansão do ensino desordenado e sem critérios acadêmicos vinculados 
as Diretrizes Curriculares do Curso e aos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖ 
(SANTOS e FERREIRA, 2011 apud POLÍTICA DE ESTÁGIO DO CURSO 2016, s/n). Este processo 
abre o debate da categoria no processo de elaboração da PNE, entre os meses de maio a outubro de 2009 em 
eventos realizados em todo o país através da ABEPSS, particularmente no que concerne a defesa do estágio 
qualificado, colocado como desafio no processo de lutas do Serviço Social para uma educação superior de 
qualidade. Verificou-se nesses eventos que as entidades de Ensino à Distância – EAD – vem descumprindo na 
realização do estágio supervisionado obrigatório o que é recomendado pelas Diretrizes Curriculares 
principalmente no que diz respeito a supervisão conjunta entre supervisores de campo e acadêmicos, além disso 
constatou-se impasses concernentes a carga horária prevista para essa atividade, processo este que trás serias 
implicações na qualidade da formação profissional do assistente social (ABEPSS, 2010). 
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vem sendo largamente debatido pelas entidades representativas do Serviço Social, apontando 

que essa modalidade de ensino superior tem sido incompatível com a formação profissional 

em Serviço Social com qualidade. Considerando que a defesa da formação profissional 

constitui-se como uma das principais frentes de lutas do Serviço Social brasileiro e 

compreendendo que o EAD é uma modalidade de ensino que não tem cumprido com as bases 

legais e os princípios que fundamentam a educação superior em Serviço Social, o conjunto 

CFESS/CRESS, ENESSO E ABEPSS elaborou em 2010, um documento intitulado ―Sobre a 

incompatibilidade entre graduação à distância e o Serviço Social‖, aonde vem indicando 

algumas irregularidades sobre a atividade de estágio supervisionado nessa modalidade, dentre 

as quais destacamos algumas: 

 Não credenciamento dos campos de estágio junto ao CRESS, conforme estabelece a 

Lei 8662/93; 

 Listagem de estagiários com informações em discordância com os fatos fiscalizados; 

 Número excessivo de estagiários por supervisor/a de campo e acadêmico/a ferindo a 

resolução CFESS 533/2008;  

 Informações imprecisas nos documentos exigidos pela Lei 8662/2008, sobre a relação 

de instituições que são campos de estágio e nomes de supervisores/as de campo; 

 A abertura de campo de estágio fica sob responsabilidade do aluno sem intermédio da 

unidade de ensino; 

 Ausência de supervisão acadêmica e de campo ferindo os instrumentos normativos do 

estágio inclusive a Lei de estágio;  

 Supervisão de campo à distância; 

 Elaboração do Plano de Estágio em Serviço Social por profissionais de outras áreas e 

supervisores acadêmicos de outras áreas nas Unidades de Ensino; 

 Mercantilização da atividade de supervisão pelos próprios assistentes sociais que 

passam a cobrar remuneração pela atividade; 

 Realização de estágio com carga horária menor do que a declarada no projeto 

pedagógico etc.(CFESS, ABEPSS, ENESSO, 2011). 

Outro desafio a ser colocado na efetivação qualitativa do processo de formação está atrelado 

ao estágio supervisionado curricular não-obrigatório. Este instituído pela Lei 11.788/2008 

configura-se no curso de Serviço Social como atividade curricular optativa, que integra os 

elementos complementares da formação profissional, e caso seja incorporado pela Unidade de 
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Formação Acadêmica – UFA – em seu projeto pedagógico, a gestão administrativa e 

pedagógica desta atividade fica sob a responsabilidade da instituição de ensino e em 

conformidade com as diretrizes expressas na Política Nacional de Estágio – PNE – onde deve 

articular formação profissional e exercício profissional potencializando a interlocução entre 

supervisão acadêmica (com carga horária) e a supervisão de campo (ABEPSS, 2010). 

Por meio da pesquisa coordenada pela ABEPSS, que buscou avaliar a implementação 

das Diretrizes Curriculares, Ramos (2007) sinaliza a partir da sua análise, as inúmeras 

dificuldades colocadas pelas UFAs pesquisadas, principalmente no que concerne ao estágio 

supervisionado em Serviço Social. A autora coloca em destaque que as dificuldades giram 

entorno do aproveitamento do(a) estagiário como força de trabalho barata, da mesma maneira 

aponta para a não existência, no processo de estágio não obrigatório, da orientação didático-

pedagógica devido a sobrecarga do docente que mediante a ausência de carga horária, não 

consegue assegurar o desenvolvimento da supervisão do mesmo modo que ocorre com o 

estágio obrigatório curricular (ABEPSS, 2010).   

O processo de mercantilização e privatização da educação com a expansão das IES, 

sobretudo do EAD vêm atingindo sobremaneira o ensino superior revelando as contradições 

postas pela precarização do processo de formação, configurando-se em um cenário desafiador 

para a materialização do projeto ético-político profissional. Convém observar que  

 

este cenário convoca o projeto ético-político profissional a atualizar os 
desafios postos nos âmbitos da formação e do exercício profissional, 
assumindo o estágio uma centralidade na formação (ABEPSS. PNE, 2010 
apud POLÍTICA DE ESTÁGIO DO CURSO, 2016, s/n). 

 

Diante dessas considerações é pertinente dizer que a partir do processo histórico de 

criação do Curso de Serviço Social, do Campus de Rio das Ostras da Universidade Federal 

Fluminense e da construção do Projeto Pedagógico próprio, dá-se início a formulação e a 

construção da Política de Estágio do curso. No âmbito jurídico a Política de Estágio foi sendo 

fundamentada  

 

pela lei de Diretrizes e Bases da Educação, pela legislação federal que dispõe 
sobre estágio de estudantes, pelas resoluções da UFF, pela resolução do 
CNE/ nº 15/2002 que estabelece as diretrizes gerais para o curso de Serviço 
Social e no âmbito acadêmico, com fundamentação teórico-metodológica, 
ético-política e técnico-operativa, pelas diretrizes curriculares da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço social – ABEPSS, pela Política 
Nacional de Estágio e no âmbito do exercício profissional pelas resoluções 
do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS (POLÍTICA DE ESTÁGIO 
DO CURSO, 2016, s/n). 
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Este processo se desenvolveu mediante o amplo debate ―envolvendo os sujeitos 

responsáveis pelo estágio supervisionado, destacadamente a Comissão de Estágio, bem como 

o movimento estudantil‖ (POLÍTICA DE ESTÁGIO DO CURSO, 2016, s/n). Após o término 

de sua construção, a Política de Estágio do Curso de Serviço Social do Instituto de 

Humanidades e Saúde foi debatida e aprovada pelo Fórum de Supervisão de Estágio do Curso 

bem como pelo Colegiado de Curso, sendo instituída e regulamentada em 6 de outubro de 

2016.   

Afirmando seu compromisso com o projeto ético-politico da profissão a política de 

estágio construída coletivamente pelos professores, alunos e assistentes sociais supervisores, 

vem sendo colocada no processo de formação em defesa da universidade pública e de um 

ensino de qualidade que tem como objetivo formar assistentes sociais críticos a realidade, 

comprometido de forma ética, política e socialmente com as conquistas da classe trabalhadora 

e com competência e habilidade profissional construída a partir dos fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos – alicerçados na teoria social crítica – que 

orientam o fazer profissional.  

A articulação desses fundamentos a luz da teoria social crítica é que possibilita o 

aluno(a) a identificar no cotidiano da realidade social, os limites e possibilidades postos a 

profissão nos espaços sócio-institucionais, para posteriormente como profissional construir 

alternativas de enfrentamento a ―questão social‖ que se expressa no conjunto das 

desigualdades econômicas, políticas e sociais decorrentes do processo de produção e 

reprodução do capital, em direção da conquista dos direitos dos trabalhadores. 

 O estágio supervisionado vem se configurando como um momento da formação que 

proporciona o ensino-aprendizagem por meio da capacitação teórico-metodológica, ético 

política e técnico-operativa – que estão presentes tanto no âmbito acadêmico como no espaço 

ocupacional – articulando ―estágio, supervisão acadêmica e profissional‖ (ABEPSS, 2010, p. 

14) no sentido de materializar o tripé ensino, pesquisa e extensão que deve estar presente em 

toda formação. 

Em conformidade com as disposições acadêmicas e legais do Projeto Pedagógico do 

Curso de Serviço Social da UFF-CURO (2007), da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, da 

Resolução do CFESS Nº 533, de 29 de setembro de 2008, da Resolução 387/2008, da UFF e 

da Política Nacional de Estágio da ABEPSS de 2010 (POLÍTICA DE ESTÁGIO DO 

CURSO, 2016), a Política de Estágio do Curso de Serviço Social do Campus de Rio das 

Ostras (2016) define a partir das Diretrizes Curriculares que,  
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o estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória que se 
configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional 
objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional e pressupõe 
supervisão sistemática. Esta supervisão será feita pelo professor supervisor e 
pelo profissional de campo, através da reflexão, acompanhamento e 
sistematização com base em planos de estágio, elaborados em conjunto entre 
Unidades de Ensino e Unidade Campo de Estágio tendo como referência a 
Lei 8662/93 (Lei de Regulamentação da Profissão) e o Código de Ética do 
Profissional (1993). O estágio supervisionado é concomitante ao período 
letivo escolar (ABEPSS, 1996, p. 19).     

 

A supervisão direta constitui-se num momento de construção que possibilita 

supervisores e aluno dialogar e refletir sobre o fazer profissional do assistente social, 

apreendendo ―a supervisão como uma unidade dialética e interdependente que pressupõe a 

contradição, aproximações sucessivas e a construção de saberes‖ (GUERRA, BRAGA, 2009, 

p. 3).  

O momento de supervisão de estágio configura-se, assim, na troca de saberes que 

possibilita os sujeitos envolvidos nesse processo ampliarem seu conhecimento tanto no que 

diz respeito à realidade institucional como acadêmica, apreendendo essa realidade como uma 

unidade dialética, de modo que se torna compreensível que não existe dicotomia entre teoria e 

prática, na medida em que o conhecimento adquirido na academia e em outras instâncias do 

saber, não se altera no espaço sócio-institucional, mas se consolida e se fortalece no fazer 

profissional do assistente social comprometido com a conquista dos diretos do trabalhador, da 

liberdade, equidade e justiça social, com a perspectiva superação dessa sociedade para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária. 

É necessário sublinhar que a troca de saberes não deve ficar restrita ao Serviço Social, 

ou seja, entre supervisores e aluno, sendo fundamental ampliar-se para as outras áreas 

profissionais que completa a equipe multidisciplinar da instituição, pois é de suma 

importância essa troca de conhecimento, para a defesa do pluralismo de ideias e a construção 

da interdisciplinaridade na formação e no exercício profissional.  

Seguindo as orientações pedagógicas do Projeto Pedagógico do Curso (2007) e da 

Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2010), a Política de Estágio do Curso de Serviço 

Social da UFF-CURO (2016), oferece o estágio curricular obrigatório a/ao aluna/o 

matriculada/o no quinto período, ou posterior a este, em 04 níveis diferentes:  Estágio 
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Supervisionado em Serviço Social I, II, III e IV; Supervisão acadêmica de estágio I, II, III e 

IV, totalizando 04 semestres17. 

Os pré-requisitos para que a/o aluna/o matriculada/a no quinto período ou posterior a 

este ingresse no estágio, é ter a aprovação acadêmica nas disciplinas a seguir: Oficina de 

Estágio Supervisionado; Ética e Serviço Social; Fundamentos Históricos e Teórico-

metodológicos I e II; Processos de Trabalho e Serviço Social I; Política Social I. 

Ainda no que diz respeito aos pré-requisitos a política de estágio sinaliza que a 

Supervisão Acadêmica de Estágio em Serviço Social I constitui-se como pré-requisito para 

Estágio Supervisionado em Serviço Social II de maneira sucessiva para os demais períodos de 

estágio. 

No que concerne aos co-requisitos para realização do estágio a Supervisão Acadêmica 

de Estágio em Serviço Social I constitui-se como co-requisito para Estágio Supervisionado 

em Serviço Social I, e assim de forma sucessiva para os demais períodos de estágio; a 

disciplina de Laboratório de Instrumentos e Técnicas em Serviço Social I é co-requisito para 

Supervisão Acadêmica de Estágio em Serviço Social I e Estágio Supervisionado em Serviço 

Social I, e assim de forma sucessiva nos três períodos de estágio (I, II, III).18 

                                                
17 A partir da instituição da Política de Estágio do Curso de Serviço Social da UFF Campus Rio das Ostras foi 
construída um a nova versão e organização da Supervisão Acadêmica de Estágio e Laboratório de Instrumentos e 
Técnicas, onde se inclui no 4º período a Oficina Estágio Supervisionado em Serviço Social: ―Ementa: 
Desenvolvimento de atividades teórico-práticas de aproximação das(os) alunas(os) à realidade profissional. 
Trabalho profissional e a inserção das(os) assistentes sociais em diferentes políticas setoriais, dando prioridade 
aos espaços sócio-ocupacionais que abrigam estágio em Serviço Social. O estágio supervisionado em Serviço 
Social (Lei Federal de Estágio [Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008], Política Nacional de Estágio em Serviço 
Social da ABEPSS, Política de Estágio do Curso de Serviço Social da UFF, campus de Rio das Ostras e as 
Diretrizes Curriculares de ABEPSS). Observação, linguagem e escrita. Diário de campo, formação profissional e 
supervisão de estágio em Serviço Social‖ (CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS. Organização da supervisão acadêmica de estágio e 
laboratório de instrumentos e técnicas: Versão baseada na atual Política de Estágio do curso de Serviço Social da 
UFF – campus de Rio das Ostras, 2016a). 
  
18 Em relação a disciplina de Laboratório Instrumentos e Técnicas em Serviço Social I, II, III, o curso definiu 
como novas ementas: Laboratório I. T. S. S I (5º período): As dimensões do trabalho profissional da(o) 
assistente social com ênfase na dimensão técnico-operativa. Os instrumentos e técnicas na historiografia do 
Serviço Social e o debate atual acerca da instrumentalidade. As resoluções do conjunto CFESS-CRESS que 
resguardam a autonomia profissional na perspectiva da competência e atribuições profissionais. Instrumentos e 
técnicas em Serviço Social: observação e escuta qualificada, linguagem profissional oral e escrita, documentação 
profissional, entrevista e visita domiciliar. Laboratório I. T. S. S II (6º período): As dimensões do trabalho 
profissional da(o) assistente social com ênfase na dimensão técnico-operativa. As dimensões investigativa e 
interventiva do Serviço Social. Instrumentos e técnicas em Serviço Social: indicadores sociais, estudo 
socioeconômico e diagnóstico social. Relatório social, perícia, laudo e parecer social. Elaboração de ações 
socioeducativas e o trabalho com grupos. Laboratório I. T. S. S III (7º período): As dimensões do trabalho 
profissional da(o) assistente social com ênfase na dimensão técnico-operativa. O exercício profissional e a 
afirmação do projeto ético-político profissional. A inserção da(o) Assistente Social em processos de trabalho. 
Instrumentos e técnicas em Serviço Social: planejamento do trabalho profissional, projeto de intervenção 
profissional, avaliação e monitoramento de projetos e políticas sociais. Assessoria e consultoria em Serviço 
Social (CURSO DE SERVIÇO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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As recomendações pedagógicas instituídas pelo Projeto Pedagógico ressaltam que as 

disciplinas de Laboratório de Instrumentos e Técnicas em Serviço Social I, II, e III são 

direcionadas para o experimento de técnicas e instrumentos de trabalho devendo dar 

embasamento as atividades de estágio numa perspectiva interventiva e investigativa 

propiciando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a troca entre diferentes 

disciplinas (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2007).  

Assim como o Estágio Supervisionado o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – 

está inscrito no projeto pedagógico como uma atividade curricular obrigatória para a 

formação do aluno. Como parte da área que compreende os fundamentos do trabalho 

profissional o TCC é produto do processo de pesquisa e articulação dos objetivos e conteúdo 

ministrados nos espaços pedagógicos, estes embasados pelas três áreas de fundamentação que 

estruturam o currículo de formação profissional do curso, seu conteúdo acadêmico-científico 

será, 

 

elaborado pelo aluno, durante as disciplinas de Seminário de TCC I e II, com 
orientação formal de um professor do curso de Serviço Social do campos de 
Rio das Ostras. [...]. O TCC deve ter relevância acadêmico-social, 
possibilitando um processo de síntese, bem como a articulação entre as 
dimensões teórico-práticas experimentadas durante o curso de graduação 
(NORMAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, 2017, p. 33). 
 

   O Projeto Pedagógico (2007) para o processo de elaboração do TCC tem como 

recomendação pedagógica que os Seminários de Orientação de TCC I e II estejam articulados 

com as Oficinas na medida em que estas estão voltadas para o desenvolvimento da atitude 

investigativa e da pesquisa, assim a Oficina do Conhecimento se constitui como pré-requisito 

para a disciplina de Pesquisa em Serviço Social, sendo esta, pré-requisito para Seminário de 

TCC I que vem a ser pré-requisito para Seminário de TCC. 

O TCC é um momento de síntese da formação profissional do aluno e de 

desenvolvimento de sua autonomia acadêmica, de desenvolvimento de pesquisa e de 

produção de conhecimento sobre a realidade local ou nacional, dentro do campo de saber e de 

intervenção do Serviço Social. 

 

 

                                                                                                                                                   
CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS. Organização da supervisão acadêmica de estágio e laboratório de 
instrumentos e técnicas: Versão baseada na atual Política de Estágio do curso de Serviço Social da UFF – 
campus de Rio das Ostras, 2016a). 
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3.5. Corpo docente, grupo de estudos, pesquisa e extensão desenvolvidos no Curso de 

Serviço Social 

 

O Corpo docente que atende o Curso de Serviço Social tem uma formação 

interdisciplinar, mas com uma direção teórico-metodológica fundada na teoria social crítica19.  

É nesta perspectiva que a UFF- CURO, vem construindo no âmbito da universidade 

diversas atividades que vão fazer parte do processo de formação cujas temáticas são 

construídas a partir das necessidades que compõem a dinâmica da sociedade e que são 

colocadas como desafios para a formação e o exercício profissional, sejam em âmbito local, 

regional e nacional. Diante dessas considerações é importante destacar algumas das atividades 

construídas pela coordenação, professores e alunos da UFF-CURO, quais sejam: Semana do 

Serviço Social, jornada universitária pela reforma agrária, semana de cultura afro-

brasileira, participação do curso na agenda acadêmica da UFF, além de outras atividades 

que são organizadas esporadicamente.20 

Semana do Serviço Social 

Os temas formulados a luz do compromisso com o projeto ético-político hegemônico 

do Serviço Social, para serem debatidos nas cinco edições da Semana do Serviço Social 

promovidas entre 2012 e 2017, fazem parte da vida cotidiana do processo de formação e do 

universo profissional do assistente social, e mostram o compromisso com código de ética pela 

defesa intransigente dos direitos humanos, sendo este uma arma de combate, contra todas as 

formas de criminalização, opressão e exploração da vida humana. A partir dessa perspectiva 

os temas discutidos foram: ―Crise e os impactos nas políticas sociais‖; ―Serviço Social e 

Direitos Humanos em debate‖; ―Criminalização dos Movimentos Sociais‖, ―Diversidade 

Sexual e Direitos Humanos‖, ―A Defesa dos Direitos Humanos e o Serviço Social‖; ―Serviço 

Social na luta contra o conservadorismo‖; ―Serviço Social e a Jornada Universitária em 

Defesa da Reforma Agrária‖; ―Balanço de uma década: 10 anos do curso de Serviço Social 

em Rio das Ostras‖ (http://www.puro.uff.br/). 

                                                
19 Conforme observamos na produção teórica que consta no Lattes dos professores do Curso. 
20 Além destas atividades, destacamos a realização do Minicurso Observatório do Trabalho de Macaé – como 
um projeto de extensão do curso de Serviço Social da UFF-CURO que trouxe o debate quanto às inquietações 
acerca do mercado formal do trabalho na cidade de Macaé.  
(http://www.puro.uff.br/observatoriodotrabalho_old). XXXVII Encontro Regional dos Estudantes de Serviço 
Social – ERESS – UFF- Campus Rio das Ostras/RJ - constitui-se em um espaço político organizado pelo 
Movimento Estudantil do Serviço Social – MESS – é realizado anualmente pelas sete regiões onde estão 
atualmente dividida a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social – ENESSO. 
(http://eress2015regiao5.blogspot.com.br/p/apresentacao.html). 
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Jornada universitária pela reforma agrária 

 A jornada universitária em defesa da Reforma agrária vem sendo organizada na UFF, 

campus de Rio das Ostras, desde o ano de 2012 por professores que integram o programa de 

extensão Assessoria Interdisciplinar em questões de cidadania e saúde a movimentos 

populares e tem intervenção junto ao assentamento Osvaldo de Oliveira/MST em Macaé. 

Semana da Cultura Afro-Brasileira 

 Este vem a ser um espaço de socialização de conhecimento e de propostas sobre a 

cultura afro-brasileira e sobre a questão social e econômica e cultural do negro no Brasil, além 

de ser um espaço de construção e articulação entre o CURO e a comunidade local. A partir 

desta perspectiva busca-se por meio do evento impulsionar a organização e articulação de 

atividades, projetos e propostas voltadas a esta questão na cidade de Rio das Ostras e na 

região. Assim, os temas abordados estão voltados para a ―saúde da população negra‖; 

―aspectos sociais e econômicos da questão racial no Brasil contemporâneo‖; ―religiões afro-

brasileiras‖; ―organização política e resistência cultural de comunidades quilombolas do rio de 

janeiro‖; ―políticas públicas para cultura popular e o negro na mídia‖; ―resistência territorial e 

cultural de comunidades rurais negras e comunidades indígenas‖  

(http://www.puro.uff.br/search/node/semana%20afro) 

Agenda Acadêmica 

A Agenda Acadêmica promovida pelo Instituto de Humanidades e Saúde – IHS – da 

UFF-CURO, juntamente com a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, está 

voltada para a comunidade local e região com o intuito de socializar e tornar públicos  

trabalhos da área do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela comunidade acadêmica 

da UFF. Desde a realização da primeira Agenda Acadêmica em 2008 foram discutidos temas 

sobre ―Amazônia: da natureza à inovação tecnológica‖; ―educação, cultura e cidadania‖; 

―ciência tecnologia e desenvolvimento social‖; ―ciência alimentando o Brasil‖, entre outros 

temas que vem incorporando o evento nos últimos anos. Por ser um espaço de convivência 

possibilita a troca de experiências entre comunidade acadêmica e local, e o diálogo destes 

com as diversas áreas do saber que compõe as Ciências Sociais e Humanas e a Ciência da 

Natureza viabilizando a construção de alternativas para intervir na realidade social. 

(http://www.puro.uff.br/search/node/agenda%20academica). 

 Considerando a importância dos grupos de estudos no processo de formação 

acadêmica, como um espaço de aprofundamento de debates teórico-crítico e ampliação de 

conhecimento convêm destacar alguns grupos de estudos desenvolvidos pelos professores 

curso de Serviço Social, sendo estes: O Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar 
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(concluído), Grupo de estudos Laboratório de Estudos em Teoria Social – LETS (concluído); 

Grupo de Estudos sobre Questão Racial e Vivências em Cultura Afro-Brasileira; Grupo de 

Estudo sobre Gramsci; Grupo de Estudo sobre o Pensamento de Chê Guevara (Edson), Grupo 

de Estudos Feminista Classista (Vânia); Grupo de Estudos: Núcleo de Estudos sobre o Espaço 

Urbano e Rural; Grupo de estudo sobre Desenvolvimento, emancipação e campesinato. 

Quanto aos objetivos dos grupos21, observa-se:  

 O Grupo de estudos sobre a Ditadura Militar desenvolvido por professores do 

curso de Serviço Social tem como tema ―Ditadura Civil-Militar (1964-1985), 

Redemocratização e Questão Social no Brasil‖ e tem como objetivo traçar uma pesquisa sobre 

a continuidade das formas de coerção estatal do período ditatorial, suas manifestações na 

órbita público-privada, na redemocratização e suas implicações para a ―Questão Social‖. 

(http://www.puro.uff.br/node/780). 

 Grupo de estudos LETS: Com a finalidade de aprofundar o debate teórico sobre as 

obras clássicas de Karl Marx foi criado o Laboratório de Estudos em Teoria Social – LETS 

– do curso de Serviço Social da UFF-CURO. Organizado por professores dos cursos de 

Serviço Social e Enfermagem é um grupo de estudos aberto a comunidade acadêmica e local. 

(http://letspuro.blogspot.com.br/). 

 Grupo de estudos sobre questão racial e vivências em cultura afro-brasileira tem 

como objetivo aprofundar os estudos sobre a cultura afro-brasileira em suas diversas formas 

de expressão na atualidade, compreendendo os estudos em Cultura afro-brasileira como forma 

de resistência cultural e social; Apropriação cultural e discriminação; comunidades 

quilombolas; espaço urbano; memória, identidade e patrimônio; O ensino da cultura e da 

história afro-brasileira e africanas nas escolas, universidades e nas comunidades tradicionais; 

Cultura afro-brasileira e políticas públicas. 

 Grupo de estudos sobre Gramsci foi criado com o objetivo de estudar as categorias 

políticas do pensamento de Antonio Gramsci, destacando o estudo de: hegemonia, estado 

ampliado, revolução/restauração, novo príncipe, orientalismo/ocidentalismo, organização da 

cultura, intelectualidade tradicional e orgânica e etc.; bem como, a inserção de Gramsci no 

Brasil; a influência de Gramsci na análise da transição política e na reconfiguração do Serviço 

Social brasileiro. 

 Grupo de estudo sobre o Pensamento de Chê Guevara tem como objetivo 

aprofundar o estudo sobre a biografia política de Che Guevara, destacando a contribuição 

                                                
21 Retirados de suas ementas e programas enviados pelos professores coordenadores, bem como do sitio da 
UFF/CURO. 
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teórica ao marxismo latino-americano; a proposta de construção do ―homem novo‖ e o 

socialismo; a guerrilha como tática de luta revolucionária; os escritos econômicos de Che 

Guevara; as lutas de libertação e o ―guevarismo‖; problematização da suposta teoria do 

―foquismo‖ revolucionário.  

 Grupo de estudos Feminista Classista seu objetivo é desenvolver o estudo sobre 

Bio-bibliografia de Ângela Davis; as diversas correntes feministas na atualidade; a 

inseparabilidade entre as estruturas do racismo, do patriarcado e do capitalismo; a escravidão, 

movimento antiescravagista e direitos das mulheres; os estereótipos, trabalho doméstico e 

liberdade; os movimentos de mulheres e emancipação das mulheres negras. 

 Grupo de estudos: Núcleo de Estudos sobre o Espaço Urbano e Rural foi criado 

em 2016 pelos docentes do curso de Serviço Social da UFF/CURO, com a finalidade de 

intensificar os estudos realizados na disciplina ―Questão Urbana e Rural no Brasil‖ propondo 

o desenvolvimento dos debates e a produção de pesquisas em torno da conjuntura capitalista 

contemporânea. O núcleo tem como objetivo investigar e debater as particularidades da 

―questão social‖ no processo de produção e reprodução do espaço capitalista por meio da 

construção de mediações e reflexões entre os impactos econômicos, políticos, sociais e 

culturais que se explicitam na região da baixada litorânea.  

 O Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento, Emancipação e Campesinato busca 

aprofundar debates críticos a cerca do desenvolvimento nos limites da sociabilidade 

capitalista, bem como ampliar esses debates em direção à particularidade do desenvolvimento 

agrícola (onde há uma disputa entre o agronegócio e a agroecologia). Ademais, o mesmo 

pretende desenvolver reflexões no que diz respeito ao papel do campesinato na luta de classes 

e a particularidade das lutas camponesas e das comunidades tradicionais no Estado do Rio de 

Janeiro. De maneira geral, o Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento, Emancipação e 

Campesinato tem como objetivo elaborar estudos, debates, vivências e conhecimentos sobre 

questão rural e socioambiental a alunos, professores, técnicos administrativos da universidade 

e comunidade externa. 

Diante dessas considerações é necessário sublinhar que as atividades (eventos, 

minicurso, grupos de estudos) desenvolvidas na UFF/CURO constituem-se como espaços 

construídos coletivamente cujos temas são elaborados a partir das necessidades que são 

colocadas à formação, ao exercício profissional e a relação com a comunidade local. Essas 

atividades contêm um arcabouço teórico-metodológico que fundamentados na teoria social 



119 
 

marxiana22 pode contribuir para a formação da consciência crítica dos alunos, professores, 

funcionários do CURO e membros da comunidade local presentes nestes eventos, pois 

apontam para as contradições e antagonismos existentes nas relações sociais capitalistas que 

geram um conjunto de desigualdades econômicas, políticas e sociais que permeiam o 

cotidiano da vida social, visando criar alternativas de enfrentamento a essas desigualdades. 

Quanto à pesquisa desenvolvida no Curso, observamos nos projetos que tivemos 

acesso (através do RIR23) o comprometimento do Curso em conhecer e se apropriar da 

realidade local. Apresentaremos abaixo o título dos projetos já encerrados e os em vigor no 

RIR.   

Projetos dos docentes do Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras (que dão 

aulas no Serviço Social): A Partir de 2007: 

 

 Diagnóstico Situacional dos Profissionais de Enfermagem e seus campos de 

atuação na região da Baixada Litorânea III – Elizabeth Carla de 2007 a 2012; 

 Serviço Social em movimento: Experiências universitárias de trabalho e 

articulação com movimentos e organizações das classes subalternas na contemporaneidade – 

Katia Marro, de 2009 a 2010; 

 As contribuições para a compreensão da formação social Brasileira: aspectos 

da obra de Ruy Mauro Marini – Wanderson Melo, de 2011 a 2012; 

 Trabalho, reestruturação do capital e mercado de trabalho em Macaé - 

reflexões acerca da nova precariedade salarial, Ranieri Carli e Paula Sirelli, de 2011 a 2012; 

 Cultura afro-brasileira, memória e resistência sociocultural: mapeamento de 

memórias de representantes da cultura afro-brasileira de municípios da região da baixada 

litorânea, Maria Raimunda Penha Soares, de 2013 a 2014; 

 A apreensão da políticidade nos Cadernos do Cárcere de A. Gramsci à luz da 

teoria marxiana, Vânia Noeli, de 2014 a 2016; 

 Prospecção e Capacitação em Territórios Criativos, Território de Machadinha, 

Maria Raimunda Penha Soares, coordenadora local, de 2015 a 2017; 

  (Des)embarazo: pesquisa-ação participante para prevenção da gravidez na  

adolescência (Rio das Ostras, RJ, Brasil), Hayda Joseane, de 2016 a 2017; 

                                                
22 Compreendemos que devido à pluralidade de ideias expressas nas diversas áreas do saber que envolve a 
Agenda Acadêmica, nem todos os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica serão fundamentados na 
teoria social com viés marxista. 
23 Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras. 
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 Gravidez na adolescência e sua prevenção na perspectiva de membros do corpo 

técnico-pedagógico de escolas públicas de ensino médio: subsídios para práticas de educação 

popular em saúde (Possui bolsa Faperj Edital 2015-2016), Hayda Joseane, de 2016 a 2017; 

 Produção de material audiovisual a serviço da formação política e humana 

(bolsa Agir/PROPPI), Suenya Santos, de 2016 a 2017;  

 Pesquisa Observatório das lutas Camponesas e das comunidades tradicionais 

no Território Fluminense (coordenado pela professora Suenya Santos com colaboração da 

professora Maria Raimunda P. Soares).  

 Em relação à extensão universitária24, os projetos desenvolvidos no âmbito do Curso, 

mostram sua inserção na realidade local e regional. Atualmente são implementados os 

projetos indicados abaixo com suas respectivas ementas. 

 Projeto de Extensão: Questão étnico-racial e vivências em cultura afro-brasileira 

(coordenada pela professora Maria Raimunda Soares e Edson Teixeira Junior): A Semana da 

Cultura Afro-brasileira em Rio das Ostras é uma atividade de extensão realizada desde 2011 

em de novembro no período de comemoração do dia da Consciência Negra, tem como 

objetivo, debater e apresentar ações sobre a questão social do negro no Brasil e a cultura afro-

brasileira. 

 Projeto de Extensão: Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a movimentos 

populares (Coordenado pela professora Elizabeth Carla): o Programa interdisciplinar dos 

Cursos de Serviço Social e Enfermagem do Campus Universitário de Rio das Ostras (CURO) 

da UFF trabalham com diversos movimentos populares da região, onde se destaca o 

Assentamento Osvaldo de Oliveira em Macaé, do MST. Dentre suas principais atividades se 

evidenciam: organização de eventos acadêmicos e culturais; cursos de formação política para 

militantes sociais; assessoria a movimentos populares; acompanhamento do processo de 

organização comunitário de famílias sem terra. 
                                                
24 Projetos de extensão criados a partir de 06. 12. 2007 e concluídos até 2015: Assistente Social, Mostre Sua 
Cara:  dados  sobre  o perfil  e  a  inserção  profissional  dos  assistentes  sociais  que  atuam  no município de 
Rio das Ostras e Região; Curso breve de atualização profissional: Serviço Social e desafios contemporâneos; 
Curso de Formação Política para estudantes do PURO; Curso de Formação Política para Militantes da Saúde 
Pública; Observatório de Lutas Sociais: Constituição de Sujeitos Coletivos e Políticas Públicas; Acuia – Acervo 
Comunitário D. Uia:Assessorando a Construção da Memória Viva do Quilombo da Rasa; Assessoria em 
questões de cidadania a movimentos sociais e populares: parecerias inter-universidades para a gestação de 
processos de formação política e humana para militantes sociais; Tecnologias da Informação e telecomunicações 
(TICs) e Serviço Social; A crítica vai ao cinema; Revista crítica e sociedade; A dimensão técnico-operativa do 
Serviço Social: os instrumentos e técnicas em debate; Observatório do Trabalho em Macaé; Universidade 
Itinerante: formação político-cultural em direitos humanos voltada para comunidades rurais da baixada litorânea 
e região norte do estado; Educação em movimento: formação político-cultural para estudantes, profissionais e 
lideranças  da  Baixada  Litorânea  e  do  Norte  Fluminense (FONTE: Departamento Interdisciplinar de Rio das 
Ostras ). 
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Projeto de Extensão: Terra, saúde e direitos: extensão popular junto a movimentos 

sociais, (coordenado pelo professor Ramiro Dulcich): O projeto tem como finalidade 

contribuir para a consolidação de experiências comunitárias de movimentos populares da 

região, prestando assessoria profissional em Serviço Social, Saúde e Direito. No âmbito de 

realização das ações do projeto busca-se o desenvolvimento de processos de formação política 

e humana, do trabalho com as juventudes e grupos de mulheres, de práticas cooperativas e 

ecologicamente sustentáveis, em parceria com organismos governamentais e não 

governamentais, sindicatos, instituições de pesquisa e de assessoria técnica que atuam na 

região.  

Projeto de Extensão: Semeando vida digna e saúde no campo e na cidade: produção, 

circulação e consumo de alimentos agroecológicos (coordenado pela professora Suenya 

Santos): O projeto procura impulsionar a articulação entre a produção de alimentos 

agroecológicos, principalmente os advindos de assentamentos rurais e da pequena produção 

familiar camponesa, e o consumo consciente. Dessa maneira, espera-se contribuir, ao mesmo 

tempo, para que os produtores rurais tenham uma vida digna e para o acesso da população aos 

alimentos saudáveis, consolidando políticas de segurança alimentar e nutricional e em 

paralelo impulsionar novas iniciativas autônomas e diversas estratégias de comercialização.  

Projeto de Extensão: (Des)embarazo: extensão popular em saúde e prevenção da 

gravidez na adolescência em escolas da rede pública (Rio das Ostras, RJ, 2017). (Coordenado 

pela professora Hayda Josiane Alves): este Projeto tem por objetivo o desenvolvimento de 

práticas de educação popular em saúde para os adolescentes e jovens de 10 a 24 anos, 

estudantes da Escola Municipal Profª. América Abdalla de Rio das Ostras - RJ. Para chegar ao 

objetivo proposto, à abordagem metodológica será norteada pelo modelo de promoção da 

saúde PRECEDE-PROCEED e conduzido por estratégias de educação por pares. O projeto 

apresenta uma proposta interdisciplinar, pois compreende docentes de diferentes formações 

dos cursos de Serviço Social e Enfermagem. A origem do projeto parte de uma proposta de 

pesquisa-ação colaborativa internacional, e se insere numa ação municipal de enfrentamento 

da violência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na elaboração deste trabalho nos propusemos pensar a contribuição do Serviço Social, 

através do seu projeto pedagógico, para a efetivação dos princípios ético-políticos e dos 

valores emancipatórios preconizados pelas diretrizes curriculares da ABEPSS. 

Está claro no projeto pedagógico que seu objetivo se direciona para formar 

profissionais comprometidos com a conquista dos diretos dos trabalhadores, com a liberdade, 

a equidade e a justiça social, ou seja, com os princípios e valores presentes no projeto ético-

político profissional, com competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa que fundamentadas na teoria social de Marx, vai possibilitar a partir do movimento 

histórico que compreende os diferentes processos sociais, que os mesmos possam apreender a 

realidade capitalista, na sua concretude e totalidade, ou seja, para além da sua aparência, onde 

reside à alienação, as ideologias, as representações, as visões de mundo etc., vistas como 

naturais sem contradições e antagonismos. Do mesmo modo conseguimos constatar em nossa 

análise que a organização curricular do Curso e suas diversas atividades caminham na direção 

da consolidação desta proposta, o que lhe confere um atributo de efetividade. 

Assim o projeto pedagógico sinaliza o seu comprometimento com os princípios e 

valores presentes no projeto ético-político da profissão, que alicerçado nas particularidades 

históricas e sociais do país tem a liberdade e a justiça social como valores éticos centrais para 

defesa intransigente dos direitos humanos, para ampliação e consolidação da cidadania e da 

democracia que inscritos no código de ética profissional vão direcionar o fazer profissional, 

contribuindo para a superação da sociedade de classes e a construção de uma sociedade 

emancipada. Da mesma forma o projeto propõe que a formação profissional apoiada na 

produção de conhecimento, com viés crítico e emancipatório, deve ir para além da atuação 

profissional, sendo compreendida como um componente de formação para a vida. Esta é uma 

proposta que caminha na contramão do avanço do conservadorismo na sociedade 

contemporânea. 

No decorrer de nossas análises observamos que os princípios e valores que 

fundamentam o projeto ético-politico do Serviço Social percorrem todo o processo de 

formação profissional oferecida pelo Curso de Serviço Social da UFF de Rio das Ostras, 

contribuindo para a difusão de valores emancipatórios e para a construção de consciência de 

classe da comunidade acadêmica e da comunidade local, principalmente através de atividades 

cujos temas são elaborados a partir das necessidades que inscritas na dinâmica da sociedade 
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colocam-se como desafios para o processo de formação e para o fazer profissional do 

assistente social.  

Sublinhamos que essas atividades compreendem eventos, minicursos e grupos de 

estudos que construídos de maneira coletiva são respaldados pelo arcabouço teórico e 

metodológico com viés crítico da teoria social de Marx, que busca desvelar as contradições e 

antagonismos, presentes nas relações sociais da sociedade capitalista, que se expressam em 

um conjunto de desigualdades econômicas, políticas e sociais, ao mesmo tempo em que revela 

a sociedade capitalista como uma sociedade de classes, que deve ser superada para 

constituição de uma nova sociedade que atrelada ao projeto societário socialista, visa à 

emancipação humana. É nesse sentido que compreendemos que essas atividades, na sua 

maioria aberta à comunidade, podem contribuir para a difusão de valores emancipatórios e 

para a consciência de classe. Ainda com esta perspectiva destacamos os projetos de pesquisa e 

de extensão, desenvolvidos por professores do curso de Serviço Social da UFF/CURO.  

 Podemos concluir a partir de nossas análises que o curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus de Rio das Ostras vem conseguindo 

materializar na sua proposta pedagógica as diretrizes curriculares e os valores emancipatórios 

propostos pelo projeto ético-político profissional. E apesar da precarização estrutural que se 

encontra o CURO, resultado das reformas universitárias de cunho neoliberal, promovidas 

pelos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Lula da Silva (2003-2011), o 

curso de Serviço Social vem mantendo um ensino público, gratuito e de qualidade articulando 

ensino, pesquisa e extensão primando por um processo de formação com autonomia da 

construção do saber crítico tornando a universidade um espaço de lutas, resistência e tensões 

políticas, processo este que dá visibilidade as contradições e antagonismos que resultam do 

processo de exploração do trabalho pelo capital, inserindo não só a universidade, bem como a 

comunidade local na luta mais ampla pela conquista dos direitos da classe trabalhadora e 

contra todas as formas de criminalização, opressão e exploração da vida humana com 

perspectiva de alcançar a emancipação humana.   
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ANEXOS 

 

ANEXO I –  
 

Manifesto da comunidade acadêmica do PURO ao CUV  
Em defesa de um ensino superior público, gratuito e de qualidade no Polo 

Universitário de Rio das Ostras/UFF 
 
 A comunidade acadêmica do Polo Universitário de Rio das Ostras vem ao CUV 
evidenciar as condições de infraestrutura e recursos humanos com os quais dispomos para 
viabilizar nossas diversas atividades docentes, discentes e administrativas e solicitar deste 
Conselho e da Reitoria o compromisso em contribuir direta e efetivamente para a garantia de 
soluções imediatas que viabilizem a continuidade deste semestre, o início do próximo e a 
consolidação com qualidade dos 6 Cursos que atualmente funcionam no Polo. 
 O PURO foi criado em 2004, através de convênio firmado entre a prefeitura e a UFF, 
tendo também como parceiro o MEC a partir de 2006, com a repactuação. Atualmente conta 
com os Cursos de Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Produção Cultural, Engenharia de 
Produção e Ciência da Computação, abrigando 1320 alunos. Suas atividades acadêmicas são 
desenvolvidas em uma escola municipal (projetada para receber um número bem menor de 
alunos) rodeada de contêineres, estrutura visivelmente inadequada. Não contamos com 
espaços apropriados e suficientes para atividades de pesquisa, extensão, para orientação de 
alunos, realização de reuniões docentes e discentes, bem como, para a realização de demais 
atividades que o universo acadêmico comporta. Os 6 cursos do Polo tem suas coordenações 
todas funcionando em uma única sala, os alunos são obrigados a estudar no corredor por falta 
de espaço na biblioteca, o auditório não comporta mais de 70 pessoas, inviabilizando a 
realização de diversos eventos e em média 30 professores dividem o mesmo contêiner para 
desenvolver suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, só para citar alguns problemas 
com os quais lidamos cotidianamente. 
 Desde a criação do Polo ressalta-se a necessidade de que os prédios sejam construídos 
em caráter de urgência, uma vez que os contêineres só poderiam ser utilizados como salas de 
aulas de forma emergencial. Entretanto, até o momento só  foram construídos dois prédios, o 
da Moradia estudantil e do SPA – Serviço de Psicologia Aplicada, mas que ainda não tiveram 
seu uso liberado. 
 Nesses quase sete anos de existência, alguns entraves persistem e inviabilizam o 
projeto de consolidação com qualidade do Polo, muitos destes entraves dizem respeito ao 
convênio firmado com a prefeitura de Rio das Ostras e resultam de divergências de 
entendimento quanto aos seus termos, em relação a regularização na prestação de contas, de 
dependência política dos recursos previstos e etc.  Por outro lado, os Cursos instalados no PURO não tem ainda a quantidade de docentes 
e de técnicos administrativos necessária para a implementação dos seus projetos pedagógicos 
e o seu pleno funcionamento, o que tem provocado, aliado a outros fatores, precarização nas 
condições de trabalho e ensino. De forma geral, as condições de trabalho de docentes e 
técnicos administrativos tem sido gradativamente precarizadas à medida que aumentam as 
demandas acadêmicas. 
 A falta de docentes faz com que os Cursos ainda dependam de professores bolsistas de 
Niterói para oferecem as disciplinas semestrais previstas nos seus currículos. Entretanto, 
desde outubro de 2009 a prefeita suspendeu os recursos do convênio utilizados para 
pagamentos das bolsas dos docentes de Niterói e das bolsas sociais de estudantes, 
inviabilizando a continuidade de algumas disciplinas e dificultando a permanência na 
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universidade de alunos que não tem condições de arcar com as despesas decorrentes do 
ingresso no ensino superior. Diante deste cenário se torna inviável que o Polo receba mais 
alunos através de Vestibular, sem que medidas urgentes sejam tomadas para garantir seu 
funcionamento com qualidade. Defendemos que a demanda por docentes e técnicos 
administrativos do Polo seja preenchida através de concursos públicos, e que no lugar de 
mediadas paliativas adotadas para garantir a permanência dos estudantes na universidade se 
crie uma política de assistência estudantil com qualidade para o Polo, atendendo as demandas 
dos mesmos por creche, bandejão, moradia estudantil e apoio a medidas que garantam a 
autonomia do movimento estudantil.  
 Um outro desafio a ser enfrentado pelo PURO na perspectiva de sua consolidação com 
qualidade é a democracia nas eleições e a sua autonomia política. Defendemos um processo 
eleitoral democrático, participativo e transparente que eleja professores lotados no Polo 
(independente de estarem em estágio probatório) para seus diversos cargos de gestão e para 
representação nos conselhos superiores. 
 Estas questões, dentre inúmeras outras vivenciadas cotidianamente por docentes, 
técnicos e discentes do PURO, têm a cada semestre dificultado o andamento das atividades 
acadêmicas e administrativas. Por isso, nos mobilizamos e organizamos coletivamente no 
sentido de buscar soluções imediatas e consistentes. 
 É neste sentido que nos reportamos ao CUV, por entendermos que este é o espaço 
legítimo para expressarmos nossas demandas e cobrar soluções junto a Reitoria, soluções que 
garantam a consolidação de um projeto de universidade pública, gratuita, de qualidade e que 
prime pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
 


