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Eje 01 
La investigación en Trabajo Social/Servicio Social: 
Caminos recorridos y por recorrer

La investigación social, más allá de ser reducida a un proceso utilitarista y pragmático, es un espacio sociopo-
lítico para la generación de conocimiento a fin de comprender la dinámica social y develar contradicciones 
respecto de los sujetos y objetos de reflexión del Trabajo Social/Servicio Social. A través de la misma se deben 
aportar nuevas categorías y criterios para la comprensión de lo social tomando en cuenta su contribución a 
un proyecto de sociedad emancipatorio.  En este eje se contemplan abordajes teórico-metodológicos, instru-
mentos técnico-operativos y fundamentos ético-políticos para la investigación social que, desde abordajes 
críticos y perspectiva emancipatoria, aporten a problematizar lo dado como realidad social y a profundizar en 
la comprensión de la investigación-intervención social a partir de una perspectiva que contemple el contexto 
sociohistórico y cultural. 

Sub ejes

• Investigación sobre el Trabajo Social/Servicio Social y su historia.
• La dimensión ético-política de la investigación en Trabajo Social/Servicio Social. 
• Aportes de la investigación social, la investigación acción participativa (IAP) y la sistematización a la trans-

formación social.
• Trabajo social/Servicio Social, conflictos y transiciones políticas.
• Investigación social, política pública, conflictos y transiciones políticas.
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TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA: 
CONTEXTO HISTÓRICO Y SURGIMIENTO 
René Mauricio Beltrán Camargo1

Nora Liliana Guevara Peña2

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Colombia

Resumen

La historia del Trabajo Social en Colombia ha sido poco documentada desde la apertura hace más de ochenta años, de la que se 
considera la primera escuela de Servicio Social. Aún hay elementos necesarios para explorar y aclarar con relación a su surgimiento. 
Esta ponencia tiene como objetivo dar cuenta del contexto histórico nacional a fin de determinar posibles relaciones y elementos 
característicos del Trabajo Social desde su surgimiento profesional. De este modo, se espera potenciar una mirada de carácter más 
histórico en relación con la realidad social con el fin de abrir el debate frente a la historia profesional y a las escuelas de servicio social 
y su posterior institucionalización en escenarios universitarios.   

Palabras claves: Trabajo Social, contexto histórico, surgimiento. 

Introducción 

El Trabajo Social como profesión tiene una historia relativamente reciente. En Colombia se ha planteado que 
surge en la primera mitad del siglo XX con la creación de la primera Escuela de Servicio Social en el Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Rosario en 1936. Sin embargo, se plantea la necesidad de rev isar dicho surgimien-
to en el marco de la diferenciación entre los procesos formativos llevados a cabo en las escuelas de servicio 
social y los procesos formativos adelantados por las instituciones de educación superior que institucionalizan 
la carrera entrados los años cincuenta. 

Debe reconocerse que los diferentes análisis sobre el surgimiento, evolución y consolidación del Trabajo 
Social en nuestro país son escasos o dejan por fuera elementos contextuales que podrían permitir entender 
en su totalidad el proceso histórico que ha enmarcado la profesión y su fundamentación. Por tanto, se hace 
pertinente la actualización de los escritos sobre la historia de la profesión para entender mejor su surgimiento, 
las transformaciones y los desafíos actuales, propiciando así, la reflexión sobre la formación y el quehacer del 
Trabajo Social en términos de sus aportes a la sociedad y lo que ella espera de su ejercicio profesional.  

Con relación a lo anterior, las publicaciones sobre Trabajo Social que logran avanzar en el rastreo histórico de 
la profesión en Colombia, corresponden a Historia del Trabajo Social en Colombia 1900-1975 (Martínez, 1981) 
e Historia del Trabajo Social (Torres, 1985). El primero hace el rastreo de la profesión desde 1900 hasta 1975, y 
el segundo, recoge elementos generales hasta el año de publicación del libro. Después de estos estudios no 
se han hecho desarrollos que posibiliten continuar con el abordaje histórico del Trabajo Social, sin embargo, 
Malagón (2012) en su libro Fundamentos del Trabajo Social, presenta unos elementos históricos, aunque su 
principal eje de abordaje son los fundamentos de la profesión. Asimismo, algunos artículos o documentos 
existentes en revistas no logran avanzaren un desarrollo a cabalidad sobre el Trabajo Social en el país. 

1 Correo electró bc@gmail.com
2 Correo electrónico: nl.guevarap@gmail.com
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Es claro así, que existe una deuda histórica con la profesión que permita replantear y/o debatir su génesis, 
avances y desafíos. Superar dicha deuda puede posibilitar a los profesionales, comprender la necesidad de 
fortalecer sus competencias teóricas, prácticas y políticas en el desarrollo de su ejercicio profesional.  Tenien-
do en cuenta lo anterior, esta ponencia recoge algunos aspectos históricos del país que pudieron incidir en el 
surgimiento de la profesión y también elementos de análisis sobre la génesis y el desarrollo profesional, que, 
en suma, pueden posibilitar el avance en la renovación crítica del Trabajo Social, elemento fundamental para 
el contexto y la realidad social actual.  

Trabajo social, primeras claridades de su surgimiento 

El Trabajo Social desde el entendido de la mirada histórico-crítica de la profesión surge en la fase imperialista 
del capitalismo3 como una profesión en la división socio-técnica del trabajo y como resultado de la respuesta 
del Estado burgués a la “cuestión social” 4. Esto según Lamamoto (2001), crea el escenario de intervención 
propicio para la profesión, que históricamente se ha afirmado y que ha pasado de la caridad tradicional por 
parte de las clases dominantes, a la centralización y racionalización de actividades orientadas a lo social en la 
medida que se amplía el contingente de la clase trabajadora y su presencia política en la sociedad. Lo anterior, 
teniendo presente que el Estado burgués empieza a responder no solo con medidas coercitivas sino a su vez, 
con estrategias de consenso por medio de políticas sociales, dando paso al Trabajo Social para la ejecución 
de éstas y colocando a las políticas sociales en la base histórica, social y política del surgimiento profesional5. 
Es en esta nueva fase del desarrollo capitalista que los Estados asumen entre otros aspectos, la reproducción 
de la fuerza de trabajo por medio de las políticas sociales, entrando éstas como formas de salario indirecto 
reflejado en programas o subsidios, pero a su vez, según Pastorini (1999), como el resultado de los procesos 
de concesión-conquista de las luchas de las clases trabajadoras. Bajo este contexto histórico y de acuerdo 
con la perspectiva mencionada se enmarca el surgimiento del Trabajo Social, que para el caso particular de 
América Latina y Colombia, va a darse de la mano con los procesos de industrialización y urbanización influen-
ciados por el capital monopólico y financiero transnacional, principalmente aunque no de forma exclusiva, de 
los Estados Unidos. Frente a lo aquí expuesto, Faleiros (1983), plantea que: “El Trabajo Social nació depen-
diendo de factores relacionados con el surgimiento del capitalismo: el desarrollo de las fuerzas productivas 
en la metrópoli y el desarrollo de las técnicas y de la ciencia. En otras palabras, la “cuestión social” (situación 
social y explotación de los obreros en la industria) y el desarrollo de la medicina, de la asistencia médica a las 
enfermedades condujeron a las clases dominantes a modificar su estrategia frente la población” (p. 21). 

Esto permite comprender de alguna forma por qué la estrecha relación entre las ciencias jurídicas y de la sa-
lud con el Trabajo Social, superando así miradas endógenas y evolucionistas de la profesión, que incluso han 
ubicado el origen de la misma como formas de acción social desde el siglo XVI, ancladas a la asistencia social 
cristiana propia de la Edad Media. Así como también en el desarrollo de la seguridad social de la Europa prein-

3  La fase imperialista del Capital, según Lenin (1916) inicia entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se caracteriza por cinco rasgos fundamentales: a) elevada con-
centración de la producción y del capital, creando monopolios decisivos en la economía, b) relación entre capital bancario e industrial, dando paso a su vez a la oligarquía 
financiera, c) exportación de capital, por encima de la exportación de mercancías, d) formación -para repartirse el planeta- de asociaciones capitalistas monopolistas y 
e) reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas.  
4 ““Por ‘cuestión social’, en el sentido universal del término, queremos significar el conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase 
obrera impuso en la constitución de la sociedad capitalista. Así, la ‘cuestión social’ está fundamentalmente vinculada al conflicto entre el capital y el trabajo” (Cerqueira 
Filho, 1982: 21). O, en las palabras de un profesional del Servicio Social: “La cuestión social no es otra cosa que las expresiones del proceso de formación y desarrollo 
de la clase obrera y de su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifes-
tación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía [...]” (Iamamoto, in Iamamoto y Carvalho, 1983: 77)”. (Netto, 1992, p. 4).
5 Para ampliar al respecto ver: Lamamoto (1982). 
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dustrial y nombrando a personas puntuales (Juan Luis Vives, Francisco de Paula, etc.) como precursores del 
Trabajo Social y entendiendo la profesión como evolución de formas de ayuda cristiana y como tecnificación 
de la filantropía (Cifuentes, Bolaños, López y Giraldo, 2008). 

De este modo, intenta evidenciarse una mirada diferente a la hegemónicamente establecida sobre el surgi-
miento profesional e invita a superar ideas endógenas y a ubicar la profesión en un contexto histórico, social 
y político que posibilite su desarrollo y constante transformación. Para comprender algunos elementos de ca-
rácter histórico y relacional frente al surgimiento del Trabajo Social colombiano, se hace necesario considerar 
las características del país en el marco de la transición del siglo XIX al XX, es decir en la consolidación del 
capitalismo en su fase imperialista.

Características sociopolíticas de Colombia a inicios del siglo XX 

El surgimiento de la república en Colombia se remonta a la primera mitad del siglo XIX, sin embargo, las gue-
rras entre los emergentes partidos liberal y conservador, diferenciados en esencia en la forma de organización 
nacional y la relación con la iglesia, generaron diferentes enfrentamientos partidarios que dividieron profun-
damente al país político y dificultaron la implementación de la democracia liberal inspirada en la Revolución 
francesa. La victoria de los conservadores, impidió en algunos casos y echó para atrás en otros, reformas 
liberales tendientes a la modernización del país con el fin de mantener características feudales propias de la 
época de la Colonia. Sin embargo, este proceso no fue igual en todo el territorio, algunas manifestaciones de-
mostraron el avance de formas de producción diferentes a las tradicionales. “La profundidad de las formas de 
dominación tradicional. En el seno del mundo rural, la sensibilidad conservadora se difunde más fácilmente 
en las zonas en las que las estructuras coloniales y la Iglesia habían estado mejor implantadas. En el mundo 
urbano, la sensibilidad liberal está más extendida donde existe un importante núcleo de artesanos, como es 
el caso sobre todo de Bogotá” (Pecaut, 2010, p. 49). 

En varias zonas donde se evidenció un mayor avance tecnológico, fuente de la revolución industrial y el ascen-
so de la burguesía en el mundo, no se desarrollaron de igual manera reformas políticas liberales tendientes a 
la superación de costumbres semifeudales dirigidas el cambio del poder político en manos de terratenientes 
hacía la naciente burguesía. En Colombia, por ejemplo, sirvió para lo consolidación del poder de los primeros. 

Bajo este contexto, el siglo XIX terminó con una guerra producto de los múltiples conflictos surgidos entre libe-
rales y conservadores, llamada “La Guerra de los mil días”, que sumada a otras problemáticas sociales, afectó 
el estado de ánimo de la población al inicio del siglo XX, dadas las pérdidas humanas y la desintegración de 
la unidad nacional, debido a la guerra y a su vez, a la perdida de Panamá, producto de la proclamación de su 
independencia, patrocinada por Estados Unidos. En este sentido, Medina (1984) caracteriza la situación polí-
tica de Colombia de 1910 de la siguiente manera: 

La “guerra de los tres años”, con sus secuelas de destrucción material y de muerte, había afectado 
seriamente la cadencia del desarrollo económico. La secesión de Panamá, en virtud de la inter-
vención estadounidense, había abierto una profunda herida en la opinión nacional. Los partidos se 
encontraban divididos. Diversas fracciones del liberalismo levantaban una muralla de recrimina-
ción en torno a la paz firmada en Wisconsin. El partido conservador se hallaba también escindido 
en varias fracciones (p. 20-21). 
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Bajo este panorama, el país creció económicamente con en la construcción de ferrocarriles y la agroindustria 
asociada al banano y los enclaves petroleros, los cuales generaron el inicio de lo que podría considerarse 
una clase obrera en el país. La emergencia de esta clase obrera trajo consigo la necesidad de organización y 
empezó a configurar el movimiento sindical colombiano, el cual no necesariamente estaba conformado exclu-
sivamente por obreros y no respondía a una única corriente política.

El movimiento sindical en Colombia surgió al interior de grupos de artesanos en la primera década del siglo XX 
y en 1906 le fue entregada la personería jurídica al Sindicato de tipógrafos de Bogotá. En la segunda década 
se amplío el número de sindicatos, generalmente de agremiaciones de artesanos, como lo menciona Caicedo 
(1982), quien establece que de un sindicato en la primera década del siglo XX se pasó a noventa y nueve en 
1930. Tanto el auge del sindicalismo como la falta de libertad política influyeron de manera importante en el 
cambio de gobierno y la caída del partido Conservador, que tiene bajo su historia la Masacre de las Bananeras 
en el Magdalena. 

Ese cambio de régimen no implicó un rompimiento total de los partidos. Durante el mandato de Olaya Herrera 
se estableció un gabinete mixto que facilitó en un primer momento, la integración en el país. Por ende, según 
Pecaut (2010), las grandes reformas económicas de tinte liberal no se realizaron en este periodo y las espe-
ranzas que tenían obreros y campesinos, sobre el mejoramiento de sus condiciones de vida ante el cambio 
de gobierno se diluyeron rápidamente, como se expresó en las regiones cafeteras de Cundinamarca, donde 
frente al levantamiento campesino, el gobierno respondió con el ataque de la fuerza pública. “Los campesinos 
creyeron llegada la hora de emprender la lucha por la tierra y el incipiente movimiento obrero creyó llegada la 
opción del derecho moderno del trabajo: contratación colectiva, libertad de asociación sindical y derecho a la 
huelga. Nada de esto ocurrió: Olaya era adicto a los latifundistas y empresarios capitalistas, como devoto de 
la dominación imperialista”. (Montaña, 1998, p. 367).

La crisis económica producto de la recesión mundial y el aumento del desempleo, dieron paso al ascenso de 
manifestaciones políticas alternas como el Gaitanismo y el Partido Comunista. Asimismo, debido al recrudeci-
miento de la violencia liberal en algunas zonas de tradición conservadora, este partido manifestó su oposición 
mediante la negativa a inscribir candidatos para las elecciones a partir de 1933. Bajo este clima de tensión 
política, salió electo el gobierno de la “revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, quien profundizó 
los cambios políticos y económicos tendientes al fortalecimiento del liberalismo; en el plano político, cambios 
importantes como el manejo de la educación en manos del gobierno y no de la iglesia y la declaración del 
sufragio universal; y en el plano económico, el apoyo a la conformación de sindicatos y la propuesta de una 
reforma agraria para facilitar el acceso a la tierra por parte del campesinado. 

En este marco político surge el Trabajo Social en el país, estableciéndose la profunda relación de su surgi-
miento con las expresiones de la “cuestión social”, en la medida en que se evidencia la importancia de una 
profesión que entre a mediar entre las organizaciones obreras y el Estado, y a su vez, que ponga en marcha 
los diferentes programas y subsidios, surgidos del consenso y no de la represión, y que se gestan o van de la 
mano del gobierno de López Pumarejo.

Estos cambios, que venían precedidos de movilizaciones y exigencias de grupos poblacionales que histórica-
mente no habían sido reconocidos por el Estado, trajeron como resultado, el ingreso de mayores sectores so-
ciales principalmente urbanos, al partido liberal y la participación en el gobierno de fracciones diversas como 
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el Partido Comunista. Sin embargo, más allá de los avances del liberalismo político, el país en esta década 
avanzó en el liberalismo económico, enfrentando la contradicción entre las formas tradicionales de control 
político de las élites establecidas históricamente y un nuevo modelo de desarrollo opuesto a las limitaciones 
del Estado.

Es necesario relacionar también este contexto con la promulgación de derechos civiles y políticos en especial 
para las mujeres. En 1935 en el Congreso de la República, se instauró el proyecto de ley que permitió a las mu-
jeres ingresar a la educación superior. En el caso de Trabajo Social, la Escuela de Servicio Social fue una de las 
primeras en abrir esta posibilidad junto con los programas de Derecho y Medicina en la Universidad Nacional. 
Los procesos de lucha y resistencia obrera, sindical y campesina, podría decirse que fueron elementos que 
contribuyeron con el surgimiento de la profesión en la medida que plantearon la necesidad de contar con 
interlocutores frente a las demandas sociales. Esto permite plantear que la profesión no se desarrolló desde 
dinámicas evolutivas como históricamente se ha planteado, sino que por el contrario, se compaginan aspectos 
de la realidad social con elementos propios del ejercicio profesional. Algunos acercamientos a esta idea se 
presentan a continuación.

Surgimiento del Trabajo Social en Colombia

El reconocimiento de la historia política, social y económica en Colombia, permite comprender con mayor 
precisión el surgimiento del Trabajo Social; su análisis avanza en el rastreo del origen de la profesión como 
el resultado de diferentes factores que tienen que ver con esos condicionantes históricos desarrollados en la 
década del treinta.

En este orden de ideas, en la primera mitad del siglo XX se sentaron las bases en el país para la configuración 
del capitalismo, lo que trajo consigo cordones de miseria, pérdida de vidas, malestar general y aumento de la 
desigualdad social. A su vez, se conformó el movimiento sindical como respuesta natural al desarrollo burgués 
y el derecho a huelga como una forma estatal de responder desde el consenso a la “cuestión social”.  

Durante el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo es cuando se configura la primera Escuela de Servicio 
Social en el país, fundada el 22 de octubre de 1936 e iniciando sus labores el 5 de abril de 1937, en el Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Rosario. Esto marcó la pauta para la formación de las mujeres y puede ser con-
siderado como un bastión que impulsó a la mujer a salir del ámbito privado en sus primeras formas, bajo la 
salvedad de mantener ideas conservacionistas de su rol en la familia y la sociedad. 

Sin embargo, cabe clarificar que no podría afirmarse a ciencia cierta que este es el origen de la profesión, sino 
que podría plantearse como antecedentes de la misma, en tanto los objetivos de la escuela y sus elementos 
curriculares distan de los aspectos mínimos para considerar la formación profesional. Resulta evidente ade-
más, el rol de la iglesia y la élite económica y su interés por la consolidación de la familia y el orden burgués. 
Puede precisarse de hecho, que existieron elementos de carácter funcionalista en el proceso de formación 
y ejercicio profesional de esas primeras asistentes sociales, por lo cual es necesario mirar con distancia ese 
ejercicio profesional, aunque ello no implique desconocerlo como antecedente profesional en el marco de ese 
contexto histórico. 
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Observando estos elementos, es importante resaltar que la mujer empezó a impulsar un derrotero científico en 
las actividades sociales y a formarse para atender la repuesta del Estado frente a los avances del capitalismo 
en el país. El Servicio Social en sus antecedentes no solo aportó a la atención desde la mirada estatal de la 
“cuestión social”, sino a configurar un rol diferente de las mujeres, incluyéndolas en procesos de formación 
profesional6. “Se trataba de una propuesta en la que solapaban tendencias conservadoras con tendencias 
innovadoras, en las que se avizoraban nuevos roles para la mujer, sin que ello implicara el abandono de sus 
roles tradicionales” (Cifuentes y Gartner, 2006, p. 16). 

Otros elementos de carácter social que pueden resaltarse, según Martínez (2000), para el surgimiento profe-
sional son la necesidad de realizar una transición entre la servidumbre y el trabajo asalariado, lo que permite a 
su vez evidenciar otras razones o necesidades como el desconocimiento de los derechos humanos por parte 
de los trabajadores, la necesidad de llenar los vacíos que se tenían sobre la realidad social nacional y enfrentar 
las difíciles condiciones de la población dadas las dinámicas conflictivas, el desempleo y la desintegración 
política. 

En este orden de ideas, es importante señalar que el Trabajo Social, hacia la década del cincuenta, cuando 
surge en la Universidad Pontificia Bolivariana, se constituye en medio de un proceso práctico, metodológico 
y teórico, que luego se consolida en su rol de ejecutor de políticas sociales en la medida en que el Estado 
empieza a asumir la “cuestión social”.  Deben entenderse entonces, dos procesos en el Trabajo Social en 
Colombia, uno que responde a antecedentes de la formación y otro que responde a la institucionalización, 
sin dejar de lado que la fundamentación teórica y metodológica, la práctica y la investigación social aplica-
da, constituyeron los insumos esenciales del primer plan de estudios (Cifuentes y Gartner, 2006, p. 21). Esto 
posibilita problematizar y seguir avanzando en el desarrollo histórico profesional y discutir estos elementos 
alrededor de la génesis profesional. 

Debe ser claro además, de acuerdo con Netto (1992), que el Trabajo Social esta entrelazado con  las particula-
ridades histórico sociales establecidas en el ámbito de la sociedad burguesa y el orden monopolista, en tanto 
si bien tiene una relación con las expresiones de la “cuestión social”, no es ésta la que de manera directa y úni-
ca determina su génesis, sino esa dinámica estructural a los intereses del capital y las grandes elites. Esta afir-
mación puede generar ciertas molestias en tanto niega la historia profesional relacionada con la evolución de 
la caridad y la filantropía, o incluso con elementos caracterizados desde el mismo surgimiento del ser humano 
y relativos a la asistencia social cristiana en la Edad Media, aspectos que se encuentran en planteamientos de 
Viera (1977), Alayón (1980), Kisnerman (1980) y Cifuentes, Bolaños, López y Giraldo (2006), citados en Montaño 
(2000). Sin embargo, reconocer otros planteamientos históricos del Trabajo Social potencia la posibilidad de 
re-pensar la profesión, de abrir el debate profesional, avanzar en el pluralismo que invita a abrir las miradas y 
escenarios a otras formas de pensamiento, y por ende, a aporta en un trabajo social transformador que supere 
la mirada funcional y desarrolle las apuestas por una renovación crítica. 

En este orden de ideas, Martínez (1981) también afirma que el surgimiento profesional no puede explicarse 
por fuera de la consolidación del desarrollo capitalista monopólico en el país, con la subsiguiente institucio-
nalización y burocratización del Estado. Para ello, explica cómo el contexto internacional incidió en el proceso 
de industrialización del país teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial obligó a la sustitución de im-
6 Si bien estos elementos alrededor de la importancia de las mujeres en la formación profesional no es el centro de la ponencia, no se puede dejar de lado su rol en la 
reivindicación profesional. 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

15

portaciones debido de la escasez de productos en el mercado internacional. Sin embargo, la importación de 
maquinaria y tecnología fortaleció el monopolio y la dependencia de EE.UU. Por otra parte, en la medida que 
aumentó el desarrollo industrial, el país empezó un proceso de intervención del Estado en los diferentes sec-
tores de la economía, apoyando económicamente al sector productivo y creando institutos de planificación, 
también reconoció algunas reivindicaciones obreras, fijó el salario mínimo, la jornada de 8 horas, el pago de 
horas extras, la reglamentación del trabajo nocturno, la protección a los dirigentes sindicales y la defensa del 
derecho a la huelga, aspectos de clara intervención profesional. 

En este proceso de desarrollo capitalista se fortalece la asistencia pública como responsabilidad del Estado 
y se genera el  aumento del clientelismo y la corrupción en el que el voto se configura como transacción para 
recibir asistencia. Durante este periodo, la iglesia y la empresa privada no desaparecieron como ejecutores 
de ayuda pero si disminuyeron su papel, y el Estado tomó su lugar y requirió por ende, mayores profesiona-
les en Trabajo Social para cumplir la tarea. La política social así entendida, tuvo como prioridad fortalecer la 
visión del Estado y humanizar y ocultar los impactos nefastos de la instauración capitalista como el aumento 
de las contradicciones de clase. De acuerdo con los elementos hasta aquí planteados y retomando la idea 
de que históricamente el Trabajo Social ha sido concebido como una evolución de la caridad y la filantropía, 
esto puede contrariarse y evidenciar su aparición en un momento histórico fundamental como es el marco de 
la consolidación del capitalismo monopolista, la atención del Estado a la “cuestión social” y la ejecución de 
políticas sociales por parte del Trabajo Social. 
 
Lo expuesto permite cerrar con algunas consideraciones después de intentar excavar y problematizar un poco 
la historia del Trabajo Social 1) Cuando se intenta ver críticamente la historia y el desarrollo profesional an-
clado a una mirada menos endógena de la misma, no se busca criticar el proceso de surgimiento del Trabajo 
Social, sino por el contrario, reconocer esos elementos históricos que posibiliten a estudiantes, profesores y 
egresados no repetir la historia y fundamentar el proceso profesional desde y para el pueblo. De esa manera, 
se asume una posición contra-capitalista que potencie en ese orden de ideas la organización y la lucha social 
por formas de vida más justas y equitativas; 2) Ver críticamente la historia del Trabajo Social también permite 
establecer o poner en debate la política social en la actualidad, sus fines y transformaciones, pero a su vez, 
el desarrollo de la formación académica de los trabajadores sociales y su rol profesional; y 3) Este análisis 
debe invitar a pensar el proyecto ético-político profesional como debate amplio y participativo que incida en la 
transformación de las formas como el Trabajo Social ha respondido a las demandas del Estado a fin de avan-
zar en la renovación crítica profesional hacia una realidad distinta al orden social establecido.  

Conclusiones 

Entender el surgimiento del Trabajo Social demanda conocer los aspectos sociales, políticos y económicos 
del país, en tanto no es posible separar el nacimiento de la profesión de los cambios históricos que Colombia 
estaba atravesando. En ese sentido, debe entenderse al Trabajo Social ligado –en su consideración histórica- 
a la fase imperialista del capitalismo lo que la ubica como una profesión en la división socio-técnica del trabajo 
y por ende, con un rol en dicha dimensión relacionado con la ejecución de las políticas sociales propias de la 
respuesta del Estado frente a la lucha de clases, adelantadas por la clase trabajadora y el movimiento cam-
pesino de la época.  
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Lo anterior teniendo en cuenta el importante desarrollo industrial que el país tuvo en la primera mitad del 
siglo XX y que dio paso a la organización de clase y obligó al Estado a responder ya no solo con represión 
sino también a través del consenso frente a sus justas reivindicaciones. Es en este contexto que el Trabajo 
Social empieza a ser requerido y que la profesión más allá de considerarse desde una perspectiva endógena 
–u orientada a sí misma- tiene un surgimiento ligado a elementos externos e históricos que es necesario con-
siderar para entender su historia, desarrollo y consolidación. 

Por otro lado, la apertura hacia los derechos de las mujeres, que se consolida en la “república liberal”, es 
bastión para el ingreso de éstas a la educación superior y para consolidar la profesión desde ideas conserva-
doras, pero también innovadoras sobre el papel de la mujer en la transformación de la realidad social. Cabe 
retomar a Lenin (1916), para mirar críticamente la profesión y el ingreso de la mujer, en la medida en que la 
profesión tuvo una clara orientación de clase social dirigida a la población burguesa con el fin de mantener el 
orden social y asumir incluso acríticamente el rol profesional y su relación con las organizaciones y programas 
sociales que estaban desarrollándose.  

La historia del surgimiento del Trabajo Social, no se agota en la historia o la representación de personajes, ni 
en una relación única como lo establece Netto (1992) con la cuestión social, sino que hace parte de un entra-
mado histórico que de acuerdo a la dialéctica puede ser transformado para que la profesión avance en una 
renovación crítica de sus principales postulados y miradas tanto de su historia como de sus retos contempo-
ráneos.  

Finalmente, considerar la importancia de avanzar en estudios e investigaciones profundas en Colombia que 
desentramen lo que hasta ahora no se ha dicho frente a la profesión para fortalecer la construcción de su fun-
damentación histórica y avanzar en el análisis de la política social para problematizar el lugar que hoy ocupa-
mos en su ciclo. Por último, invitar a construir academia y agremiación en Trabajo Social de cara a la realidad 
del país, a comprenderla y aportar en su transformación. 
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SERVIÇO SOCIAL E TRABALHO PROFISSIONAL 
NA AMÉRICA LATINA: NOTAS PARA UM DEBATE INICIAL 

Hiago Trindade7

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Brasil

Resumo:

Traz à tona alguns elementos para problematizar a práxis profissional do assistente social na América Latina, reconhecendo que, a 
despeito da diversidade de particularidades e singularidades existentes nos países desse continente, podemos registrar interfaces 
importantes entre eles, sobretudo no que toca ao reconhecimento da “questão social” e de suas expressões (em especial a pobre-
za) como “objeto” da intervenção profissional e da mobilização de um conjunto de políticas sociais para atenuar as desigualdades 
sociais daí derivadas. O esforço teórico-analítico empreendido apoiou-se numa revisão de literatura, desenvolvida a partir da con-
tribuição de autores clássicos e contemporâneos para a problematização deste debate. Concluímos nossas reflexões apontando a 
necessidade de aprofundar os estudos e investigações acerca da práxis profissional do assistente social na América Latina, como 
passo fundamental para superar algumas lacunas na produção teórica, como também para caminhar na direção de uma unidade do 
exercício profissional, pautada numa perspectiva crítica da realidade.

Palavras-chave: Serviço Social. Trabalho Profissional. América Latina.

Introdução 

No âmbito da América Latina, as problematizações acerca do Serviço Social e sua práxis profissional têm se 
constituído objeto de preocupação entre os mais diversos sujeitos, tanto individuais quanto coletivos (leia-se 
associações, instituições, conselhos, etc.), isto porque, a despeito dos avanços que devemos registrar nesse 
campo8, não podemos obscurecer o fato de que ainda se mostram insuficientes as iniciativas destinadas a 
realizar estudos mais sistemáticos e organizados sobre esta matéria. Igualmente, também precisamos re-
conhecer que o entendimento sobre o trabalho do assistente social em alguns países do continente é ainda 
dificultado pela ausência de informações basilares, como apontou Molina (2009).

Diante desse desafio, muitas contribuições têm surgido, fruto de pesquisas de importantes e competentes 
pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento, tanto considerando a análise sobre a América Latina, de 
modo geral, quanto no que se refere aos aspectos relacionados à existência do Serviço Social neste conti-
nente. Nesse sentido, o artigo que ora apresentamos, materializa-se a partir de uma revisão de literatura que 
buscou estabelecer diálogo com alguns autores, tais como Netto (2013), CFESS (2012), Alayón (2016), dentre 
outros, a fim de apresentar aspectos importantes e apontar alguns elementos que permitam caracterizar o 
trabalho profissional do assistente social na América Latina, sobremodo a partir de sua relação com a “ques-
tão social” e suas expressões diversas (com ênfase na pobreza), assim como também nas conexões que es-
tabelece com as políticas sociais, entendidas como uma resposta do Estado para atenuá-las. Em se tratando 
da gênese do Serviço Social na América Latina, Manuel Manrique Castro (2008) traça uma hipótese na qual 
procura fugir da concepção de um Serviço Social latino-americano como simples prolongamento ou “reflexo” 

7 Doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). hiagolira@hotmail.com
8 Nos encontros de profissionais e pesquisadores da área de Serviço Social que têm sido realizados na América Latina, pode-se destacar a presença de eixos temáticos 
preocupados em debater e discutir o trabalho profissional do assistente social, de que é exemplo emblemático o esforço empreendido pela Associación Latinoameri-
cana de Enseñaza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS). Por suposto, este esforço tem contribuído não apenas para dar visibilidade à importância dos debates 
travados, como também para produzir um acúmulo teórico e político a partir das publicações e das palestras realizadas.
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das configurações assumidas pela profissão na Europa, e avança, procurando recuperar os traços históricos 
do continente que permitem desvelar a necessidade de surgimento da profissão.

Nesse sentido, a análise do referido autor parte do contexto socio-econômico, marcado por uma forma espe-
cífica de desenvolvimento do capitalismo e, portanto, das relações sociais por ele engendradas, assim como 
das respostas empreendidas para incidir sobre as expressões da questão social que, nesta região, tinham 
forte relação com a expansão da indústria do cobre a partir dos rebatimentos para condições de vida e saúde 
do conjunto dos trabalhadores.

Assim sendo, não podemos negar a existência de formas diversas sob as quais se apresenta o Serviço Social 
nos países da América Latina. Os processos históricos, o direcionamento da formação profissional a partir 
das perspectivas teórico-metodológicas, as formas de responder às demandas existentes nos espaços so-
cio-ocupacionais, dentre outros aspectos, contribuem para conformar uma gama de particularidades na exis-
tência da profissão. Todavia, nos marcos desse artigo, sem deixar de reconhecer estas questões, estamos 
interessados em captar o que pode ser tomado como unidade no âmbito dessa diversidade tão expressiva.

Desenvolvimento

Por certo, é consensual entre os diversos analistas que se debruçam no entendimento da América Latina, a 
ideia de que este continente não pode ser analisado a partir de um viés unívoco. É imperiosa a necessidade 
de reconhecer que os países desse continente passaram por diferentes processos políticos (as independên-
cias, por exemplo), bem como apresentam processos de formação social e características étnicas e culturais 
bastante diferenciadas entre si. 

Todavia, nesse contexto, corroboramos com José Paulo Netto (2013), ao enfatizar que é possível analisar o 
continente a partir de alguns elementos comuns. Dentre eles, poder-se-ia citar: 1) Ausência de um Estado 
de Bem Estar Social (Welfare State); 2) Heteronomia nas decisões macroeconômicas; 3) Elevados níveis de 
concentração de propriedade, renda e poder político e 4) a submissão ao imperialismo. Essas características, 
em alguma medida, também são apresentadas por outros estudiosos que tratam do tema. Alejandra Pastorini 
(2010), por exemplo, traz à tona o debate da “questão social” na América Latina, apontando elementos acerca 
da configuração socio-histórica das regiões “subdesenvolvidas” bem como da construção de uma agenda de 
medidas atreladas ao neoliberalismo como denominadores comuns aos países latino-americanos.

Antes de avançar (e para que fique claro), é preciso ressaltar: nenhum dos autores citados defende a exis-
tência de uma questão social latino-americana, tomada enquanto um fenômeno identitário. O que se está 
em tela é a construção de fundamentos teórico-metodológicos para destacar as simbioses que o fenômeno 
pode apresentar nos distintos países, sem perder de vista as especificidades que os conformam. Assim, em 
coro com José Paulo Netto, estamos convencidos “[…] de que há bases objetivas para [defender] uma uni-
dade latino-americana. Quanto à identidade latino-americana, parece-me que nós temos identidades. Falar 
rigorosamente em unidade é falar em unidade do diverso, não em unidade do igual ou do idêntico” (2013, p. 
95 – grifos meus).

Partimos da concepção que atrela a gênese “questão social” ao desenvolvimento do modo de produção ca-
pitalista, momento histórico no qual, a despeito da possibilidade de satisfação das necessidades materiais 
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do conjunto da sociedade mediante o grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de pro-
dução alcançados, vê-se persistir (e até se aprofundarem) as desigualdades sociais. Ou seja, nos marcos da 
sociabilidade capitalista esta desigualdade apresenta um caráter novo, na exata medida em que se mantém 
no mesmo momento em que se estruturam os pressupostos que poderiam possibilitar a sua superação/ex-
tinção (NETTO, 2005). 

Ao remeter-se ao movimento de acumulação primitiva do capital, Marx (1989) nos esclarece às duas formas 
pelas quais a burguesia nascente conseguiu acumular uma expressiva quantidade de capital para, então, 
estabelecer relações de exploração e opressão com a imensa maioria de sujeitos destituídos de recursos 
materiais. A primeira forma indicada pelo pensador alemão destaca o processo pelo qual, mediante os cerca-
mentos e as chamadas leis sanguinárias, os camponeses foram expulsos das terras e obrigados a se inserir 
nas relações de trabalho geradas com a indústria, momento no qual se registra, concomitantemente, a men-
dicância, a prostituição e os roubos dada a impossibilidade de absorção de todos os camponeses no novo 
sistema fabril.

Já a segunda forma faz referência ao movimento de ampliação do capital comercial. Assim, em busca de 
acumular maiores contingentes de riqueza, o capital se expande para outras regiões, extorquindo delas seus 
recursos mediante a imposição e à força. Como destaca Marx: 

A descoberta das terras do ouro e da prata, na América, o extermínio, a escravização e o enfurna-
mento das populações nativas nas minas, o começo da conquista e a pilhagem das Índias Orien-
tais, a transformação da África em um cercado para a caça comercial às peles negras marcam a 
aurora da era de produção capitalista (MARX, 1989, p. 270). 

As indicações feitas na citação acima transcrita apontam para o papel que cumpriram determinadas regiões 
no processo de acumulação do capital. Assim, em se tratando da América Latina, podemos afirmar que as 
expressões da “questão social” se expressam embaladas por algumas particularidades9 fortemente atreladas 
às características existentes em cada país/localidade e ao modo específico que o capitalismo assume nes-
sa região, leia-se, fortemente marcado pela subordinação aos interesses políticos e econômicos dos países 
considerados “desenvolvidos”. 

Mas, a despeito das particularidades também acreditamos ser possível defender a existências de algumas 
“genericidades” que podem ser aceitas sem incorrer em uma equiparação mecanicista e acrítica das reali-
dades socio-históricas dos países que conformam o continente. É a partir da assimilação dos aspectos que 
unificam a América Latina que Netto (2013) formula a noção segundo a qual a pobreza, em uma perspectiva 
multidimensional, se constitui na expressão imediata da questão social na América Latina. Isso significa que, 
para o referido autor, a pobreza precisa ser entendida a partir da ausência de recursos financeiros, nos marcos 
das desigualdades e da dependência, mas também a partir de vetores da sociabilidade, da cultura, da saúde, 
etc. 

9 Nesse sentido, é interessante lembrar dos apontamentos elencados por Wanderley (2004). Para este autor, na América Latina, as primeiras formas de manifestação da 
questão social podem ser pensadas a partir da questão indígena e, posteriormente, passa a envolver as questões de raça e gênero. Essas indicações são importantes 
para demarcarmos as diferenciações e particularidades socio-históricas que se fazem sentir no continente latino-americano, isto porque, como sabemos, os processos 
de colonização e de exploração da força de trabalho dos povos nativos desa região, foram desencadeados pelos países cêntricos (norteados pela lógica do capital mer-
cantil) como parte do processo de acumulação originária de capital e significaram, sem dúvida, uma conformação particular da relação entre capital e trabalho nessas 
latitudes.
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Se, como sabemos, nos diversos processos de trabalho em que se inserem, os assistentes sociais têm como 
objeto de intervenção as mais variadas expressões da “questão social”, podemos – na esteira das reflexões 
elaboradas por Netto (2013), sustentar a hipótese segundo a qual, na América Latina o “objeto” imediato de 
intervenção do Serviço Social, ou seja, aquilo sobre o que recaí sua ação profissional, é a pobreza. 
Assim, neste continente, as formas de pobreza se apresentam aos profissionais a partir das dificuldades 
educacionais, da subnutrição, da fome, dentre outras características que podem ser verificadas tomando-se 
por referência os dados oriundos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Co-
missão Econômica para a América Latina (Cepal), por exemplo.

Ademais, se levarmos em consideração a situação de superexploração do trabalho (MARINI, 2005) que aco-
mete os países latino-americanos, estabelecendo condições de vida e existência desfavoráveis para classe 
trabalhadora, podemos avançar no entendimento de que a pobreza, entre os povos dessa região, está cada 
vez mais agravada pelo processo de pauperização absoluta, haja visto que a participação dos trabalhadores 
no acesso ao conjunto da riqueza coletivamente produzida é parco, ínfimo – degradando ainda mais suas 
condições de (re)produção material e espiritual.

A este respeito Rocha (2017) reivindica a necessidade de incorporar a contribuição da Teoria Marxista da 
Dependência (TMD) e, em especial, compreender como a superexploração do trabalho fornece aportes para 
entender a conformação e as configurações assumidas pela “questão social” nos países da América Latina. 
Para ela, o “[…] fundamento da dependência é a superexploração da força de trabalho e seu desenvolvimento 
conduz ao aprofundamento da dependência e a agudização das contradições fundantes do capital” (ROCHA, 
2017, p.14). 

Nessa esteira, cumpre ressaltar que, de modo geral, no continente latino-americano, os assistentes sociais 
tratam a “questão social” como simples “problemas sociais”, donde pode-se observar a falta de uma pers-
pectiva crítica no entendimento da origem das desigualdades sociais. 

Isso se torna evidente, por exemplo, na medida em que observamos a matriz curricular da maioria dos cursos 
de Trabajo Social nos diversos países do continente, nos quais comparecem matérias e disciplinas estrutu-
radas a partir de textos cujo direcionamento teórico-metodológico permite uma compreensão da realidade 
social (e, por suposto, das desigualdades sociais) esvaziados de mediações importantes, além de enformarem 
uma determinada percepção da intervenção profissional. Nesse sentido, várias questões estão colocadas 
para os países latino-americanos. Como aponta Juan Tapiro (2014), na Colômbia e na Argentina, por exemplo, 
o debate sobre a formação profissional é atravessado pela tendência em querer transformar o Serviço Social 
em uma disciplina/área do saber, conferindo-lhe um estatuto teórico próprio, donde também decorria a ne-
cessidade de priorizar um objeto de estudo e/ou intervenção específico.

A dimensão daquilo que Carlos Montaño (2009) qualificou como perspectiva endogenista-epistemologista, ou 
seja, aquela que cultua a necessidade de produzir uma teoria específica do Serviço Social a partir da prática 
profissional (e voltando-se para a mesma) também reluta em insistir em alguns países da América Latina. É 
emblemático, nesse sentido, lembrar da incorporação dos métodos de caso, grupo e comunidade estabeleci-
dos por Mary Richmond com claro viés positivista, especialmente em sua vertente funcionalista. Tais direcio-
namentos ainda se fazem presente em alguns países da América Latina, à exemplo do Equador e do México.



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

22

Na realidade brasileira – e sobretudo após as conquistas teórico-políticas obtidas com o chamado Movimento 
de Reconceituação –, o Serviço Social tem procurado construir explicações sobre a “questão social” e sobre 
os fenômenos que atravessam a profissão numa perspectiva crítica e de totalidade10. Esse movimento tem 
implicado desvelar a dinâmica da realidade material, observando a maneira pela qual os homens estabelecem 
suas relações sociais nos diferentes momentos históricos. Nesse sentido, a leitura hegemônica na profissão 
parte do entendimento de que as desigualdades sociais são fruto da forma pela qual o modo de produção 
capitalista se (re)produz no movimento histórico, a partir de sua lei geral de acumulação, nos termos de Marx 
(1989). 

Independentemente do viés que baliza a leitura sobre a origem das desigualdades, é mister ressaltar a com-
preensão segundo a qual o trabalho do assistente social repousa sobre as expressões dessas desigualdades 
na sociedade contemporânea. Tal entendimento, inclusive, se ergue a partir do esforço coletivo realizado para 
pensar uma definição mundial de Serviço Social – ação que contou com a participação ativa de diversos paí-
ses hispano-hablantes. De acordo com o documento produzido, a construção de uma definição mundial de 
Serviço Social adota o princípio da unidade na diversidade. Reconhece que a existência do Serviço Social no 
mundo está relacionada às manifestações da desigualdade social inerentes às sociedades contemporâneas 
e aos meios do seu enfrentamento […] (CFESS, 2012, s/p).

Nesse contexto – e partindo do reconhecimento da existência de uma vinculação orgânica entre Serviço 
Social e “questão social” na América Latina, sobremodo através da pobreza – cumpre frisar as formas de en-
frentamento que vem sendo estabelecidas na realidade contemporânea. Para enfrentar essas manifestações 
da desigualdade social, os assistentes sociais necessitam requisitar um conjunto de instrumentos e meios de 
trabalho, dentre os quais se destacam as políticas sociais. Como indicia o texto abaixo transcrito:  

O Serviço Social/Trabalho Social é uma profissão que se insere no âmbito das relações entre sujei-
tos sociais e entre estes e o Estado nos diversos contextos socio-históricos de atuação profissional. 
Desenvolve uma práxis social e um conjunto de ações de natureza socioeducativa, que incidem na 
reprodução material e social da vida, em uma perspectiva de transformação social comprometida 
com a democracia e com o enfrentamento das desigualdades sociais (CFESS, 2012, s/p). 

Como alude o documento supracitado, o sentido da atuação profissional se estabelece, guiado por valores 
e direcionamentos ético-políticos progressistas, a partir das fricções estabelecidas entre os interesses e de-
mandas dos diversos sujeitos que se defrontam na arena socio-política da realidade. 

10 A intervenção, nesse sentido, expressa os fundamentos que embasam a formação profissional em Serviço Social na América Latina, a qual ainda fortemente vin-
culada ao Serviço Social tradicional. Nesse quadro, como sabemos, o Brasil ocupa um lugar diferenciado, para o que muito contribuiu o chamado Movimento de Re-
conceituação do Serviço Social. Entre o lapso temporal que compreende os anos 1965-1975, o Serviço Social latino-americano, passa a questionar as bases teóricas, 
metodologias e políticas que orientavam a formação e, consequentemente, a intervenção profissional. Isso foi possível graças a formação de um caldo político-cultural, 
inspirado em experiências históricas como a revolução soviética, na Rússia ou ainda na vitoriosa revolução cubana de 1959 e no Maio de 1968, na França. Tal conjuntura, 
abriu margem para que a profissão se aproximasse de leituras e de uma compreensão da realidade ancorada em uma perspectiva crítica, fortemente influenciada pelo 
marxismo. Sobre o movimento de reconceituação, cabe-nos lembrar que ao passo em que ele se desdobra pelos países do continente latino-americano, a conjuntura 
política aparece marcada pela instauração de ditaduras e golpes que freiam o avanço para com as perspectivas teóricas e visões de mundo ancoradas num referencial 
teórico crítico. Tal acontecimento impacta particularmente as universidades, a produção de conhecimento e isso se reflete no âmbito do exercício profissional. Carlos 
Montaño (2009) destaca que, nesse quadro, os cursos de Serviço Social tiveram seus currículos alterados, substituindo-se textos, disciplinas e atividades de modo a 
alinhá-los com os interesses hegemônicos das forças burguesas. Ainda segundo o autor supramencionado, na medida em que os países vão estabelecendo a ordem 
democrática, novas alterações vão sendo realizadas nos currículos dos cursos. Todavia, este processo acontece, na maioria dos casos, recuperando mecanicamente 
as antigas disciplinas, matérias e conteúdos de outrora, o que significou uma adaptação descontextualizada da nova realidade social, posto que os conteúdos já não se 
adaptavam mais aos novos tempos. Nesse sentido, o quadro que se forma apresenta dificuldades no que tange aos aspectos que envolvem a formação profissional e 
exercício profissional, o que explica a forte vinculação que o Serviço Social latino-americano ainda apresenta com o viés tradicional.
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Todavia, como diversos autores vêm apontando, a práxis profissional do assistente social vem sendo carac-
terizada, majoritariamente, por formas de intervenção as quais, por vezes, mostram-se superficiais, fragmen-
tadas, parcializadas ou mesmo descontextualizadas. Para usar as palavras de Sandra Espinoza (2014), essas 
atividades profissionais vêm se dando, em muitos países da América Latina, a partir do desenvolvimento de 
modelos e de métodos11 para melhorar a atenção aos usuários das políticas sociais, sem superar o nível for-
mal-burocrático e simplista estabelecido nas instituições em que o profissional se insere. 

Esta situação ganha novas determinações quando demarcamos o quadro de avanço do neoliberalismo que 
se faz sentir em todos os quadrantes da América Latina. É em meio aos direcionamentos espraiados por esse 
sistema político-econômico (e ainda de acordo com José Paulo Netto), que podemos pensar na tendência a 
assistencialização do conjunto das políticas sociais. Sobre este tema, o Brasil se mostra um exemplo interes-
sante, não só pelos contornos que entre nós se fizeram sentir com o desenvolvimento das políticas sociais 
ancoradas nessa perspectiva, mas também por termos influenciado a construção e a execução de políticas 
sociais em diversos outros países do continente. 

Como elucida a pesquisadora Ana Elizabete Mota (2010), a assistência social vem, nos quadros do híbrido 
sistema de seguridade social brasileiro, se configurando como a política de proteção social e não como uma 
das políticas que contribui com esse arcabouço. Isso significa que, embora seja significativo o papel galgado 
pela política de Assistência Social, não podemos hipotecar à ela a responsabilidade por todas as esferas da 
proteção social dos indivíduos.

Como sabemos, o neoliberalismo tem uma longa história no continente latino-americano, tendo sido a primei-
ra experiência desenvolvida no Chile, sob os auspícios da ditadura de Pinochet. Neste país, originalmente, o 
receituário de prescrições neoliberais, materializados a partir do Consenso de Washington e, posteriormente, 
penetrou fortemente pelos demais países, produzindo a contrarreforma estatal, expressa na redução da inci-
dência do papel do Estado no âmbito das políticas e programas sociais, no ajuste fiscal (sobretudo para per-
mitir o pagamento das dívidas), na mercantilização e privatização dos direitos sociais e numa série de outros 
fatores que incidem fortemente sobre o exercício profissional do assistente social. 

A tendência geral, portanto, é de focalização, de seletividade, de restrição no acesso e cobertura dos sujeitos 
sociais. Não é casual que as políticas formuladas venham se configurando justamente com foco na pobreza 
ou na pobreza extrema, inclusive como indicação dos organismos financeiros multilaterais, como o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (verdadeiros intelectuais orgânicos da burguesia). Na Colômbia, 
por exemplo, o Instituto Colombiano de Bem Estar Familiar, entidade que mais emprega assistentes sociais 
no país, desenvolve-se a partir de uma perspectiva bastante funcionalista, objetivando integrar as crianças 
pobres e suas famílias à lógica de reprodução social.

No Equador, ainda há uma forte associação entre Serviço Social e filantropia. Tanto é assim que, recente-
mente, os assistentes sociais vem perdendo postos de trabalhos que passam a ser ocupados por outros 

11 Cabe não perder de vista que, embora a perspectiva “tecnicista” se apresente como uma tendência balizadora da formação e do exercício profissional em alguns paí-
ses da América Latina, ela não se faz única. Como destaca Molina: “[…] en los países coexisten grupos que apuestan en el Servicio Social clásico, otros en el desarrollo 
de la tecnificación, de los proyectos y otros pautados por un pensamiento crítico; entonces, coexisten esas concepciones y el currículo no refleja una única tendencia” 
(2009, p. 11). 
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profissionais, como os sociólogos. No México e em uma série de outros países, as práticas de Serviço Social 
de caso, grupo e comunidade (as vezes com nomenclaturas um pouco diferenciadas) continuam servindo de 
base para a intervenção profissional. 

Nesse sentido, o trabalho profissional do assistente social se vê cada vez mais impactado, do ponto de vista 
das condições e relações de trabalho e, portanto, da precarização do trabalho desses sujeitos. As situações 
relatadas ainda nos oferecem uma ideia de como o exercício profissional do assistente social vem sendo rea-
lizado na América Latina fortemente pautado no chamado Serviço Social tradicional.

Nesse quadro, Rodrigo Castelo (2009) fala de uma militarização da “questão social” na América Latina. O au-
tor traça sua análise a partir da compreensão das transformações societárias que se instaura no continente 
provocando uma “crise orgânica”, no sentido gramsciano do termo. Nesse sentido, temos o agravamento da 
crise econômica (ou, como sugere Mészáros (2002), o estabelecimento de uma crise estrutural do capital), 
associada a uma crise política, fortemente marcada pela presença das forças que passam a dinamizar os in-
teresses de classe, alterando a relação estabelecida entre coerção e consenso. Nesse ínterim, a crise política 
vem se aprofundando em quase todos os países da América Latina cada vez ais, dada a emersão de governos 
(às vezes não eleitos democraticamente, como no caso do Brasil12) com pautas conservadoras e regressivas, 
do ponto de vista social. 

Ademais, ainda de acordo com Rodrigo Castelo (2009), cumpre ressaltar que esse processo de militarização 
da “questão social” não significa uma “simples” retomada da “questão social” como “caso de polícia”, como 
se observou em outros períodos históricos. Mas, sim, representa um novo patamar de intervenção nas ex-
pressões da “questão social”, que direciona uma quantidade de recursos materiais bastante elevada, para a 
compra de armas, para a formação de exércitos e de um aparato militar em detrimento do investimento para 
sanar as necessidades sociais dos povos hispano-americanos.

Isso reflete no exercício profissional do assistente social na América Latina de duas formas: em primeiro lugar, 
no aumento, agravamento e na complexificação das expressões da questão social. E essa complexificação 
ocorre em paralelo com a redução do papel do Estado na criação de políticas sociais e/ou outras medidas 
com vistas a atender as necessidades sociais, como já fizemos saber. Isto porque, não há segredo na vincu-
lação do direcionamento político desta instituição com os interesses das classes dominantes. 

Este quadro geral nos conduz a segunda forma pela qual o exercício profissional do Serviço Social é impac-
tado: há uma reconfiguração das demandas e competências profissionais que daí resultam, exigindo desses 
sujeitos medidas propositivas e criativas para incidir frente a estas requisições. No que tange especificamente 
à dimensão da precarização do trabalho, podemos lembrar a pesquisa feita por Laura Acotto (2008) por entre 
diversos países da América Latina, levando-lhe a constatar o baixo nível salarial pago aos assistentes sociais 
neste continente (alguns, inclusive, apresentavam salários que os posicionavam na linha de pobreza), além 
dos contratos precários e sem proteção laboral. 

Nesse contexto, o argentino Norberto Alayón (2016) problematiza os desafios para o exercício profissional do 
assistente social no continente latino-americano, apontando a reconfiguração dos espaços institucionais, que 

12 Uma excelente análise deste processo pode ser encontrada em Braz (2017).
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se tornam cada vez mais burocratizados, clientelistas e direcionadas por uma perspectiva moralista o que, em 
nosso entendimento, pode reforçar o caráter conservador ainda vigente em determinados campos e setores 
do Serviço Social.

Por suposto, os direcionamentos que assumem os espaços socio-institucionais não se estruturam de modo 
aleatório, mas sim a partir dos dinamismos e embates que se estabelecem nas diferentes conjunturas. Como 
alude o experiente intelectual:

Hay que reconocer que los cambios o las resistencias institucionales a cambiar, están ligados a los 
procesos políticos-sociales de carácter estructural que predominan en un determinado momento 
histórico. Los procesos de carácter estructural, en ocasiones condicionan y orientan las tendencias 
a introducir y concretar cambios progresivos, del mismo modo que -en otros momentossolidifican 
y petrifican lo existente, fortaleciendo la inmutabilidad de las acciones y procedimientos más bási-
cos (ALAYÓN, 2016, p. 6).

Na continuidade de suas reflexões, intencionando problematizar alguns desafios para o Serviço Social na 
América Latina este mesmo autor destaca preocupações acerca da formação profissional no continente. As-
sim, partindo da correta premissa segundo a qual a sólida formação profissional é fundamental quando se tem 
em vista gerar profissionais capazes de intervir qualificadamente na realidade social, aponta a necessidade 
e importância de construção dos currículos norteados por esta intencionalidade, o que passa, necessaria-
mente, pela apreensão de categorias e conceitos fundamentais para que se possa compreender, no cerne, a 
origem dos problemas sociais que assolam a profissão.

Considerações Finais

A partir dos apontamentos que, de modo breve e introdutório, traçamos ao longo deste texto, no tivemos a 
pretensão de esgotar o conjunto de debates estabelecidos em torno da temática abordada. Ao contrário, ao 
explorar a práxis profissional do assistente social ansiamos tão somente trazer à tona alguns aportes teóri-
co-metodológicos que sirvam para incentivar a continuidade deste debate – essencial e necessário ao Serviço 
Social latino-americano.

Nos dias que correm, dado o avanço do conjunto de prescrições neoliberais, temos presenciado a comple-
xificação e o agravamento das expressões da “questão social”, às quais impactam fortemente as condições 
de vida e existência dos trabalhadores e, também, a prática profissional do Serviço Social, uma vez que as 
múltiplas formas de desigualdade se traduzem em demandas que exigem o enfrentamento por parte dos seus 
agentes profissionais.Assim, encontrar pistas e fundamentos téorico-metodológicos capazes de explicitar os 
fenômenos que envolvem a reprodução do capital nos marcos do capitalismo dependente atentando, particu-
larmente, para as inflexões provocadas no interior do Serviço Social, é da mais notável relevância, sobretudo 
no quadro das transformações desencadeadas na América Latina no tempo mais recente, onde este processo 
se traduz de modo particular. 

Como procuramos destacar ao longo do texto, a situação de superexploração do trabalho, a dependência 
e subordinação aos interesses imperialistas, dentre outros aspectos, conferem um trato específico ao modo 
como se materializa a “questão social” neste continente. 
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No trato com essas expressões da desigualdade o assistente social se vê impactado tanto pelos mecanis-
mos que dispõe para atuar com as demandas que lhes são atribuídas, quanto nas condições objetivas que 
demarcam sua condição de trabalhador assalariado, envolto por múltiplas formas de precarização. De um 
modo ou de outro, temos construído estratégias (que necessitam ser cada vez mais coletivas) para superar 
as adversidades cotidianas nos espaços socio-ocupacionais e, mais que isso, para materializar os valores 
emancipatórios que orientam a estruturação de um Serviço Social crítico e atento as demandas dos setores 
populares. Nesse sentido, é imperativo seguir desenvolvendo uma agenda de pesquisas que problematize o 
“fazer profissional” do assistente social no continente latino-americano, estreitando laços de solidariedade e 
reconhecimento para construir um Serviço Social cada mais forte, crítico e combativo em Nuestra América. 
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EL OFICIO DEL TRABAJADOR SOCIAL COMUNITARIO, 
DEL ANÁLISIS ACADEMICISTA A LA EXPERIENCIA CONCRETA

Carlos Lasso Urbano 13

Universidad de Caldas, Colombia

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo abordar una categoría tan importante como es la praxis14, no solo para el Trabajo Social 
sino para las Ciencias Sociales en general, teniendo en cuenta que las condiciones de la realidad concreta le exigen al profesional 
trascender hacia la unificación del pensamiento y la acción, entendida ésta como la actividad humana, real y transformadora. El 
documento parte de la descripción de una experiencia concreta del trabajo social comunitario en el nordeste antioqueño colom-
biano, en los municipios de Remedios y Segovia, que explica la importancia de estar inmerso en la realidad de las comunidades, 
la necesidad de sistematizar las experiencias y conceptualizarlas en un ejercicio académico. Finalmente se propone avanzar en la 
constitución de la organización de profesionales de Trabajo Social, a partir de la pluralidad como escenario de articulación y desde 
un posicionamiento ético-político crítico, comprometido con la transformación social de la sociedad colombiana, los intereses de las 
comunidades y cuestionando las formas individualistas, apolíticas y ahistóricas del ejercicio de la profesión. 
Palabras claves: Trabajo social comunitario, praxis, sistematización. 

Introducción 

Llegar al nordeste antioqueño a desarrollar trabajo comunitario, no solamente significó lograr adentrarse en la 
vida social de las comunidades, sino también conocer sus dinámicas económica, ambiental, política y cultural. 
En ese sentido, el análisis sociológico mediante el cual se examinó esta realidad, fue determinante para con-
cluir que el oficio del trabajador social en el campo comunitario debe trascender el simple ejercicio práctico 
para articularlo con el aspecto político y reflexivo, así como conceptualizar las distintas experiencias como 
estrategia para visibilizar la cotidianidad y la forma en que se construye el territorio. 

Esta región que sucumbe en medio de las cicatrices de la guerra que aún no termina, está rodeada de dece-
nas de familias que no logran olvidar a sus muertos y mucho menos, recuperar el brillo en sus ojos, y cuentan 
con la presencia de las fuerzas militares como principal representación del Estado colombiano. Estas familias 
están asentadas cerca de donde se ubica la principal mina de oro de capital multinacional, la Gran Colombia 
Gold en el municipio de Segovia; una región sin cobertura de telefonía celular en gran parte del área rural y 
rodeada de aparentes carreteras que no son más que simples trochas que para muchos campesinos más que 
un recurso, se han convertido en un escenario de riesgo que deben enfrentar a diario.

13 Trabajador social y magister en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas-Colombia, integrante del Colectivo Trabajo Social Crítico-Colombia. Docente Programa 
de Trabajo Social, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: lbca12123@hotmail.com
14 Desde Adolfo Sánchez Vásquez la praxis se entiende como aquella crítica a la realidad concreta, pero también la autocrítica. Concedida como una actividad práctica 
que se hace y rehace cosas, siendo a la vez algo más que práctica o su unidad con la teoría, pues es una práctica que aspira radicalmente a mejorar una sociedad. Praxis 
es trabajo y el trabajo es la unión entre la idea y el acto concreto.

mailto:lbca12123@hotmail.com
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Foto 1: Vereda Cabuyales, vía que comunica a Remedios con Puerto Berrío
Fuente: Carlos Lasso Urbano

La principal actividad económica de la región es sin duda la minería a la que se dedican diversos sectores 
poblacionales, incluyendo niños y mujeres. Para el minero, el medio para lograr acceder al oro es un factor que 
tiene un valor significativo, ya que de acuerdo al mecanismo utilizado la cantidad obtenida va a verse repre-
sentada en gramos, quintales, etc. En el socavón el horario laboral es lo que menos cuenta, pues los turnos 
se asignan en horas de la mañana, tarde e incluso, la noche, ya que la mina funciona como una fábrica que 
produce las 24 horas del día con el fin de obtener la mayor ganancia posible y para lo cual no se puede parar 
la producción; el minero, sabe muy bien que al final de la quincena no tanto su dinero, sino el bulto de mina 
que recibe representa el pago que las multinacionales o empresas mineras pagan por su fuerza de trabajo. Lo 
recibido no deja de ser “una lotería”, como expresa uno de ellos “cuando se está de buenas se puede sacar 
hasta dos millones de pesos, pero en ocasiones te pueden dar hasta cien mil pesos” (Luis Carlos en conver-
sación personal).

Para el minero clase media, la herramienta más efectiva para extraer el oro es la retroexcavadora, que arrasa 
con lo que encuentra a su paso, haciendo de las suyas con la naturaleza y el agua. Los barequeros en tanto, 
están atentos como “gallinazos ansiosos” que esperan por su presa para ir en búsqueda de su rial o castellano. 
Provienen de distintas veredas y regiones, son personas de diversas edades y género, que con batea en mano 
y su almuerzo empacado en una coca improvisada llegan al sitio de trabajo una vez comienza a amanecer.

Foto 2: Minería con retroexcavadora en la vereda Platanales, Remedios-Antioquia
Fuente: Carlos Lasso Urbano
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La draga es otra de las herramientas utilizada por los mineros para lograr hacerse con el oro y funciona extra-
yendo el metal dorado del fondo y de las riberas de los cuerpos de agua; se instala en medio de la corriente 
del río, pero corre el riesgo de ser arrasada cuando éste crece y se pierda de este modo la inversión realizada. 
Adicionalmente, para acceder al oro hay que sumergirse al agua, lo cual es riesgoso para la salud del minero. 
Es común encontrar decenas de estas dragas en ríos como el Ité, Pocuné, el Mata, el Tamar, Río Negrito, entre 
otros. 

Foto 3: Minería con draga en la vereda Río Negrito, Remedios-Antioquia
Fuente: Carlos Lasso Urbano

La herramienta de menor envergadura es la batea, aunque se ha reducido su uso, sigue utilizándose en espe-
cial por las mujeres, los niños y el pequeño minero, es decir, aquellos que no cuentan con el dinero suficiente 
para acceder a una herramienta más productiva, sofisticada y eficiente para tener mayor versatilidad y canti-
dad del metal dorado. 

De otro lado, los niños, transcurren el diario vivir cumpliendo con sus estudios y a la espera de terminar la 
escuela15 para comenzar la profesión de mineros, aquella que han heredado de padres y abuelos, sólo unos 
cuantos deciden continuar con el bachillerato. Asimismo, un gran número de las adolescentes, esperan esta-
blecerse con un “minero con estatus”, dueño de una draga, retroexcavadora o empleado de la multinacional 
minera, que les pueda dar “la vida que se merecen”; poco importa la edad de los mineros (la mayoría están en-
tre los 35 y cincuenta años), lo esencial es que cuenten con dinero suficiente para suplir sus deseos materiales, 
que sin duda van a crecer a medida que se vayan satisfaciendo. El fin de semana es comúnmente el momento 
esperado por el campesino para ir al pueblo a hacer mercado, vender sus productos y/o interaccionar con los 
demás. Para el minero en cambio, es un día normal, pues sabe que las cantinas y los casinos que abundan 
en cada cuadra, siempre están disponibles sin importar la hora o el día, al igual que las mujeres dispuestas a 
vender su cuerpo, e incluso, acceder a cualquier tipo de drogas. 

Las trabajadoras sexuales esperan a sus clientes sin afán en las afueras de los bares o adentro de los mismos 
mientras consumen una cerveza, un trago que les brinda el minero o fumando un cigarrillo; las trabajadoras 

15 Bueno, los que aún no han desertado porque es común encontrarse con niños y jóvenes que deciden dejar sus estudios motivados por el sueño del oro.
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tienen varios precios, distintas edades y hay universitarias que han llegado desde la ciudad de Medellín o su 
área metropolitana a “rebuscarse” lo de su matrícula, para pagar sus gastos personales o hacerse a una moto 
o un carro, que se supone es la proyección de muchas de ellas. 

Por otro lado, la muerte se ha convertido en un hecho común para las familias mineras y demás habitantes de 
estos municipios, ya que se presenta con frecuencia por “ajuste de cuentas”, disputas por el manejo del ne-
gocio de la minería, expropiación de fincas y el mismo conflicto armado que ha bañado de sangre al territorio 
durante varios años. Esto se ha propiciado desde el 11 de noviembre de 1988, cuando un grupo paramilitar 
liderado por Carlos Castaño, acabó en plena plaza principal de Segovia, con la vida de 43 personas y dejó 
heridas a 45 más. Este hecho conocido como la Masacre de Segovia, tuvo como objetivo el exterminio de los 
militantes del grupo político Unión Patriótica. Aún en la plaza del pueblo se observa la placa que hace alusión 
a este hecho e invita a los habitantes y testigos del municipio a no olvidar, pues el dolor no ha logrado sanar, 
así hayan pasado veinte años. 

Foto 4: Placa en honor a aquellos que fueron asesinados en la masacre de Segovia
Fuente: Carlos Lasso Urbano

Lo anterior, permite concluir que no puede entenderse la realidad de las comunidades, las formas de organi-
zación y sus particularidades, si no se está inmerso en el contexto, en la cotidianidad; el trabajo social comu-
nitario implica comprender el territorio, las dinámicas y las relaciones que allí se construyen; esto no puede 
hacerse desde un salón de clases o una oficina tal como muchos creen y lo hacen creer; las condiciones de 
la realidad concreta hacen un llamado a comprender las contradicciones en que se encuentran inmersas las 
poblaciones y a reflexionar sobre las experiencias, y no dejar este trabajo solo a la academia, pensar y escribir 
desde el escritorio acerca del trabajo social comunitario.

Si bien las experiencias son procesos históricos y sociales dinámicos, aquí entran también en juego otra se-
rie de elementos fundamentales como el territorio en el que ocurren, las situaciones que las hacen posibles, 
las percepciones e interpretaciones sobre éstas y las relaciones que se establecen entre los individuos. De 
ahí la importancia de comprenderlas y extraer sus enseñanzas para comunicarlas, esto se logra estando ahí, 
haciendo parte de la vida y cotidianidad de las comunidades. En concordancia con lo anterior, la sistemati-
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zación produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 
experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora y 
emancipadora. 

La interpretación crítica en el proceso de sistematización solo puede concebirse como completa, si logra con-
vertirse en práctica transformadora, de manera que “la sistematización de experiencias debe cerrar siempre 
cada ciclo de su espiral, con un retorno a la práctica, enriquecido con los elementos teóricos. Por eso también, 
el proceso de la sistematización es –en sí mismo- un proceso de educación popular” (Jara, 1998, p. 5). Hay 
que recuperar y reflexionar sobre la experiencia, mediante la reconstrucción de los saberes producidos en 
una práctica concreta como la presentada anteriormente, siendo pensada con y para las comunidades, en un 
ejercicio que va desde la experiencia a la teoría y visceversa, en un juego dialéctico permanente. 

En síntesis, la sistematización como una forma de comunicar la experiencia a utilizar por parte de los profe-
sionales del Trabajo Social, busca comprender las interacciones que caracterizan a la práctica profesional, 
siendo los procesos sociales su objeto de conocimiento. Lo que se busca con este trabajo es dar a conocer 
la experiencia, pero desde adentro y no desde la interpretación o el supuesto.

Estado inmersos en la vida cotidiana de la gente, la realidad que observamos nos conmueve, nos perturba, 
nos llena de ira, de insatisfacción, pero también de coraje, de ganas de seguir luchando, de no agachar la 
cabeza, de poner con mayor ahínco la profesión al servicio de los sueños e intereses de las comunidades, 
por ello: “Si hemos elegido la posición en la vida en la que ante todo podemos ayudar a la humanidad, nin-
guna carga podrá aplastarnos, porque los sacrificios serán en beneficio de todos; no experimentaremos una 
felicidad egoísta, limitada y estrecha, sino que nuestra felicidad pertenecerá a millones de personas, nuestros 
actos permanecerán sosegada y perpetuamente vivos, y sobre nuestras cenizas caerán las cálidas lágrimas 
de las personas nobles” (Marx, 2011, p. 4).

Más allá del analfabetismo, la pobreza que se reproduce como plaga, el abandono estatal, la presencia multi-
nacional, el miedo por las balas sin importar si vienen de los fusiles de la guerrilla, los paramilitares, las bandas 
criminales, las fuerzas armadas o los peones de los terratenientes que hacen lo que sea para ahuyentar a los 
“invasores” de sus tierras; lo que debe contar son las historias, conocerlas, comprenderlas y saberlas narrar; 
la cotidianidad solo se vive y siente estando allá, no un día, sino semanas, meses e inclusive años, logrando 
sentir la impotencia por no poder contribuir a transformar sus condiciones de inmediato. 

¿Pero qué estamos haciendo para contarlo? Hoy día se ha convertido en algo necesario elevar la experien-
cia al concepto sin dejar la tarea de escribir sobre las contradicciones de la realidad concreta que enfrentan 
las comunidades solo a los “academicistas”, como se señaló líneas arriba; a aquellos que se creen con la 
potestad de hablar por las víctimas sin dejar que éstas lo hagan; de dar un veredicto por los desplazados y 
campesinos, por los que viven en regiones donde el Estado se reduce a la presencia de las fuerzas militares 
y las carreteras son las peores trochas como las de Remedios o Segovia (Antioquia). Allá para medio arreglar 
las trochas toca hacer mandatos o mingas comunitarias, para salir a mercar o completar lo de los pasajes hay 
que ahorrar durante un mes y para que los niños lleguen a la escuela a las 8 de la mañana tienen que salir a 
las cinco de la mañana a lomo de mula como ocurre en la vereda El Chiquillo (Remedios). Allá el celular tan 
solo se pueda utilizar como linterna o para jugar, debido a la falta de señal de cualquier operador de telefonía 
celular, allá donde parece que la vida se hubiese quedado estancada en pleno siglo XX.
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Foto 5: Niños estudiando al aire libre en la sede educativa Belén-Remedios 
Fuente: Carlos Lasso Urbano

Los academicistas sin estar allá o haciendo una visita cada vez que requieren un artículo o una investigación 
para aumentar su puntaje en Colciencias, elevar el salario, adquirir estatus o reconocimiento, soportar las 
horas dedicadas a la línea de investigación o legalizar recursos, entre otros, se consideran los más indicados 
para escribir al respecto. Sin embargo, la única lucha que llevan a cabo es la que adelantan con “intelectuales” 
que muestran afinidad por teorías disímiles a las que ellos defienden; pero, ¿qué conocen de la realidad de las 
comunidades? y ¿cómo han contribuido o están contribuyendo a su transformación si se encuentran en una 
zona de confort y la mayor parte de las discusiones las reducen por ejemplo, al estudio del método, a definir si 
el Trabajo Social es profesión o disciplina, si el autor es marxista o si se para desde la línea de la complejidad 
o el construccionismo? Así que la tarea inmediata de los profesionales que estamos inmersos en la vida de las 
comunidades tiene que ser la de comenzar a registrar, sistematizar, elevar al concepto lo que en la realidad 
se manifiesta para no dejar este trabajo en aquellos que mucho han hecho ya para hablar por los que deben 
hablar y tergiversar el trabajo de quienes no nos hemos atrevido a hacerlo. 

Hacer visibles las historias, el contexto, la vida de las comunidades no es tarea fácil, eso es verdad; también es 
cierto que no se logra de manera individual, por lo tanto, hay que organizarnos como profesionales, generando 
articulación a través del debate y el trabajo colectivo, en aras de configurar una identidad profesional sólida, 
con un proyecto ético-político bien definido y construido a partir de la pluralidad. Además, reconociendo la im-
portancia de compartir y reflexionar sobre aquellas experiencias concretas que hacen parte activa de nuestras 
vidas. El espacio a través del cual puede avanzarse en términos organizativos es la agremiación profesional, 
buscando integrar pensamiento y acción y contribuyendo a la construcción de un trabajo social crítico al ser-
vicio de las poblaciones con las que laboramos. La agremiación se presenta como la posibilidad real de hacer 
trabajo colectivo y apuntar a integrar las diferentes perspectivas con un único objetivo: los intereses de las 
personas con quienes llevamos a cabo el ejercicio profesional y el fortalecimiento gremial. 

La praxis, como estrategia para articular la unidad del pensamiento y la acción profesional

La praxis ha terminado reducida por gran parte de los profesionales y escuelas del Trabajo Social, en un sim-
ple cliché. Es común hoy día, escuchar hablar en el debate académico e incluso profesional, respecto a esta 
categoría ¿pero la estamos poniendo en práctica? A mi juicio no en la mayoría de situaciones, pues se ha 
caído en el error de vaciarla de contenido, oscurecer su significado y negar su proceso histórico; más allá de 
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hacerla parte de los discursos, se requiere ponerla en práctica en los diversos escenarios de la vida cotidiana. 
No obstante, estar inmerso en la realidad de la gente es lo que permite comprender realmente su importancia 
y conlleva a reflexionar sobre la necesidad de quedarse no sólo en la interpretación, sino además, integrar la 
transformación como componente fundamental de la misma. De este modo, la verdadera praxis contribuye a 
enriquecer el concepto y aportar a la generación de escenarios de transformación social. Superar la simple 
interpretación se constituye en asunto determinante para dejar de lado la forma abstracta e ideal de ver la 
realidad y en ese sentido, avanzar hacia la articulación consciente del pensamiento y la acción. Así, no solo 
como individuos, sino desde lo colectivo logra superarse esa concepción que la ha reducido a una actividad 
utilitaria y de corte individual.  

Desde el punto de vista real, debe contarse con la teoría de una práctica realmente determinada, es decir, 
partir de las condiciones específicas de un territorio o comunidad, confrontando la interpretación idealista del 
mundo para llegar a una interpretación materialista, y pasar de este modo, de la filosofía de la interpretación a 
la teoría de la transformación del mundo, tal como lo expresa Sánchez Vázquez. Para él “Una filosofía de ac-
ción transformadora y revolucionaria, en la que la actividad en su forma abstracta, idealista, ha sido invertida 
para dejar cabeza arriba la actividad, práctica, real, objetiva del hombre como ser concreto y real, es decir, 
como ser histórico-social” (Sánchez, 2011, p. 63). Producto de las contradicciones de la realidad concreta 
cada vez más visibles, se requiere que los profesionales y en sí el individuo como sujeto de la historia, comien-
ce a esclarecer teóricamente su práctica social y a desarrollar acciones conscientes, de manera que, se haga 
parte íntegra del proceso teórico y práctico. El quehacer teórico responde así a las necesidades y exigencias 
de la práctica.

Hoy más que nunca se requiere trascender de la filosofía a la realidad, pues la teoría por sí misma no es capaz 
de transformar al mundo real y en ese proceso, la mediación de la praxis aparece como aspecto que aporta 
a dicho fin. La praxis es “la revolución, o crítica radical que, respondiendo a las necesidades radicales, huma-
nas, pasa del plano teórico, al práctico” (Sánchez 2011, p. 137). La práctica determinada exige que como pro-
fesionales nos ocupemos de la teoría, reflexionemos sobre la praxis misma, lo cual implica reflexionar sobre 
la unidad de la teoría y la práctica, tal como se señaló anteriormente. 

En consecuencia, es fundamental reflexionar sobre la práctica, sobre la propia experiencia, pero, ¿por qué 
como profesionales no lo estamos haciendo?, el mismo llamado hay que hacerlo a los academicistas pues 
como señala Sánchez Vásquez (2011): “La teoría necesita de la práctica no sólo para surgir y verificarse en 
ella, sino también para formarse de una manera definitiva” (p. 212). La teorización debe presentarse en función 
de la práctica y no desligada de ésta, por el contrario, en completa unidad con la misma, teniendo en cuenta 
que la praxis es conocimiento teórico, pero también es práctica que integra la actividad subjetiva y objetiva. La 
teorización por sí sola no es praxis y así mismo, mientras la teoría permanezca en estado puramente teórico 
no transita a la praxis, quizás pueda transformar la conciencia que tiene el hombre sobre los hechos, sus ideas 
respecto a las cosas, pero en ningún momento transforma las cosas mismas. 

Cuando hablamos de que la praxis debe constituirse en elemento a integrar por parte de los profesionales 
sociales que estamos inmersos en el ámbito comunitario, nos estamos refiriendo a que se debe teorizar en 
función de nuestra práctica, con base en el trabajo formativo y organizativo adelantado en conjunto con las 
comunidades; la práctica debe ligarse a la teoría y la teoría debe vincularse conscientemente con la práctica. 
Sí en realidad le estamos apuntando a la búsqueda de prácticas transformadoras, éstas tienen que convertirse 
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en el fundamento de la teoría y determinar el camino a seguir por parte de los profesionales del Trabajo Social, 
teniendo claro que no sólo es la práctica, también es la comprensión de la misma con el fin de acceder a la 
racionalidad que por lo general se encuentra oculta. El llamado para aquellos que nos encontramos desarro-
llando trabajo comunitario es a pensarnos y desarrollar la actividad real desde una posición objetiva, subjetiva, 
consciente y transformadora de la realidad concreta y del individuo; cuando logra conjugarse la unidad del 
pensamiento y la acción se está entendiendo que “la identificación de la teoría y la práctica es un acto crítico, 
con el cual se demuestra que la práctica es racional y necesaria o que la teoría es realista y racional” (Gramsci, 
p. 34). 

Consideraciones finales

A lo largo de este documento se buscó destacar la importancia que tiene la praxis profesional y el papel que 
desempeña en el trabajo social comunitario, lo cual invita a los profesionales que nos encontramos adelan-
tando procesos con comunidades a hacerla parte integral de nuestro accionar. También es un llamado a con-
ceptualizar las experiencias, reflexionar respecto a ellas, y no dejarle nuestro trabajo a los academicistas. Esto 
lo podemos hacer por medio de los relatos, las crónicas, la descripción, etc., tenemos mucho que contar en 
torno a la realidad que viven los individuos con quienes desarrollamos nuestro trabajo; sus historias, sus vidas 
no deben morir en nosotros, deben darse a conocer desde el más mínimo detalle, de acuerdo a las contra-
dicciones en las que se encuentran. La praxis también nos invita a dejar de lado el trabajo individual, sectario 
y a organizarnos desde lo gremial, apostándole a la articulación entre la academia y la organización de profe-
sionales, más allá del discurso, con acciones concretas, con un fin específico y fortalecer la agremiación y el 
trabajo social crítico y comprometido con los intereses de las mayorías. 

Debe avanzarse en la conformación de la agremiación de profesionales y avanzar en las discusiones respecto 
a la necesidad de sistematizar, escribir las experiencias y poner en práctica una verdadera praxis que apueste 
a la construcción de un proyecto ético-político profesional de la mano de un proyecto de sociedad. Las condi-
ciones de la realidad concreta también nos exigen avanzar en la articulación de la academia con aquellos que 
estamos inmersos en la dinámica profesional a través de la participación en asociaciones y organizaciones de 
profesionales, pero también en escenarios de discusión y debate como este seminario con el fin de materiali-
zar la articulación entre pensamiento y acción y definir un proyecto colectivo. 
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Resumen

El presente artículo expone los resultados de la investigación “El Servicio Social en la Atención Primaria en Salud del Distrito Fede-
ral” en Brasil, realizada en el período de marzo de 2015 a julio de 2017. La investigación comprende revisión de literatura sobre la 
temática, la aplicación del cuestionario online y entrevistas semiestructuradas con asistentes sociales, con el objetivo de analizar las 
transformaciones contemporáneas en el trabajo del Asistente Social en el área de la salud, particularmente en la Atención Primaria en 
Salud del Distrito Federal (Brasil). La investigación enfatiza las condiciones de trabajo, las atribuciones y competencias profesionales, 
así como los avances y desafíos para el trabajo de asistentes sociales en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS), en un contexto 
de precarización estructural del mundo del trabajo, con desdoblamientos nocivos para la vida y la salud de la clase trabajadora y, en 
ese caso en discusión, de asistentes sociales. 

Palabras claves: Servicio Social; Trabajo; Salud. 

Introducción 

El presente texto, resulta de una investigación que surgió de la necesidad de hacer estudios sobre la cotidiani-
dad de la labor realizada por el asistente social en el ámbito de la Atención Primaria en Salud (APS), vinculado 
a la pertinencia de referencias y enfoques teórico-prácticos para comprender la inserción del Servicio Social 
en los procesos de trabajo en salud, y considerando la relación con los principios y directrices del Sistema 
Único de Salud (SUS), la propuesta de la Reforma Sanitaria de los años ochenta y el proyecto ético-político 
del Servicio Social brasileño19.

Para ello, se parte de la comprensión de que la producción social de la salud se sitúa en un contexto de múl-
tiples desafíos ligados a la demanda por servicios de asistencia en salud, por cambios organizacionales y de 
gestión, así como a los desafíos presentados por las transformaciones en el mundo laboral, la reestructura-
ción productiva (Antunes, 1999) y la necesidad de respuestas efectivas de las políticas públicas desarrolladas 
por el Estado para la población.

16 Asistente Social. Maestra y Doctora en Servicio Social por la PUC-SP. Docente del Departamento de Servicio Social y del Programa de Postgrado en Política Social 
de la Universidad de Brasilia (UnB). Vice Coordinadora del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Trabajo, Sociabilidad y Servicio Social (TRASSO-UnB). Correo 
electrónico: andreiao@unb.br
17 Asistente Social. Maestro y Doctor en Servicio Social por la Unesp. Docente del Departamento de Servicio Social y del Programa de Postgrado en Política Social 
de la Universidad de Brasilia (UnB). Coordina el Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Trabajo, Sociabilidad y Servicio Social (TRASSO-UnB). Correo electrónico: 
ghiraldellire@gmail.com
18 Asistente Social. Secretaria de Estado de Salud del Distrito Federal (SES-DF). correo electrónico: michellecmartins@uol.com.br.
19 El proyecto ético-político del Servicio Social tiene como referencia el Código de Ética del Asistente Social de 1993, la Ley de Reglamento de la Profesión n.8662/93 y 
las Directrices Curriculares de la ABEPSS de 1996. Bravo y Matos (2007, p.10) plantean que en la salud existen dos proyectos políticos en disputa, que son: el proyecto 
privatista, orientado por el ideario neoliberal y el proyecto de la reforma sanitaria, en defensa de la universalización de la salud como derecho social. 
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El Servicio Social, a lo largo de su trayectoria histórica viene constituyéndose en una profesión que, además 
de sus responsabilidades y competencias teórico-metodológicas y técnico-operativas (propias al ejercicio 
profesional), posee una dimensión ético-política, comprometida con las demandas sociales. 

Considerando la articulación de estas tres dimensiones, teniendo como base la cuestión social20 como objeto 
de intervención profesional y la dirección profesional impulsada por un proyecto ético-político,21 la referida 
profesión busca contribuir a una efectiva igualdad social, justicia, construcción democrática, ciudadanía, efec-
tividad en las políticas públicas y garantía de los derechos sociales y humanos. En esta perspectiva, considera 
la lucha por la implementación de la política pública de salud, por medio del SUS, como un desafío presente 
en la cotidianidad del trabajo de los asistentes sociales. 

La Constitución Federal de 1988 (Brasil), garantiza formalmente el derecho a la salud, regulado e implemen-
tado por medio del SUS, que tiene como objetivo asegurar a todos los ciudadanos brasileños, dignos de 
asistencia por parte del poder público en las esferas federal, estatal y municipal, a través de políticas dirigidas 
a disminuir el riesgo de enfermedades e implementar acciones y servicios de promoción, protección y recupe-
ración de la salud. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, comparten las responsabilidades 
de promover la articulación y la interacción dentro del Sistema Único de Salud (SUS), asegurando el acceso 
universal e igualitario a las acciones y servicios de salud.

En Brasil, a partir de la aprobación del Sistema Único de Salud (SUS), la salud pasó a ser comprendida como 
un proceso multifactorial y complejo. De acuerdo con la Ley 8080/90, la concepción ampliada de salud desafía 
la implementación de prácticas de salud que conjuguen el proceso de producción social de la salud y atención 
de las necesidades de salud, en un contexto de profundas transformaciones sociales que marcan el mundo 
contemporáneo y, que ha provocado importantes cambios en el modo de vida de la población.

La construcción de acciones de atención en salud en busca de la integralidad implica 
el desarrollo de un trabajo multiprofesional, con abordaje interdisciplinario e intersectorial. 

El modelo de Atención a la Salud del SUS debe, para dar respuesta a la situación de salud brasileña, cambiar 
radicalmente hacia una organización en redes de Atención a la Salud (Brasil, 2007). Este posible cambio nece-
sita revisar el modelo jerárquico del SUS, expresado en su organización por niveles de atención e involucrando 
la atención básica, la media y la alta complejidad.

El Decreto nº 7.508, de 28 de julio de 2011 (Brasil, 2011), regula la Ley nº 8.080/90, y define en su art. 08 que “el 
acceso universal, igualitario y ordenado a las acciones y servicios de salud se inicia por las puertas de entrada 
del SUS y se completa en la red regionalizada y jerarquizada” y, en su art.9º define que la Atención Básica 
en salud es una de las puertas de entrada de la Red de Atención en Salud, estableciéndola en el art.11 como 
ordenadora del acceso universal e igualitario a las acciones y los servicios de salud.

20 De acuerdo con Santos (2012), la cuestión social se deriva de las contradicciones y desigualdades sociales producidas en el capitalismo, caracterizadas por relaciones 
conflictivas y antagónicas entre capital y trabajo. La cuestión social emerge en la escena pública en la primera mitad del siglo XIX, a partir de la organización colectiva y 
lucha de los trabajadores reivindicando derechos de la ciudadanía, asumiendo así, también una dimensión política (Iamamoto, 2008).
21 Con base en Netto (2007, p.4), los proyectos profesionales, construidos por la categoría de asistentes sociales explicitan los valores, los objetivos, las funciones, las 
normas, delimitan la auto-imagen de una profesión y establecen las relaciones que se dan en el universo profesional con usuarios, otros profesionales, instituciones, etc.
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Así, la Atención Básica y/o también llamada de Atención Primaria en Salud, se ha constituido en un escenario 
privilegiado de construcción de estrategias para hacer frente a los problemas de salud, ya que además de 
componer la organización y desempeñar una función estratégica en la producción de un conjunto de acciones 
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, también ha sido espacio privilegiado en la construc-
ción de nuevos modos de producción de la salud (Massuda, 2010). 

Para el caso de esta investigación, de analizar el trabajo profesional de asistentes sociales insertados en la 
Atención Primaria en Salud (APS), con enfoque en el Distrito Federal (Brasil), Iamamoto (2008) identifica que 
aún son predominantemente, las organizaciones públicas y el área de la salud, las principales empleadoras 
de profesionales del Servicio Social. Es decir, en su mayoría, los asistentes sociales son servidores públicos y 
profesionales que se insertan en el área de la salud, lo que justifica la relevancia de estudios orientados hacia 
esa realidad.

En este sentido, los asistentes sociales se insertan en equipos de salud como profesionales calificados y 
competentes para atender las demandas de la cuestión social en el ámbito de la salud, con el propósito de 
formular estrategias e implementar políticas que busquen reforzar y crear experiencias en los servicios y lograr 
el derecho universal a la salud de forma integral, democrática y participativa.

El reconocimiento de la cuestión social como objeto de intervención profesional exige de la actuación de 
asistentes sociales una perspectiva de acción que identifique los determinantes sociales, económicos y cul-
turales de las desigualdades sociales con base en las demandas presentadas en la cotidianidad del trabajo 
(Iamamoto, 2009). Por eso, la actuación profesional debe estar orientada en una propuesta que apunte al en-
frentamiento de las expresiones de la cuestión social que repercuten en los diversos niveles de complejidad de 
la atención en salud, desde la atención básica hasta los servicios organizados a partir de acciones de media 
y alta densidad tecnológica.

En el proceso de concreción de los principios de universalidad, acceso y equidad con relación a los derechos 
sociales, la acción cotidiana de asistentes sociales en la Atención Primaria en salud puede tener un papel 
fundamental en la construcción de la integralidad de esa política, la implementación de acciones de promo-
ción de la salud, y la articulación y fortalecimiento de redes sociales y de integración entre las acciones y los 
servicios.

Siendo así, la investigación se realizó con el objetivo de analizar las principales acciones del Servicio Social 
en la Atención Primaria en Salud en el Distrito Federal (Brasil), identificando las atribuciones, competencias 
profesionales, desafíos, límites, avances y condiciones de trabajo de asistentes sociales, y caracterizando la 
Atención Primaria en Salud (APS) en el escenario socio-histórico del ámbito de implementación del SUS en 
el Distrito Federal. Asimismo, identificando los servicios prestados, el universo cuantitativo de profesionales y 
sus respectivas inserciones en los procesos de trabajo y condiciones laborales.

Para la realización de la investigación se utilizó un abordaje mixto, o sea, cualitativo-cuantitativo, mediante el 
estudio bibliográfico y documental; la investigación de campo se realizó a través de cuestionarios online, en la 
plataforma Google (a partir del mapeo del universo cuantitativo de asistentes sociales en la Atención Primaria 
en Salud del Distrito Federal) y también con entrevistas semiestructuradas.
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El primer momento de la investigación implicó la revisión de literatura sobre la temática. El segundo momento 
fue de investigación empírica por medio de la aplicación del cuestionario online y las entrevistas semiestruc-
turadas. Para la realización de esta etapa, la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SES-DF), proporcionó la 
información necesaria sobre el número de profesionales y sus respectivos contactos (correo electrónico). Esta 
etapa fue precedida por la presentación de la propuesta de investigación y sus objetivos con la participación 
de integrantes del equipo de investigadores en reuniones de Asistentes Sociales de la SES-DF. La presenta-
ción de la investigación a los profesionales también se hizo por medio de la entrega de material informativo.

Un universo de noventa y cinco22 asistentes sociales que trabajan en Atención Primaria en Salud en el DF, 26 
respondieron el cuestionario. La aplicación del cuestionario se dio durante el período comprendido entre los 
meses de abril a octubre de 2016. Después de la aplicación de los cuestionarios prosiguió la investigación 
empírica con la realización de entrevistas semiestructuradas a asistentes sociales, bajo los siguientes criterios 
de selección: asistentes sociales que trabajan en la APS en el DF y en las diferentes regiones de salud23; asis-
tentes sociales de diferentes modelos de equipo de APS o Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF), 
Equipo de Atención Domiciliaria (EAD), Centros de Salud tradicionales, Consultorios en calle y Salud Peni-
tenciaria24; además de la disponibilidad del profesional para participar en la investigación. Las entrevistas se 
realizaron a 15 asistentes sociales durante el segundo semestre de 2016. Las entrevistas fueron grabadas y las 
conversaciones transcritas posteriormente. Los 15 asistentes sociales entrevistados trabajan en los siguientes 
servicios: 2 en Consultorio en calle, 4 en Sistema Penitenciario, 5 en Centro de Salud (modelo tradicional)25, 
2 en NASF y 2 en EAD. Algunos asistentes sociales que participaron de la entrevista también respondieron el 
cuestionario online y los demás participaron solo de una etapa de investigación empírica, o sea, la entrevista 
o el cuestionario. Cabe señalar que la identidad de los participantes se mantuvo en secreto para satisfacer los 
requisitos éticos.

Identificación y caracterización de los sujetos de investigación

Del total de participantes de la investigación, 11 asistentes sociales que actúan en los Centros de Salud (mo-
delo tradicional) respondieron el cuestionario online, de un conjunto de 62 profesionales. En los Núcleos de 
Apoyo en Salud de la Familia (NASF), respondieron 6 asistentes de un total de 10 profesionales; en los Equipos 
de Atención Domiciliaria (EAD), tres de un conjunto de 11 profesionales; en Salud Penitenciaria respondieron 5 
asistentes de un total de 9 profesionales; de Consultorios en calle, 1 asistente respondió de tres profesionales.
La mayoría de las mujeres asistentes sociales que participaron de la investigación tienen una media de edad 
entre 29 y 54 años, e ingresos entre 7 y 16 salarios mínimos.

La mayoría de los profesionales participante cuentan con buen nivel de formación académica, realizaron post-
grados, en la modalidad de especialización y/o maestría académica/profesional en el área de política social y 
de salud. En cuanto al cargo ocupado y función desempeñada, y el tipo de vínculo laboral y área de actuación, 
todos ocupan el cargo de Asistente Social como servidores públicos, con régimen estable de trabajo. En su 

22 Número total de asistentes sociales con actuación en la Atención Primaria en Salud (APS-DF) en el período en que se inició la investigación empírica, abril de 2016. 
23 Compone la Secretaría de Estado de Salud del Distrito Federal (SES-DF), 7 Superintendencias Regionales de Salud, como son: Región de Salud Centro-Sul; Región 
de Salud Sul; Región de Salud Norte; Región de Salud Centro-Norte; Región de Salud Oeste; Región de Salud Sudoeste; Región de Salud este.
24 Atención de salud a los reclusos.
25 Dentro de estos, 5 participaron de las entrevistas semiestructuradas, siendo profesionales de diferentes Superintendencias Regionales de la SES/DF, en el caso, de 
los centros de salud de Ceilândia, del Recanto das Emas, de Santa Maria, do Varjão y el nº 8/Ala Sul.
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mayoría, los profesionales poseen experiencia de más de 6 años en el área. Sólo un asistente social tiene una 
carga horaria de 20 horas semanales, y los demás trabajan una jornada de 40 horas semanales, lo que plantea 
un desafío en la implementación de la ley de 30 horas semanales de trabajo para asistentes sociales, sin re-
ducción de salario, conforme a lo previsto en la ley 12.317, de 2010 en Brasil. En resumen, estos profesionales 
trabajan en atención del Servicio Social en salud a nivel de la Atención Básica, excepto la asistente social del 
Centro de Salud del Recanto das Emas, que también desempeña la función de Coordinadora de un Programa 
orientado para la atención a las personas en situación de violencia (PAV). Cabe resaltar también la diferencia-
ción de la carga horaria definida en EAD entre los profesionales entrevistados, ya que uno de los profesionales 
tiene dedicación exclusiva y el otro divide las 40 horas entre la EAD y la atención hospitalaria.

De acuerdo con los datos obtenidos, los profesionales buscan mantenerse actualizados profesionalmente por 
medio de participación en conferencias, eventos, simposios, congresos, foros de supervisión de prácticas 
supervisadas, cursos, lecturas de libros y artículos, congresos y oportunidades de formación ofrecidas por la 
Gerencia de Servicio Social de la Secretaría de Salud (SES-DF) y el Ministerio de Salud. Sólo un encuestado 
dijo no participar en eventos promovidos para la categoría profesional o áreas afines.

Respecto a la participación en estos espacios hay quien evalúa, en un primer momento, que no hay dificultades 
para tomar cursos y eventos. Sin embargo en palabras de los entrevistados y como resultado del cuestionario, 
se evidencian posiciones antagónicas, e incluso se cuestiona la efectiva existencia del incentivo a la formación 
y educación continuada ante la falta de una política consolidada por parte de la SES/DF. Para ejemplificar, de 
los 11 profesionales de los Centros de Salud que respondieron el cuestionario, 9 consideran que no hay polí-
tica de formación continuada, mientras en los relatos de los entrevistados, 2 profesionales consideran que la 
institución estimula y alienta la capacitación y la educación continuada. Otro profesional evalúa que por parte 
de la Secretaría hay incentivo, pero la posibilidad de participación en actividades de capacitación depende de 
la gestión de la unidad en la que se trabaja y, por tanto, de cada gestor. Además 2 profesionales consideran 
que no hay incentivo o que debería haber más mecanismos para estimular la calificación profesional.

Posiciones opuestas sobre esta misma cuestión, también se presentan entre los asistentes sociales de los 
NASF. De los seis encuestados, tres consideran que no hay una política institucional de educación continuada 
y calificación profesional por parte de la SES/DF. En contraposición, tres asistentes respondieron que sí existe 
política de formación continua. Una observación importante al respecto, es que sólo uno de los participantes 
en el cuestionario online del NASF, afirmó que nunca ha participado en algún tipo de formación en el área de 
Atención Primaria en Salud. Los demás respondieron de forma afirmativa en cuanto a la participación en algún 
proceso de formación en la respectiva área. Hay informes que sugieren la necesidad de una oferta más amplia 
y de oportunidades de interacción entre los profesionales de los servicios de la salud, a fin de posibilitar el diá-
logo multi e interdisciplinario entre las distintas profesiones y romper las barreras del aislamiento profesional. 

Entre otras estrategias, cabe resaltar que la aproximación al trabajo profesional con el propósito de fomen-
tar la formación continua, puede darse también por medio de la práctica supervisada, que es una estrategia 
para la formación profesional que complementa el proceso de enseñanza/aprendizaje, centrado en el trabajo 
profesional. Los entrevistados, en su mayoría, hacen alusión a la importancia de la práctica supervisada en 
el proceso de formación en el Servicio Social, sin embargo, expresan las dificultades de infraestructura en el 
lugar de trabajo para recibir aprendices, por falta de espacio físico y sobrecarga laboral.
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Por más que existan límites y dificultades al supervisar las prácticas, es importante resaltar que esta actividad, 
componente curricular obligatorio en el proceso formativo en Servicio Social, debe ser un momento privile-
giado de aprendizaje y capacitación del estudiante, ya que proporciona el primer contacto con la realidad del 
trabajo profesional y las múltiples expresiones de la cuestión social.

Acciones profesionales, condiciones de trabajo 
y salud de los asistentes sociales.

En lo que se refiere a las acciones profesionales, la investigación de campo reveló el siguiente escenario: en 
los Centros de Salud se destacan programas y servicios dirigidos a la salud de la mujer, el niño, el adulto y el 
anciano (incorporando las acciones con enfermedades específicas como hipertensión, diabetes, cardiopatía, 
entre otras, así como planificación familiar, programa de tabaquismo, etc). En los Centros de Salud, la compo-
sición de los equipos es diferente, pero de modo general están conformados por médico (general, ginecólogo 
y pediatra), enfermeros, nutricionista, asistente social, técnico de enfermería y técnico de odontología. En ese 
sentido, la labor profesional de los asistentes sociales consiste en: atención individual; atención a las familias; 
actividad educativa y de orientación en grupo (ancianos, mujeres, adolescentes); visita domiciliaria e institucio-
nal; atención a demandas relacionadas con el Pase Libre (transporte público); orientación sobre beneficios de 
la asistencia social, pensionados y trabajadores; articulación con la red; reuniones; supervisión de prácticas; 
y demás acciones conforme a la demanda espontánea propia de la cotidianidad profesional.

En cuanto al NASF, es considerado un servicio orientado por una estrategia de organización del trabajo en 
salud, que se da a partir de la integración de equipos de Salud de la Familia (con perfil general) involucrados 
en la atención a situaciones/problemas comunes en determinado territorio (también llamados equipos de 
referencia para los usuarios) con equipos o profesionales de núcleos de conocimiento diferentes a los de los 
profesionales de los equipos de Atención Básica. Entre sus acciones están: Matriz y acogida de las familias; 
atención individual; reuniones con equipo; educación permanente; atención individual en situaciones especí-
ficas y puntuales; atención compartida del equipo; visita domiciliaria e institucional; articulación intersectorial 
con la red y la comunidad; remisión a la red de protección social; inscripción de la población usuaria de los 
servicios; trabajo con grupos; formulación, planificación y ejecución de políticas sociales; monitoreo de pla-
nes, proyectos y programas sociales; supervisión de prácticas; actividades de movilización y participación 
social; y orientación a individuos, grupos y familias, entre otras. 

En los Equipos de Atención Domiciliaria las acciones están dirigidas a la admisión al programa por medio de 
reuniones con cuidadores; visitas de admisión; visitas domiciliarias; estudios de caso (incluso la discusión 
sobre el egreso de un usuario), la capacitación de los cuidadores y reuniones de equipo para la organización 
y evaluación del servicio. Asimismo, la atención y orientación a individuos, grupos y familias; la orientación y 
remisiones para acceder a beneficios y políticas sociales; la identificación de casos de violencia y su notifica-
ción; la orientación y trabajo con grupo de cuidadores (que puede ser un familiar) y el trabajo en equipo.

Sobre las acciones desarrolladas por el Consultorio en la calle es importante considerar que ese servicio 
realiza actividades de forma itinerante y cuando se requiere, por lo que desarrolla acciones compartidas e 
integradas a las Unidades Básicas de Salud (UBS) y/o, con otros equipos como los de los Centros de Atención 
Psicosocial (CAPS), entre otros. El Consultorio en la Calle, representa un importante servicio especializado 
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de la red que compone el SUS y que actúa como puerta de entrada para las personas que están en situación 
de calle y necesitan atención médica. La atención en salud de la población en situación de calle en el Distrito 
Federal (Brasil) se realiza principalmente por medio de tres equipos ubicados en el Plano Piloto, Taguatinga y 
Ceilândia. Entre las acciones profesionales están las remisiones a la red de protección social; las orientaciones 
y enfoques a individuos, grupos y familias; el trabajo en grupo; la articulación con la red socio-asistencial y la 
atención individual.

Las actividades realizadas en el ámbito de la Salud Penitenciaria consisten en acciones individuales y colec-
tivas destinadas a promover, prevenir, reducir y/o eliminar riesgos y agravios a la salud de la población priva-
da de libertad. Entre las acciones realziadas por el equipo se destacan: reunión del equipo multiprofesional 
de salud; reunión de la red ampliada; monitoreo y supervisión de acciones; planificación de las actividades 
desarrolladas; evaluaciones continuas con los grupos; visitas institucionales; atención individual y acogida; y 
remisiones a la red de protección social.

En cuanto a los instrumentos técnico-operativos y recursos utilizados en el ejercicio profesional, tanto la 
entrevista como el cuestionario destacaron: la entrevista social, el informe social, el parecer social, la visita 
domiciliaria e institucional, la orientación a individuos y familias, las reuniones con equipo profesional y po-
blación usuaria, y las actas, oficios, registros en archivos y fichas de inscripción para acompañamiento de las 
demandas. 

En lo que se refiere a las condiciones y el ambiente de trabajo, las respuestas de los participantes y entrevis-
tados sugieren que la precarización de las condiciones a las que están sometidos ha perjudicado el acceso 
de la población a los servicios de salud. La falta de planificación y gestión de personas, materiales y espacio 
físico, están entre las dificultades más sentidas por los profesionales. Asimismo, las condiciones de trabajo de 
los profesionales y la dificultad de acceso de los usuarios a los servicios de salud se agravan ante el número 
insuficiente de profesionales en los servicios de salud. La mayoría de los entrevistados resalta que hay proble-
mas con los locales en lo que se refiere a la realización de trabajos colectivos como reuniones y actividades en 
grupo. Llama la atención la evaluación sobre la cotidianidad del trabajo, ya que la mayoría de los encuestados 
la considera desgastante, reflejo de la precarización estructural del mismo y que afecta también a los asisten-
tes sociales y la clase trabajadora asalariada que se inserta en el mundo del trabajo en el proceso de compra 
y venta de la fuerza de trabajo (Raichelis, 2011).

En las conversaciones con los entrevistados es recurente la mención al proceso desgastante de la cotidia-
nidad profesional como resultado de las características propias del trabajo del asistente social. Este trabajo 
está insertado en la sociedad capitalista, marcada por la reestructuración productiva y el ideario neoliberal e 
impone a los profesionales una elevada sobrecarga laboral, ante largas jornadas e intensificación de la labor 
(Dal Rosso, 2008). Además, este trabajo precarizado y multifacético se caracteriza por la versatilidad (Antunes, 
2009), cobro y presión por metas de productividad, y demás mecanismos que solapan las condiciones exis-
tenciales de vida y trabajo de los profesionales. Otro dato presentado en la investigación de campo se refiere a 
la falta de claridad del equipo profesional sobre las particularidades del trabajo realizado por el Servicio Social, 
lo que exige por parte del profesional la reafirmación constante de sus propias atribuciones y competencias 
profesionales.
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La sobrecarga de trabajo es identificada por los sujetos de investigación, principalmente como consecuencia 
de la falta de profesionales, escasez de recursos y demanda excesiva. Al respecto, se observa cada vez más 
un aumento significativo de las demandas hacia el Servicio Social, ante la profundización de las desigualdades 
sociales y la falta de responsabilidad del Estado. Y también, debido a que no se realizan concursos públicos 
ni contrataciones de profesionales para atender la demanda creciente. Esto demuestra un déficit de profesio-
nales para atender la creciente demanda y un aumento de la sobrecarga de trabajo que ocasiona desgastes y 
enfermedades dadas las condiciones precarias de trabajo.

Al ser cuestionados sobre el desencadenamiento de algún tipo de enfermedad como consecuencia del traba-
jo, ya sea en el actual espacio ocupacional o en uno anterior, dos de los entrevistados de los Centros de Salud 
respondieron no haber enfermado como consecuencia del trabajo, y otros tres dijeron haber presentado algún 
tipo de enfermedad. De estas personas, dos enfatizan la realización de determinadas actividades profesiona-
les, en especial aquellas provenientes de demandas institucionales como desencadenadoras de enfermedad. 
Una de las asistentes sociales entrevistadas señaló la ansiedad vivida como consecuencia de la complejidad 
de las demandas presentadas en el trabajo, la falta de intercambio con otros profesionales y de cambios en la 
gestión con cobranzas, así como presiones para el cumplimiento de metas.

En medio de este espacio socio ocupacional muchos trabajadores de la salud acaban desencadenando algún 
proceso de enfermedad, y en algunos casos, es necesario que el profesional sea apartado. Las enfermedades 
ocupacionales que antes eran relegadas a los consultorios médicos, actualmente se configuran como proce-
sos señaladores de una nueva expresión de las relaciones sociales vinculadas al mundo del trabajo. 

Este cuadro revela que es necesaria una mayor atención a la salud de la clase trabajadora, y en el caso en 
cuestión, a los asistentes sociales, que actúan en las múltiples expresiones de la cuestión social y tratan 
con situaciones límite relacionadas con la vida y la supervivencia de la población que acude a los servicios, 
el acceso a los derechos y las políticas públicas. En un escenario de profundos cortes y desmontes de los 
derechos sociales, en el contexto neoliberal de no responsabilidad del Estado con los servicios públicos, el 
asistente social enfrenta cotidianamente innumerables males producidos por la lógica acumulativa de repro-
ducción capitalista. Esto apunta a la categoría profesional innumerables desafíos relativos a los derechos de 
ciudadanía de la población y la defensa de una sociedad emancipada.

Conclusiones

La investigación realizada en los últimos dos años sobre el trabajo del asistente social en la Atención Primaria 
en Salud, con énfasis en una realidad local que es el Distrito Federal, identificó cuestiones que están presen-
tes en la cotidianidad de esta profesión y que requieren la continuidad de estudios relacionados con el tema, 
frente a una coyuntura marcada por transformaciones en el mundo del trabajo, que afecta directamente las 
profesiones como en el caso del Servicio Social. Estas transformaciones también alteran la relación tensa en-
tre Estado y sociedad, en un escenario de ataques a los derechos sociales, marcados por recortes presupues-
tales, ajuste fiscal y políticas de austeridad para atender los anhelos del capital, lo cual incide directamente en 
las condiciones de vida y trabajo de la población. 

Los datos presentados en este texto no pretenden agotar la discusión en torno a la problemática porque ex-
presan una pequeña fracción de la situación compleja que implica el ejercicio profesional de los asistentes 
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sociales en la contemporaneidad. Son datos preliminares y aproximados que buscan presentar algunas cues-
tiones presentes en el trabajo cotidiano de los asistentes sociales a fin de profundizar el debate y continuar 
con investigaciones sobre el tema. 

Aunque esta investigación ha enfatizado particularidades de un universo investigativo (el caso el Distrito Fe-
deral y un área de actuación profesional específica, la Atención Primaria en Salud), es importante subrayar 
que los resultados obtenidos en la investigación expresan tendencias generalizadas que circundan las nuevas 
configuraciones y morfología del mundo del trabajo (Antunes, 1999), bajo la óptica de la reestructuración ca-
pitalista y el neoliberalismo con la finalidad de atender las prerrogativas de la lógica reproductiva y destructiva 
del capital. 

En esta coyuntura adversa, de una profundización del embate en las relaciones entre capital y trabajo, mar-
cada por el avance del conservadurismo, la redefinición del papel del Estado respecto a las respuestas a la 
cuestión social y el agravamiento de las desigualdades sociales, es necesario afirmar en contracorriente del 
orden burgués, los principios y valores que guían el proyecto ético-político del Servicio Social, en la defensa 
de una sociedad sustancialmente emancipada. Esto requiere el compromiso con las luchas sociales amplia-
das y vinculadas a los intereses y necesidades de la clase obrera.
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TRABAJO SOCIAL, MUJERES Y EL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO
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Resumen

El Trabajo Social tiene una estrecha y compleja relación con las mujeres: Siendo una profesión mayoritariamente femenina, hace po-
cos años se acercó a los estudios de género y empezó a mirar su propia historia y la de las millares de usuarias con las cuales trabaja 
desde ahí. De otro lado, la profesión se ha ocupado en Colombia de desarrollar numerosos procesos con la población víctima del 
conflicto armado. En ese cruce de caminos, entre el género, las mujeres, el conflicto armado y el trabajo social, se encuentra parte de 
la investigación que será presentada en ese documento. Tratase de un estudio realizado con grupos de mujeres víctimas del conflicto 
armado colombiano y sus estrategias de resistencia frente a la realidad adversa, sin embargo, permeada por el afrontamiento y la 
colectividad, que han tramado después de los hechos victimizantes sufridos.

Palabras claves Mujeres, Trabajo Social, Conflicto Armado.

Introducción 

1. Registrando historias y trayectorias: Los grupos de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano

El camino teórico - metodológico del registro de las experiencias

La investigación realizada consistió en conocer la experiencia de once organizaciones de mujeres que fueron 
víctimas del conflicto armado, por diversos territorios colombianos – Bogotá -DC; Soacha (Cundinamarca); 
Tuluá y Buenaventura (Valle del Cauca); San Juan Nepomuceno (Bolívar); Sincelejo (Sucre) y Barranquilla (At-
lántico). Por medio de entrevistas/conversas individuales y colectivas, hubo el acercamiento a treinta y dos 
mujeres. El siguiente documento abordará especialmente la realidad de cinco grupos: Liga de mujeres afro, 
Renacer mujeres emprendedoras, Tejedoras de Memoria, Narrar para Vivir y Red de Mariposas. 

Abordar las estrategias de resistencia de las mujeres víctimas del conflicto armado implica ubicarlas en el 
marco de de la violencia de la realidad patriarcal, capitalista y racista (Borón, 2003; Lugones, 2008, Federici, 
2011) que violenta y viola con saña los cuerpos femeninos y feminizados, cuerpos racializados, cuerpos con-
siderados inhumanos por la estructura social que ubica en Latinoamérica el lado obscuro de la Modernidad 
(Espinosa y otros, 2015). 

Una sociedad que produce y reproduce la violencia como medio de garantizar su propio mantenimiento, que 
concentra riqueza al tiempo que la produce colectivamente (Estrada, 2015) así como utiliza la violencia para 
garantizar control sobre los sujetos (Vázquez, 2007).

26 izabel.solyszko@uexternado.edu.co.
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Desde la presentación de la voz de las mujeres como sujetos colectivos víctimas del conflicto armado, al 
tiempo que protagonistas de experiencias de resistencia, la siguiente ponencia presenta tres ejes de discu-
sión: i.La breve narrativa de la experiencia de los grupos desde su historia, trayectoria, acciones y principales 
dificultades; ii. La resistencia de las mujeres entendida como categoría central en la dinámica de la vida social 
y iii. El necesario acercamiento del trabajo social con las luchas de las mujeres, desde las nociones de resis-
tencia y género. 

Historias y Trayectorias

Al viajar saliendo de Bogotá, por distintos departamentos del país – de Cundinamarca al Valle del Cauca, del 
Caribe al Pacífico – es posible darse cuenta de las singularidades de las experiencias de cada territorio y de 
los aspectos universales que llevan a las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado a organizarse en 
búsqueda de la construcción de nuevos caminos para sus vidas. 

En Colombia existen millares de grupos de mujeres víctimas del conflicto armado que se organizaron como 
posibilidad de resistencia a un contexto adverso de violencia y barbarie, de pobreza y exclusión (Codacop 
y otros, 2005; Grupo de Memoria Histórica, 2009; 2011; ONU Mujeres, 2013). La investigación presentada 
aborda tan solo cinco trayectorias colectivas llamando la atención al hecho de que garantizar los derechos 
de las mujeres víctimas del conflicto implica afrontar un conjunto de situaciones: las garantías de la población 
víctima; la violencia de género en otros contextos no bélicos y la vulneración económica producto de las pro-
fundas desigualdades sociales que asolan a Colombia.

Las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado se conforman como resultado del dolor común; 
por los traumas y duelos, pero también por la fuerza y por la esperanza, asimismo, por la necesidad de una 
fuente de ingreso, por el sentido de indignación frente a la violencia sufrida y continua en la cotidianidad de la 
vida del ser mujer.

La “Liga de Mujeres Afro” en Soacha (Cundinamarca) surge desde el impulso de dos mujeres afrodescen-
dientes desplazadas forzosamente del Pacífico que eran lideresas en sus comunidades de origen. La idea de 
organizarse surge de las charlas cotidianas que llevaban con otras mujeres víctimas del conflicto armado, don-
de tenían la oportunidad de escucharlas y orientarlas frente a sus derechos. Ellos vienen y me preguntan qué 
tienen que hacer o qué hay que hacer y yo empiezo a darles orientación y así iniciamos (Fundadora del grupo). 

El “Renacer Red de Mujeres Emprendedoras” de Tuluá (Valle del Cauca) comienza cuando tres mujeres vícti-
mas del conflicto armado se reunieron para desarrollar proyectos productivos que les permitieran un ingreso 
mensual. Al ver tantas mujeres que estábamos solas por ahí, o que teníamos líderes hombres que querían uti-
lizarnos y que trabajáramos para ellos, entonces yo dije no, nosotras también podemos (Fundadora del grupo). 
La organización “Narrar para Vivir” surgió de la idea de cuatro mujeres, siendo tres de ellas, víctimas directas 
del conflicto armado. El hecho de ser lideresas, el contacto con mujeres, la escucha sobre el sufrimiento gene-
rado por el conflicto armado y la observación de la violencia de género en el ámbito familiar las llevó a reunirse 
como grupo. Nace como una necesidad en medio de esa espiral de barbarie, de encontrarnos y contarnos. 
Bueno, nos estábamos asfixiando, tragamos y tragamos y no podíamos decir nada de lo que sentimos […] Me 
encuentro que aquí hay unas mujeres en similar situación […] Era narrar nuestras historias para poder seguir 
viviendo (Fundadora - Narrar para Vivir).
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Las “Tejedoras de Memoria del Sucre”, de Sincelejo (Sucre), tienen como más emblemático hecho que sus 
integrantes en gran parte son mujeres mayores de 50 años, víctimas de la desaparición forzada de sus hijos. 
El dolor nos hizo juntar (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre). Me hago la ilusión y quiero que me den así 
sea una uñita. Una uñita que me den de mi hijo, ya yo sé que es mi hijo… De pronto el dolor no se va a quitar, 
pero ya me resigno a que es verdad que ya es muerto” (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre).

La “Red de Mariposas” surge y acoge conjuntamente a otras organizaciones, entre ellas a la organización 
“Madres por la Vida”, en Buenaventura (Valle del Cauca). Esa organización es producto del impulso de una 
mujer desplazada, violada en el nuevo territorio. Juntamente con otras tres mujeres deciden organizarse. 
“Desde ahí [de la violación sexual], desde allí quise tomar una bandera diferente por las hijas que no eran mías, 
por las nietas que no eran mías; por esas mujeres que nunca van a decir, que se lo callan. Empoderarlas, para 
que un día rompieran el silencio de la indiferencia, del miedo que un día se había apoderado de mí, de sentir-
nos culpables y sentirnos sucias, sentirnos lo peor (Fundadora de Madres por la Vida). En el caso de Red de 
Mariposas, nació con las mismas mujeres en situación de desplazamiento, atentas a la violencia de género 
practicada contra las mujeres también en los territorios donde no están los actores armados. Entre comadres 
miramos la situación de los grados grandes de feminicidios y genocidios que han existido en Buenaventura. 
De mirar cómo cada día se va agudizando la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. (Fundadora de Red de 
Mariposas).

Los cinco grupos de manera general articulan los temas de orientación y lucha por la garantía de derechos 
frente a la condición de víctima del conflicto armado con el afrontamiento a la violencia de género cotidiana 
sufrida por las mujeres. De otro lado, también tienen el tema económico como esencial, ya que la mayoría de 
las mujeres integrantes de esos grupos tienen escasos recursos. 

De ahí, que una de las grandes dificultades de las organizaciones, es el tema de los recursos económicos. 
Dificultades para mí como representante y como madre de todas esas pequeñas organizaciones, es muchas 
veces no tener un recurso para tener cómo ayudarles a ellas (Fundadora Renacer Mujeres Emprendedoras). La 
otra dificultad es por lo menos uno no tiene para moverse, nos dificulta […] Cómo dejar los niños, a veces, que 
no se tiene para la aguapanela (Integrante Madres por la Vida). La única dificultad es que no tenemos ningún 
presupuesto, hay que estar tocando puertas (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre).

Otra dificultad es la permanencia de la violencia frente a las amenazas a las lideresas. Me amenazaron por es-
tar haciendo incidencia. (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre). Me sacaron de la casa, me llevaron para 
allá, para que me mataran supuestamente que me iban a violar de nuevo; me iban a picar y después a desa-
parecer (Fundadora – Madres por la Vida). Por la proyección e impacto de la organización Narrar para Vivir en 
la vida de las mujeres y en el territorio, el grupo sufrió amenazas, hostigamientos y atentados. Específicamente 
atentaron contra la vida de una de las fundadoras, quemaron casas de integrantes de la organización, ocasión 
en que se perdieron todos los documentos - expedientes que tenían sobre las mujeres en seguimiento sobre 
violación sexual en el contexto del conflicto armado. Fueron reconocidas por la Unidad Nacional de Víctimas 
como sujeto de reparación colectiva. 

En cuanto a las actividades y dinámica de los grupos, en general se reúnen a cada semana o quincenalmente 
y desarrollan actividades internas frente a la escucha y con metodologías propias de atención psicosocial. 
Es una dinámica que llevamos nosotras de escuchar a las mujeres todos los días, si tienen problemas se nos 
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acercan (Facilitadora-Narrar para Vivir). Las tejedoras empezamos, no tanto porque tejamos, sino porque es-
tamos tejiendo memoria […]. Usted teje por su hijo (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre). Se les escucha. 
Siempre se les escucha. Tengo un día especial para escucharlas en el mes […] De pronto un día nos sentamos 
como con 15 mujeres allá y entonces hacemos el ejercicio: escriban […] Y uno escribiendo, las cosas salen y 
es permitir que vayan sanando las heridas (Fundadora Renacer Mujeres Emprendedoras).

Y realizan actividades externas participando de las mesas de políticas públicas de mujeres y víctimas, orga-
nizando y participando en marchas y plantones. “A veces nos tapamos la boca, a veces nos amarramos y 
la gente empieza a llegar a ver […] Llevamos camisetas y las fotos las ponemos todas en la galería ahí y un 
pendón donde tenemos todo plasmado como tejido, las formas como se desaparecieron los hijos, dónde, las 
fechas, de casi todos (Tejedoras de Memorias de Sucre).

De la experiencia de esos grupos se debe destacar: i. la necesidad de abordar las problemáticas que inciden 
sobre la vida de las mujeres desde distintas dimensiones que pasan por las cuestiones económicas, por los 
roles de género y por las violencias que han sufrido en el marco del conflicto armado. De ahí que, ii. Hay que 
reconocer las múltiples guerras vivenciadas por ellas, que encuentran en el espacio colectivo una posibilidad 
de construir resistencia frente a una realidad adversa.

2. Hallazgos investigativos: La histórica y cotidiana estrategia de resistencia de las mujeres

Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. […] Manos que abrazan a la esperanza […] Manos que tocan 
dejando el alma […] Manos de sangre, de viento y mar (Manos de Mujeres, Marta Gómez).

Las “estrategias de resistencia” se constituyen en un proceso de entrar en rebeldía (Pérez, 2008), de levantar-
se contra (Martínez, 2013). “La resistencia constituye un acto de oposición de una fuerza respecto a otra que 
tiende a moverla, a moldearla, a manipularla, a controlarla, a deformarla. Implica no ceder ante la voluntad del 
otro” (Pérez, 2008, p.29). Resistir puede ser aguantar, soportar o rechazar (Pérez, 2008), por lo tanto las estra-
tegias de resistencia pueden se constituir en un accionar aprovechando las oportunidades favorables en cada 
contexto (Enríquez, 2010) y pueden ser un ejercicio que quiera “dar lugar a una experiencia otra” (Martínez, 
2008, p.88) en múltiples y distintas formas de accionar.

En ese sentido, las “estrategias de resistencia” construidas y desarrolladas por las mujeres frente al contexto 
del conflicto armado pueden tener múltiples expresiones y connotaciones. Para esta investigación, “estrategia 
de resistencia” fue considerada toda acción colectiva desarrollada por los grupos de mujeres que se juntaron 
para enfrentar las numerosas consecuencias que el conflicto armado trajo a sus vidas, o sea, cada experien-
cia construida para sobrevivir que aquí es entendida como resistencia y no sobrevivencia puesto que fueron 
caminos construidos desde el encuentro con otras mujeres, desde el entramado de fuerzas y experiencias 
colectivas en realidades adversas.

Evidentemente surgen cuestiones frente al sentido del concepto de “resistencia” cuando la noción hegemó-
nica se vincula a una posibilidad de transformación en la cual el aguante, el soportar y el no cuestionar lo 
hegemónico no sería resistencia. La definición tradicional de resistencia sería “un proceso colectivo utilizado 
por las comunidades en oposición a un poder imperante, para la defensa de sus derechos y la transformación 
de las relaciones sociales injustas y excluyentes” (Coodacop y otros, 2006, p.12). Sin embargo, aunque sea 
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importante debatir el nivel de resistencia como subversión a los sistemas patriarcal, capitalista y racista, se 
han reconocido “estrategias de resistencia” en los grupos analizados porque i.) en la sociedad patriarcal y ca-
pitalista que aúnan el individualismo y la disputa entre las mujeres, encontrase y construir colectivamente es 
en sí mismo un acto de resistencia. Ahora que nosotras somos como las cucarachas: no sacan, por un lado, 
pero entramos por otro. Ya aquí no somos una sola, somos varias (Fundadora – Narrar para Vivir). Para mí 
la resistencia es estar unidas. (Integrante – Narrar para Vivir). ii.) en el contexto donde la paz política del país 
no se ha consolidado, desarrollar acciones para garantizar una vida libre de violencia y “paz” es un acto de 
resistencia. Sobrevivir, ya es una resistencia […] Yo creo que los hombres no son capaces de hablar de paz 
en esas condiciones tan desoladoras, como lo hicimos nosotras (Fundadora – Narrar para Vivir). iii.) en una co-
yuntura adversa, de profundas y extremas desigualdades sociales, mover esfuerzos para desarrollar medios 
de sobrevivencia para sí y la familia es resistencia a la necropolítica27 estatal que encuentra en la raza y en el 
género fuertes elementos para exponer determinadas poblaciones a condiciones de extrema vulnerabilidad.

Las integrantes de los grupos entrevistados reconocen su quehacer como resistencia al enunciar28 que: la 
resistencia es como lo que estamos haciendo aquí […] Pues a raíz de nuestra resistencia es que estamos aquí 
en estos momentos y seguiremos dando (Lideresa – Liga de Mujeres Afro); Caer y levantarse otra vez. Caer y 
levantarse. (Integrante – Liga de Mujeres Afro). La resistencia es lo que estamos haciendo nosotros ahora (Fun-
dadora – Madres por la Vida). Aquí hemos estado, aquí nos vamos a quedar, de aquí no nos vamos ir y vamos 
a luchar para que eso que nos pasa, no pase a nosotras ni a otras compañeras. Para mí, eso es la resistencia 
(Integrante Red de Mariposas). Ha sido una marcha de resistencia que hemos tenido nosotras en este ámbito 
(Fundadora – Narrar para Vivir) La resistencia es esto que nosotras tenemos. Resistir son las ganas de seguir 
viviendo. La resistencia abarca muchas palabras. Porque la resistencia significa seguir viviendo, la resistencia 
significa la estabilidad de vida de uno, porque si uno no tiene estabilidad a uno no le dan ganas de seguir re-
sistiendo (Fundadora – Narrar para Vivir). Resistencia es pararse de un pantano, salir de ese pantano, querer 
salir adelante y demostrarse uno mismo que es capaz de lo que se propone (Integrante - Renacer mujeres 
emprendedoras).

En ese orden de ideas, se reconoce que hay múltiples maneras de resistir, en el marco de micro estrategias 
que de alguna manera tensionan las múltiples guerras que asolan a esas mujeres. Se han considerado estra-
tegias de resistencia: 

a. El reconocimiento de vivencias y problemáticas comunes: se organizaron porque lo que las unía era 
la condición de desplazamiento forzado, los múltiples hechos violentos sufridos en el contexto del con-
flicto armado, sin embargo, también las violencias de género cotidianas por “ser mujer”. El dolor es el 
mismo, es igual. Tenemos la misma causa (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre). La idea es seguir 
creciendo y construyendo desde el dolor. No hay otra opción. (Integrante - Renacer mujeres empren-
dedoras). Y de Madres por la Vida sale Red de Mariposas. El nombre surge al escuchar una historia de 

27 El concepto de necropolítica es desarrollado por Achille Mbembe (2003) para demostrar cómo determinados grupos poblacionales son más vulnerables como con-
secuencia de una política estatal que no protege a sus ciudadanos, sino que los expone a contextos de profunda violación de derechos. El concepto fue apropiado y 
debatido frente a cuestiones de género y raza en algunas investigaciones para dar lugar a las reflexiones sobre la realidad latinoamericana (Alves, 2010, 2011; Martínez, 
2013; Bidaseca; 2013; Sagot, 2013).
28 Es importante mencionar un aspecto anecdótico en cuanto al escenario de las entrevistas: todos los encuentros fueron marcados por momentos de silencio, de llanto 
y de agradecimientos por la propuesta de la escucha y del interés sobre la historia del grupo y de la trayectoria de sus integrantes. Entre el dolor enunciado en la voz y las 
lágrimas que permearon las narrativas de la violencia y la significación de la importancia del momento de narrar, estuvo una marca bastante positiva en la actitud y en la 
voz de las participantes cuando contestaban la pregunta “¿qué es la resistencia?”. De manera muy visible y objetiva la postura de cada mujer al responder esa pregunta 
cambió completamente en tono, ánimo y entusiasmo frente a lo que era hablar sobre los hechos violentos sufridos. 
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una de las mujeres víctimas: Cómo todos y cada uno de esos dolores eran tan fuertes y tan tristes, que 
uno se escapaba en el momento que describían las lágrimas […] le dije: y cómo querés que yo le llamé a 
tu historia. “Mariposa de alas rotas”. Cuando ella me dijo así, yo sentí que se me clavaba un puñal y me 
ahogaba. […]. Pero hubo críticas a través de las mismas mujeres que cómo iba a ser de alas rotas, que 
no sé qué… […]. Pero cómo ella se vuelve a reponer de nuevo […] Dijimos: “Mariposas de alas renovadas 
construyendo futuro”. (Fundadora Madres por la Vida).

b. La construcción de acciones colectivas internas: i) Desarrollo de metodologías propias de atención 
psicosocial. Hay que narrar para poder seguir viviendo (Integrante – Narrar para Vivir). Uno va tejiendo la 
memoria, la vida (Fundadora – Tejedoras de Memoria Sucre). Algunas mujeres no saben leer ni escribir 
entonces ellas ahí dibujan el burrito o dibujan una flor y a través de dibujos narran también. No necesa-
riamente tiene que ser escrito. También es importante que dibujemos nuestros cuerpos y nos dibujemos 
en los cuerpos los dolores y las cicatrices […] Porque de pronto no lo expresan, pero hay patrones de 
conductas que nos indican eso (Fundadora – Narrar para Vivir). ii) Escucha calificada: es que uno se va 
amañando con las palabras que les escucha a estas señoras, porque son palabras alentadoras, pala-
bras que hacen que uno se supere de todo lo que sufrió, que uno vaya como se dice, a nacer de nuevo 
(Integrante – Narrar para Vivir) iii) Promoción del auto cuidado, la vivencia digna del duelo y desarrollo 
de un proceso de auto sanación. Tenemos una metodología de reconciliación porque nos estamos re-
conciliando con nuestro dolor antes de reconciliarnos con los demás, hay que trabajar todas las heridas, 
todos los sinsabores, todas las desconfianzas y estamos generando condiciones de paz sostenible 
(Fundadora – Narrar para Vivir).

c. La construcción de acciones colectivas externas: i) Realización de marchas y plantones, caminatas, 
en pro de la visibilización de sus luchas. Nosotras causamos un impacto en la gente porque en esos 
plantones tenemos un mapa de la memoria histórica. Ese mapa lo ponemos en el centro, en el parque 
San Juan […] En esos plantones hacemos un acto simbólico en conmemoración de todas las víctimas 
y ese mapa tiene una estructura donde las mujeres conservamos las fotos de nuestros seres queridos, 
desaparecidos y de todos los hechos importantes ocurridos en medio del conflicto armado. Usamos las 
velas, usamos las flores, hacemos un acto simbólico y ahí la gente se acerca a preguntar qué es eso, 
para qué es eso y así causamos un impacto para nosotras y la comunidad del municipio (Fundadora – 
Narrar para Vivir) ii) La participación política en espacios de decisión como la mesa de víctimas y las me-
sas de políticas para mujeres o con enfoque diferencial). Estamos haciendo un ejercicio de participación 
política, de un poder popular liderado por mujeres (Fundadora – Narrar para Vivir).

d. Las actividades colectivas para generar recursos económicos, puesto que no priorizan los cursos de 
capacitación individuales, ni las llamadas de empleo que solo benefician a una y a otra, sino que privile-
gian acciones colectivas que generen bienestar y recursos para todas. Demostrarle a los demás que ni 
somos mendigos ni somos lo peor. Eso no sirvió para formar asociaciones y ser líderes de otras perso-
nas. (Integrante - Renacer mujeres emprendedoras). Nosotras trabajamos con obras de teatro, […] Hay 
dos cosas: que ellos entiendan el maltrato a la mujer y que entiendan la defensa de la mujer. Luego se 
pasa recogiendo el dinero, se le explica a la gente que somos víctimas del conflicto y que necesitamos 
una colaboración (Fundadora Renacer Mujeres Emprendedoras).
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Hay aún otros aspectos que han llamado atención en ese sentido de construir estrategias en medio a situa-
ciones adversas. Las integrantes de “Madres por la Vida” y “Red de Mariposas” que, para afrontar el hosti-
gamiento en los territorios controlados por grupos armados, sobre dónde van y que harán, identificadas con 
sus camisetas contestan “vamos hacer el amor”. Los ejercicios de memoria que resignifican el asesinato y la 
desaparición. Los martes de la Memoria, ahí trabajamos desde la dignidad, desde lo que era la enfermera, la 
profesora, el amigo, el hermano. No recordarlos porque les desmocharon la cabeza o porque los picaron en el 
pueblo, sino lo que eran. En ese mapa se trabaja todo el tema de superación del duelo, se hacen en las plazas 
públicas (Fundadora – Narrar para Vivir). La Memoria es una colcha grandísima. Allí pintamos, plasmamos lo 
que significa esa persona que hoy día está ausente… ausente no está. Es persona desaparecida; el que tiene 
su hijo asesinado lo pinta y dice qué significaba; se construye la historia de esa persona, su identidad, de todo 
lo que es la persona, enfocada en ella misma. No como los hacen mirar como falsos positivos, que era un 
delincuente, no (Fundadoras Madres por la Vida). Asimismo, es importante destacar el impacto y los cambios 
generados en la vida de cada integrante por la participación en el grupo. 

Afrontar el duelo y el sufrimiento generado por los hechos violentos en el contexto del conflicto armado. Me ha 
gustado mucho estar en Narrar, porque Narrar me ha ayudado a superar todo lo que yo sufrí, me ha ayudado 
a salir adelante con todo lo que yo tengo (Integrante – Narrar para Vivir). Siempre veo unas mujeres que son 
guerreras. Ese es el impacto para mí, que no se quedan por ninguna circunstancia, sino que después de un 
tropezón, se levantan con más fuerza y eso es lo que me anima a seguir adelante (Integrante – Narrar para 
Vivir). El sentido de ánimo, motivación, del compartir experiencias y cotidianidad. El significado de aprender a 
convivir, porque esto es una convivencia, aprender a convivir, compartir, porque compartimos ideas y fortale-
cernos de todo porque esto nos fortalece para salir adelante. Y la idea es capacitarnos en ciertas cosas para 
depender de nosotras mismas (Integrante – Liga de Mujeres Afro). Apenas nos conocemos y eso lo vivimos 
porque esa es la tradición de nosotros: hacer la olla, meter en fogón, en leña allá afuera (Integrante – Liga de 
Mujeres Afro). Cuando uno llega y consigue esos tipos de espacios y de gente uno se siente acogida. Y es 
duro ¿no? Como decía aquí la compañera. Pero por medio de todas esas organizaciones y apoyos uno se 
siente más respaldada y uno comienza como poco a poco (Integrante Madres por la Vida). El impacto ha sido 
muy satisfactorio porque ahí nos congregamos y unas a las otras nos agarramos, nos soltamos, antes llorába-
mos, nos poníamos tristes y de un momento a otro ya las capacitaciones, la charla, la confianza (Fundadora 
– Tejedoras de Memoria Sucre).

El desarrollo de la comunicación. A mí me daba pena hablar. Yo… Llegando uno del campo, llega uno como 
tontico a la ciudad. A mí me daba pena hablar delante así. Ahora no me sé expresar muy bien, pero hablo más 
o menos así, ya no me da pena hablar (Integrante – Liga de Mujeres Afro). Yo no hablaba y ahora me tienen 
que tapar la boca (risas). (Integrante – Liga de Mujeres Afro). El replantear los roles de género y el lugar de las 
mujeres en la vida doméstica y en la relación de pareja. El decir de esos hombres, es que nosotras las mujeres 
somos para la casa. O sea, él todavía tiene su tradición porque el señor es de Boyacá y dice que la mujer es 
apenas para parir y estar pendiente de los niños. Entonces yo le dije a ella que no, que se quitara esa menta-
lidad, que nosotras las mujeres también tenemos derecho de estudiar, de capacitarnos y ayudar […] con las 
mujeres, con algunas hemos charlado cosas buenas, a otras les he ayudado a corregir muchas cosas, como 
yo he aprendido de ellas. Yo aprendo de ellas, como ellas aprenden de mí (Lideresa – Liga de Mujeres Afro). 
Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo como mujer no sabía, como la ley 1257, que se creó para 
la defensa de nosotras las mujeres (Integrante – Madres por la Vida).
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Finalmente, cabe reconocer que ese conjunto de estrategias de resistencia creadas y desarrolladas por gru-
pos de mujeres que desde sus experiencias y sus procesos organizativos han logrado resistir para sobrevivir, 
han contribuido para la construcción de nuevos caminos de vida y de paz. Narrar esas historias de protagonis-
mo de las mujeres colombianas frente a la violencia de las múltiples guerras dirigidas a ellas tiene la intencio-
nalidad de reconocer las connotaciones políticas de sus prácticas colectivas y proporcionar el conocimiento 
de un fenómeno a quienes “no fueron testigos de la injusticia pero que tienen el derecho de horrorizarse, de 
escandalizarse, de encolerizarse y de integrarse al reclamo de justicia” (Martínez, 2008, p.83).

Conclusiones

Examinar la realidad social exige recursos teórico-metodológicos afinados que posibiliten la aprehensión de 
los fenómenos que componen la totalidad social. En ese orden de ideas, la epistemología feminista y deco-
lonial aparecen de manera bastante importante para contribuir con el análisis de la situación de las mujeres 
en Latinoamérica. De otro lado, el método histórico-crítico presenta elementos que todavía son relevantes 
en la comprensión de la realidad, vez que se mantienen las desigualdades históricas de clase en un sistema 
capitalista que explota las y los que venden su fuerza de trabajo, y que mantiene la acumulación de los bienes 
socialmente producidos.

Frente a todo lo que se ha conocido, escuchado y analizado desde la voz y el contexto de lucha de las mujeres, 
es fundamental reconocer que hay múltiples guerras contra la vida y el cuerpo de las mujeres porque pasan 
por el contexto del conflicto armado, pero no terminan en el: hay múltiples violencias de género en el contexto 
de una sociedad patriarcal y hay mucho más hechos violentos en el contexto del conflicto que los trece he-
chos victimizantes reconocidos oficialmente por el Estado. 

Luego, hablar de resistencia implica hablar de la violencia de la realidad social y de todas las violencias y vio-
laciones sufridas. La resistencia se presenta cuando se construye paz y afrontamiento en contexto de guerra 
y de vulneración de derechos (desigualdad de género, desigualdad racial, desigualdad de clases). Y el en-
cuentro entre las mujeres es una posibilidad de construir resistencia, ellas transitan de víctimas a sobrevivien-
tes y de sobrevivientes a resistentes en realidades adversas. Garantizar los derechos de las mujeres implica 
afrontar un conjunto de situaciones: victimización del conflicto armado; violencia de género en tiempos de paz; 
vulneración económica y estar atentos a tantos otros contextos singulares que se universalizan en la realidad 
de las y los colombianos.

Hay un conjunto de narrativas que llevan a cuestiones, que no fueron abordadas en el ámbito de ese docu-
mento, pero que son fundamentales para que el Trabajo Social escuche, lleve en cuenta y afronte. Hay muchas 
veces un silencio social y en la propia ineficiencia de la política pública frente a i.la discriminación hacia la 
población víctima, ii. el racismo como profunda forma de violencia y iii. la nostalgia del territorio de origen que, 
aunados a todo el sufrimiento vivido, las profundas violaciones de derechos humanos y las dificultades en el 
proceso de reterritorialización con en graves pensamientos de suicidio.

Se verifica lo que ya fue tan denunciado por los movimientos sociales: El incumplimiento estatal en los dere-
chos de las víctimas. Por eso, pensar los desafíos y dilemas para la paz en Colombia y, asimismo, los plan-
teamientos necesarios para el Trabajo Social que interviene en distintos campos de la realidad social, pero 
igualmente permeado por las cuestiones del conflicto armado y del post acuerdo, pasa por reconocer esas 
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múltiples guerras. Los movimientos de mujeres han reconocido que “erradicar las violencias en contra de las 
mujeres y las niñas es el paso definitivo hacia la paz” (Sisma Mujer, 2014). Es, por lo tanto, imposible hablar de 
paz sin hablar del afrontamiento de la violencia contra las mujeres, pero también es imposible hablar de eso 
sin cuestionarse sobre como posicionarse frente al patriarcado, al racismo y al capitalismo.

Al ignorar o desconocer el impacto de las estructuras sociales históricas de dominación y opresión en la pro-
ducción de las desigualdades y de la violencia, se cae en el riesgo de no enfrentar el mal por la raíz. Desde 
el Movimiento de Reconceptualizacion hace cincuenta años, la profesión se ha enfrentado el dilema de com-
prometerse o no con las luchas sociales, de posicionarse o no junto a los grupos oprimidos y finalmente se 
ha deparado con el desafío de construir un proyecto ético-político que pudiera dar un horizonte a la profesión 
que fuera más que un proyecto colectivo, que fuera un proyecto societario con miras a la construcción de otra 
realidad: democrática, incluyente, igualitaria y por lo tanto justa y libre de todo tipo de violencia, opresión y 
discriminación.

De acuerdo con la trabajadora social María Lucia Barroco, la posibilidad de transformación de esa realidad 
adversa continúa siendo una tarea de las personas cuando se organizan políticamente en torno de proyectos 
de ruptura. Pensar la paz para Colombia puede implicar pensar en proyectos que se traman en las luchas 
cotidianas pero que también se vinculan con perspectivas más amplías de transformación social. 
Es importante reconocer las mujeres como sujetos protagonistas de sus vidas y de sus decisiones, sin embar-
go, que experimentan la vida en un contexto de extrema dificultad porque llenos de violencia y discriminación 
es fundamental en ese camino. Las mujeres en Colombia sufren múltiples guerras a lo largo de sus vidas 
porque sufren con la guerra cómo toda la población sufre en el contexto de una guerra, pero sufren también 
por su condición de mujer en la guerra y además, experimentan la violencia de género cotidiana afuera del 
contexto bélico formal.

Reconocer y enfrentar esas distintas formas de violencia y visibilizar que no hay apenas una guerra sino múlti-
ples guerras que vulnerabilizan determinados grupos sociales puede ser un paso para la construcción de una 
paz duradera e incluyente a todos los humanos y las humanas.
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Subjetividades con las que profesionales 
de intervención social experimentan su ejercicio laboral29

Sandra Iturrieta Olivares30

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Resumen

El presente trabajo muestra los resultados preliminares de una investigación sobre las subjetividades con que profesionales que se 
desempeñan en intervención social directa experimentan su ejercicio laboral. En un contexto marcado por la focalización, fragmen-
tación y universalización de las políticas sociales y en el que la formación profesional de pregrado se desarrolla en un contexto de 
masificación, segmentación y fragmentación, la realidad laboral de estos profesionales está en tensión. El presente trabajo analiza 
las críticas hacia el campo laboral; los modos de enfrentar tales situaciones; las emociones y sentimientos hacia el trabajo y las ideas 
sobre el significado de ser profesional. Finalmente se insta a revisar la formación profesional de pregrado para deconstruir raigam-
bres culturales que mantienen y legitiman el actual ordenamiento social, en el que el Estado chileno se ha alejado del rol de garante 
de derechos ciudadanos, tanto de los destinatarios de políticas sociales en el país, como de los ejecutores.

Palabras clave: Ejercicio laboral – políticas sociales – trabajo social 

Contexto en que se desarrolla la formación profesional y el ejercicio laboral

Aun cuando la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza -conocida en Chile como LOCE- impuesta por 
la dictadura cívico-militar, fue derogada y reemplazada en el año 2009 por la Ley General de Educación, se 
mantienen vigentes los efectos de la LOCE, toda vez que el Estado asumió un rol subsidiario y se desplazó el 
control de la educación superior hacia el mercado y la competencia. Esto condujo a: i) la masificación de la 
educación superior (Trow, 1974; Brunner et. al., 2005; Brunner y Uribe, 2007; Rama, 2009); ii) su segmentación 
en cuanto al tipo de instituciones, el nivel socioeconómico de quienes acceden, las titulaciones obtenidas y 
su ubicación socio-laboral (Acuña et al., s/f; Brunner el al., 2005; Brunner & Uribe, 2007; Carmona et al., 2014; 
Orellana, 2014); y iii) su fragmentación reflejada en la amplia oferta programática con relación a una misma 
disciplina, emanada desde universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. 

El caso paradigmático en tal sentido, es trabajo social que corresponde a la carrera del campo de las ciencias 
sociales más fragmentada en Chile. Esto se evidencia si consideramos que en la actualidad existen 107 ofertas 
de programas universitarios de trabajo social; 97 de Servicio social ofrecidos por institutos profesionales; 17 
programas de trabajo social en institutos profesionales; 61 técnicos en trabajo social dictados por centros de 
formación técnica; 50 programas de técnicos en servicio social, y 94 de técnicos en trabajo social dictados por 
institutos profesionales. Esto da un total de 426 ofertas de formación en tal campo, contra por ejemplo: 146 
programas de psicología, 20 de sociología y 9 de antropología, todos dictados en universidades, aún cuando 
las dos últimas profesiones no detentan rango universitario. (MINEDUC, 2017)

29 Esta presentación corresponde a resultados preliminares del proyecto de investigación n° 11170220, titulado “Subjetividades con que los y las profesionales de la 
intervención social directa experiencian su ejercicio laboral: aportes a la formación profesional de pregrado”, que ha sido financiado por CONICYT-Chile, a quienes agra-
decemos tales recursos. Igualmente agradecemos los recursos otorgados por la Dirección de Investigación de la PUCV, para el óptimo desarrollo de dicha investigación. 
Como asimismo los aportes de Clément Colin, Macarena Rojas e Ignacio Chandía quienes forman parte del equipo de investigación.
30 Trabajadora Social Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Post doctorada en el estudio de las Ideas. Universidad de Santiago de Chile. Doctora en cien-
cias sociales, Universidad de Granada, España. Profesora de la Escuela de trabajo social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. 
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La masificación, segmentación y fragmentación de la educación superior, presente en todos los países de 
economías capitalistas, estaría provocando lo que Bourdieu (1998), ha llamado “descualificación estructural 
de las titulaciones”, que consiste en que los profesionales estarían “destinados a obtener de sus titulaciones 
menos de lo que hubiera obtenido de ellas la generación precedente” (Bourdieu, 1998, p.140). Este fenómeno 
que provoca menos prerrogativas laborales y en ocasiones subempleo (Gómez, 1983; Larson & Cabrera, 1989; 
Barrios, 2005; Brunner & Uribe, 2007; Lavado et al., 2014; McLauchlan de Arregui, 2014), tendría como efecto el 
“credencialismo”, ya que la progresiva masificación estratificada de los certificados de educacióm, impulsada 
por las estrategias expansivas de las instituciones educativas y el mercado laboral, que dispone de un mayor 
número de postulantes cada vez con mayores certificaciones, provoca una “suerte de pirámide de credencia-
les” (Bruner & Uribe, 2007, p.232). Esto a su vez, produciría una disociación entre la oferta de vacantes de for-
mación con relación al número de plazas laborales disponibles, lo que a largo plazo genera una sobreoferta de 
profesionales y un aumento de competencia en los mercados profesionales (Gómez, 1983; Rama, 2009; Acuña 
et al., s/f;). Esto se refleja en los datos de la Ocde, referidos a la educación superior en Chile, que “muestran 
que un título terciario no ofrece mucha garantía contra el riesgo de desempleo: [en el período consultado, 
2010] el 5,6% de los que tienen un título terciario estaban desempleados, pero sólo el 4,6% de los adultos sin 
un título de educación superior lo estaban”. (Ocde, 2014, p.2)

En el escenario esbozado se desarrolla la formación profesional de estudiantes de pregrado, quienes una vez 
titulados deben experimentar la superposición de las jurisdicciones profesionales cuyos cierres sociales son 
traspasados en el ejercicio laboral, ya que profesionales titulados de diferentes carreras que confluyen en la 
intervención social directa, tales como antropología, psicología, sociología y trabajo social, desarrollan iguales 
labores y reciben por ello retribuciones equivalentes (Iturrieta, 2012a; Iturrieta, 2012b). Paralelamente, la hibri-
dez de los límites profesional/disciplinares se evidencia en los datos empíricos que muestran la tendencia del 
mercado laboral a contratar a un profesional de las ciencias sociales por sobre un tipo de profesional específi-
co para la realización de los mismos trabajos en condiciones de empleo idénticas, más allá de la titulación de 
origen (Iturrieta, 2012a; Iturrieta, 2012b)

Esto es coherente con los planteamientos de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las Ciencias 
Sociales, que en el año 1996 cuestiona los límites profesional/disciplinares, preguntándose si “la superación 
de la actual estructura de la disciplina ¿no debe ser considerada como un dilema central de las ciencias so-
ciales en el estado actual de su evolución?” (Wallerstein, 2006, p.2). A partir de este interrogante, la Comisión 
reflexiona sobre la reestructuración de las ciencias sociales, considerando que “un elemento esencial en 
ese proceso de institucionalización de las disciplinas fue el esfuerzo de cada una de ellas por definir lo que 
la distinguía de las demás, especialmente lo que la diferenciaba de cada una de las que parecían estar más 
próximas en cuanto a contenido en el estudio de las realidades sociales” (Wallerstein, 2006, p.34)

Bajo este argumento se ha discutido respecto a la validez de los límites disciplinares en el actual contexto de 
transformaciones experimentadas por el mercado laboral en la sociedad del conocimiento, en que comienza 
a no considerarse la profesión de origen tanto en la clasificación de los trabajadores, como en las habilidades 
requeridas en el mundo laboral. En este contexto, Reich (1993) propone tres categorías de trabajadores: Los 
analistas simbólicos; los trabajadores de servicios rutinarios de producción y los trabajadores de servicios 
a personas. Los primeros, denominados “trabajadores del conocimiento” por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), corresponden a: “los profesionales que desarrollan trabajos de alto valor añadido, es decir, 
aquellos que utilizan el conocimiento como herramienta para su trabajo” (Intress, 2007, p.2). Los trabajadores 
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de servicios rutinarios de producción “son los trabajadores industriales de bajo valor añadido, pero también 
aquellos del sector servicios cuyo trabajo, gracias a las nuevas tecnologías, puede desarrollarse en cualquier 
lugar del mundo” (Intress, 2007, p.2). Finalmente, los trabajadores de servicios a personas, también denomi-
nados servicios de proximidad, corresponden a los “trabajos del sector servicios de bajo valor añadido, que 
se diferencian de los anteriores en que el trabajador está en contacto directo con el destinatario final de su 
trabajo” (Intress, 2007, p.2). 

En la misma línea, Castells (1999) clasifica a los trabajadores como: auto-programables y genéricos. Los pri-
meros corresponden a los anteriormente definidos como analistas simbólicos y los genéricos a los trabaja-
dores de servicios rutinarios de producción y servicios a personas. Según Castells (1999), la diferencia entre 
ambos, es que los primeros son considerados individualmente y resultan básicamente imprescindibles cada 
uno de ellos. Mientras que los segundos, serían imprescindibles como grupo, pero individualmente serían 
prescindibles para la sociedad. La razón de esta diferencia es la formación profesional (Castells,1999), ya 
que permitiría la reprogramación hacia las tareas cambiantes del proceso de producción. Los trabajadores 
genéricos no presuponen la incorporación de información y conocimiento más allá de la capacidad de recibir 
y ejecutar las tareas encomendadas, por tanto, no tienen capacidad de reprogramación. Lo anterior pone en 
el centro del debate la interdisciplinariedad, donde cobran sentido los planteamientos de Flores y Gray (2000), 
referidos al “fin de la carrera”, lo que también ha sido sostenido por Sennett (2001) y concordado por Brunner 
(2003), al contrario de Amtmann (2003), quien sostiene que la sociedad del conocimiento no implica el fin de 
las carreras profesionales, sino su transformación. 

Según Aroson (2003), la mayor complejidad social afectaría “tanto al tipo de conocimientos que se genera, 
como a las formas en que se desarrolla el proceso de su producción, los ámbitos en que se ejercita, el estilo 
organizativo que adquiere, las recompensas que se otorgan y los dispositivos de control de calidad que se 
aplican” (p.3). Por su parte, Flores y Gray (2000), plantean el fin de las carreras, sosteniendo que “el deterioro 
de la carrera profesional como institución es una consecuencia inevitable del surgimiento de las economías 
basadas en el conocimiento” (p.1). Ellos convergen con Sennett, quien plantea que “los trabajos están susti-
tuyendo a las carreras en el mundo laboral moderno” (2001, p.258). Tal como sostiene Brunner (2003), a esta 
perspectiva que augura el fin de las carreras, subyace la idea de que los trabajadores del conocimiento más 
que una carrera, tienen trabajos de estabilidad y tiempos relativos, ya que constituyen equipos de tareas, que 
se arman y desarman conforme a las posibilidades laborales que se presenten.
 
De modo que “la explosión que experimenta el campo del conocimiento y la información, sumado a la mayor 
movilidad que empiezan a tener las funciones profesionales y técnicas superiores en la sociedad, genera un 
debilitamiento de la estructura social de las carreras” (Brunner, 2003, p.37). Como contrapartida, Amtmann 
(2003) sostiene que la sociedad del conocimiento no implica el fin de las carreras profesionales sino su trans-
formación, ya que uno de los cambios que ha acarreado este nuevo tipo de sociedad es la reconceptualización 
del trabajo humano. 

Según este autor, las instituciones de educación superior “pasan de formar especialistas en conocimientos 
específicos a formar expertos en áreas de conocimientos y en cómo mantenerse en esa área” (p.90). Sobre 
esta base el autor sostiene que las carreras no tienden a desaparecer sino que se transformarán, puesto que 
los analistas simbólicos “corresponden a operadores de conocimientos, pues agrupan o engloban conoci-
mientos de varias disciplinas para aplicarlos desde una visión multidisciplinaria” (p.91). Este autor explícita-
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mente rebate a Sennett (2001), al plantear que los trabajos no sustituyen a las carreras, de manera que en lugar 
de “tener especialistas en un tema, tendremos especialistas en un área con las conexiones interdisciplinarias 
que ello implica” (Amtmann, 2003, p.91).

En el escenario descrito, se desarrolla actualmente tanto la formación profesional como el ejercicio laboral, 
que en el caso de quienes confluyen en la intervención social directa se caracteriza además, por la precari-
zación laboral derivada en parte a la masificación de la educación superior, la flexibilización del mercado del 
trabajo (Sisto, 2009; Fundación Sol, 2011; Rodríguez & Vidal, 2013); y la tercerización de la implementación de 
las políticas sociales en América latina y en particular, en Chile (Pascual, 2013; Rivero, 2014; Salazar & Riveras, 
2004; Arriagada, 2001). A ello se suma el centralismo que subyace al diseño de tales políticas y que siembra 
dudas sobre su pertinencia (Larragaña, 2007; Podestá, 2011).

Esta realidad del ejercicio laboral de profesionales que confluyen en la intervención social directa, ha llevado 
a quienes laboran en el área, a conformar desde el año 2010, la “Coordinadora Interregional de Trabajadores y 
Trabajadoras del Área Social” (Citas), y en el año 2015, la Federación Nacional de trabajadores y trabajadoras 
del Área Social (Fenttas). Ambas organizaciones se basan en que en Chile la implementación de las políticas 
sociales se hace a través programas ejecutados fundamentalmente por corporaciones, fundaciones y ONG, 
lo que ha instalado la tercerización y precarización como mecanismo de consumación de tales políticas. En 
sus declaraciones, la Coordinadora ha hecho notar su preocupación no solo por las condiciones laborales de 
quienes se desempeñan en dicha área, sino además por “la mercantilización en la ejecución de las políticas 
sociales y su profundo impacto precarizante, que repercute directamente en la población a las que se dirige: 
niños, niñas, jóvenes y sus familias, principalmente de sectores populares” (Citas, 2015, p.1). Por lo que con-
sideran que “en vez de avanzar y profundizar derechos sociales, se profundiza la tercerización y privatización 
de las políticas sociales” (Citas, 2015, p.1).

Es así como los datos disponibles muestran que la masificación, segmentación y estratificación de la educa-
ción superior en Chile; la superposición de las jurisdicciones profesional/disciplinares; la precarización laboral 
y en particular la de quienes se desempeñan en el área social; y la tercerización y centralismo de las políticas 
sociales, han sido suficientemente documentadas en el país. No obstante, nada sabemos sobre el modo 
como éstas y los trabajadores experimentan cotidianamente tales condicionantes de su ejercicio laboral, y si 
su formación profesional de pregrado afecta los modos subjetivos como viven día a día su ejercicio laboral. 
Esto es un primer paso fundamental a la hora de discutir sobre la retroalimentación de la formación profesional 
de pregrado en carreras que confluyen en la intervención social directa, tales como antropología, psicología, 
sociología y trabajo social. Sobre la base de lo anteriormente planteado, cabe preguntarnos: ¿Cómo están 
experimentando estas y estos profesionales su realidad laboral actual? ¿Existe relación entre la formación 
profesional de pregrado recibida y el modo como experiencian su ejercicio profesional? y a partir de lo inda-
gado, y sin pretensiones que el problema antes esbozado sea susceptible de ser resuelto solo vía formación 
profesional, sino con la finalidad de aportar a su retroalimentación en un contexto de superposición de las 
jurisdicciones profesionales, ¿qué discusiones podrían aportarse a la formación profesional de pregrado en 
carreras que confluyen en la intervención social directa?

Considerando los planteamientos de Foucault (2017), con relación a la subjetivación, en que cada momento 
histórico propone o prescribe a los individuos elementos para fijar su subjetividad, conservarla o transformarla 
en razón de un cierto número de fines, debido a las relaciones de dominio de sí, sobre sí, o de conocimiento 
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de sí por sí mismo, y más allá de la idea de un “individuo disciplinario” (Foucault, 1975), en que la subjetividad 
es resultado de los mecanismos de normalización en el individuo, es decir, de la forma en que los dispositivos 
disciplinarios se articulan entre sí y producen un tipo de mentalidad congruente con las condiciones cultura-
les existentes, se propone indagar en cómo se constituyen los sujetos en diferentes momentos y contextos 
institucionales, y dentro de qué esquemas se configura la experiencia de sí mismos (Foucault, 2017). Para ello 
distinguiremos que los procesos de subjetivación se articulan a través del lenguaje (Guattari, 1988), y que “no 
es sólo una cuestión de ideas o de significaciones por medio de enunciados significantes. Tampoco se reduce 
a modelos de identidad o a identificaciones con polos maternos y paternos. Se trata de sistemas de conexión 
directa entre las grandes máquinas productivas, las grandes máquinas de control social y las instancias psí-
quicas que definen la manera de percibir el mundo” (Guattari & Rolnik, 2006, p.41).

Metodología

Con el objetivo de develar las subjetividades con las que quienes se desempeñan en la intervención social 
directa experimentan su ejercicio laboral y relacionarlas con la formación de pregrado recibida, a fin de aportar 
a la formación profesional de pregrado en carreras tales como antropología, psicología, sociología y trabajo 
social, se diseñó una investigación con enfoque mixto cualitativo - cuantitativo.

En esta oportunidad serán presentados los resultados preliminares de la fase cualitativa, que contempla el 
estudio de dos casos: El primero corresponde a profesionales del campo de la intervención social directa 
vinculados a la formación profesional de pregrado a través de las prácticas de los y las profesionales en for-
mación; y el segundo, a profesionales del campo de la intervención social directa que no tienen vínculos con 
la formación profesional de estudiantes de pregrado. La diferencia entre ambos casos se sustenta en la cerca-
nía/lejanía que ambos grupos puedan tener en relación a la formación de profesionales y la posible influencia 
de ello, en los vínculos que establezcan entre su trabajo y la formación profesional.

Para tales efectos se diseñó un muestreo teórico, basado en los siguientes criterios de homogeneidad y he-
terogeneidad:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INFORMANTES

Criterios de homogeneidad Criterios de heterogeneidad

Profesionales de la intervención social directa, dado 
el objeto de estudio.

Profesionales supervisores directos o con vínculos 
laborales con estudiantes de pregrado de algunas de las 
carreras que confluyen en la intervención social directa.

Pertenecientes a las carreras de antropología, psicología, 
sociología y trabajo social, ya que son las que con más 
frecuencia confluyen en laintervención social directa.

Profesionales de la intervención social directa sin vínculos 
laborales con estudiantes de pregrado de las carreras 
bajo estudio.
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Con un tiempo de egreso del pregrado no superior a los cinco 
años, ya que se considera que esto corresponde el tiempo 
máximo antes de la obsolescencia de los conocimientos 
adquiridos durante la formación profesional.

Con un ejercicio laboral de más de un año debido a que se 
adscribe a aquellas convenciones que consideran que un año 
es el mínimo tiempo requerido para adaptarse en un trabajo.

Profesionales sin estudios de posgrados, de modo que sus 
superficies de enunciación sean el pregrado.

Los criterios de rigurosidad científica para la fase cualitativa corresponden a: triangulación de informantes, ya 
que bajo la estricta observación de los criterios de selección de informantes es posible acceder al objeto de 
estudio desde distintas superficies de enunciación. Además se emplea la saturación teórica, como criterio de 
validez de contenidos y a su vez, como criterio de determinación del número de relatos de vida a desarrollar 
de acuerdo a los criterios de heterogeneidad puntualizados en el muestreo teórico antes descrito. La satura-
ción teórica es medida según criterios convencionales de la metodología de investigación cualitativa, luego 
de haber desarrollado 24 relatos de vida, es decir 12 por cada uno de los casos de profesionales propuestos.

Subjetividades de profesionales de intervención social

Luego de desarrollar una primera aproximación analítica a los discursos de las personas entrevistadas, es po-
sible establecer que independientemente de sus profesiones de origen (trabajo social, psicología y sociología) 
y sus edades que fluctúan entre los 24 y 46 años, los entrevistados recurrentemente formulan críticas al campo 
laboral; aluden formas de enfrentar tales situaciones y se refieren a emociones y sentimientos hacia el trabajo, 
así como ideas sobre lo que significa ser profesional, por lo que sus subjetividades estarían constituidas por 
dichos contenidos.

Críticas hacia lo laboral

En cuanto a las críticas hacia lo laboral, las personas entrevistadas reprochan la metodología de trabajo im-
pulsada por los programas que emanan desde las políticas sociales, donde resienten fundamentalmente, la 
fragmentación, la focalización y la universalización de tales políticas. A ello se suman las críticas a las trabas 
burocráticas que deben enfrentar en la cotidianeidad de sus trabajos y a lo que han denominado falta de reco-
nocimiento a sus labores por parte de las instituciones en las que se desempeñan laboralmente. Asimismo, a 
las relaciones asistenciales que muchos de ellos establecen con los destinatarios de sus trabajos. Igualmente 
plantean extensas críticas a las relaciones contractuales que tienen con sus empleadores, centradas en las 
bajas remuneraciones y la inestabilidad laboral. En el mismo sentido, critican la labor del Estado chileno como 
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empleador y garante de los derechos ciudadanos de quienes son beneficiarios de las políticas sociales.
Desde otra perspectiva también critican a sus pares profesionales por considerar que no se asumen como 
parte de la clase trabajadora y mucho menos como subcontratados. Critican a sus pares por no otorgarle un 
sentido político a su trabajo, algo que consideran no solo deseable sino necesario. En el mismo sentido, cri-
tican la falta de reconocimiento del poder que los profesionales tienen sobre los destinatarios de sus labores 
profesionales, y las escasas habilidades profesionales para enfrentar y resolver los problemas interpersona-
les en el trabajo. Finalmente, las críticas apuntan también hacia la formación profesional de pregrado que no 
estaría entregando las herramientas necesarias para el desarrollo de lo que los entrevistados consideran una 
labor profesional óptima.

Modos de enfrentar las situaciones en cuestión

Las personas entrevistadas refieren diferentes modos de enfrentar las situaciones que critican como la nece-
sidad de cumplir con los objetivos propuestos por los diferentes programas que ejecutan para desarrollar un 
ejercicio laboral pertinente, pese a las críticas a las políticas sociales. Asimismo, se valora como positivo para 
enfrentar las complejidades y adversidades de la realidad laboral de los profesionales del campo de la inter-
vención social directa, el desarrollo de un pleno compromiso emocional con los destinatarios de sus trabajos. 
Este compromiso si bien está presente en la totalidad de los discursos, en algunas partes está tipificado como 
compensación frente a la precariedad laboral y la complejidad de la realidad social intervenida, así como fren-
te a la insuficiencia de las posibilidades que otorgan las políticas sociales para enfrentar situaciones de máxi-
ma complejidad. No obstante, este compromiso emocional también es motivo de cuestionamientos dados los 
sentimientos ambivalentes que genera en la cotidianidad del trabajo, por ello con frecuencia se plantea la idea 
de separar la vida personal del trabajo. Es decir, desarrollar un ejercicio laboral sin compromiso emocional 
tanto con las situaciones trabajadas como con los destinatarios de la labor profesional.

Otra forma de enfrentar las situaciones adeversas se relaciona con las posibilidades que cada profesional 
tiene de controlar su trayectoria laboral y optar por dejar una plaza cuando se siente superado por las difi-
cultades de las relaciones interpersonales o la metodología impulsada por las políticas sociales en Chile, que 
desde una perspectiva universalista y focalizada, fragmenta la intervención en los problemas sociales sin re-
conocer la labor profesional en el campo del rediseño de tales políticas e incluso, en ocasiones prohibiéndolo 
explícitamente.

Desde otra óptica, las personas entrevistadas también proponen modos de enfrentar su realidad laboral incor-
porando nuevas herramientas para el desarrollo de las labores y compartiendo ideas para resistir a la imposi-
ción de la precariedad laboral y las inadecuadas políticas sociales en Chile. Esta resistencia se sitúa más en el 
campo de lo micro-social con escasas consideraciones, (aunque no ausentes) de una dimensión más política 
o estructural de la organización social chilena.

Entretanto la vocación, entendida como misión de vida que produce felicidad, también es aludida como un 
modo de enfrentar la actual realidad laboral de quienes se desempeñan en el campo de la intervención social 
directa en el país. Dicha vocación tendría que ser complementada con actividades concretas para mantener 
el equilibrio emocional tales como la actividad física o dormir para logar una desconexión mental; trabajar en 
equipos interdisciplinarios; o desarrollar actividades sociales con amigos.
Emociones y sentimientos hacia el trabajo.



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

62

En cuanto a las emociones y sentimientos generados por la cotidianidad del ejercicio laboral, las personas 
entrevistadas dicen sentir alegría por observar crecimientos en los destinatarios de sus trabajos; empatía ha-
cia ellos y ellas, expresando además, sentimientos de satisfacción y auto-revalorización profesional cuando 
observan resultados concretos. Asimismo, satisfacción por los vínculos generados con los destinatarios y sus 
compañeros y compañeras de trabajo. Sin embargo, también son recurrentes las alusiones a sentimientos 
tales como frustración porque se generan dilemas entre respetar la vida de una persona y sus decisiones, y 
la necesidad de imponer soluciones a las problemáticas cotidianas. Igualmente, se tipifica como frustrante la 
necesidad de ser cómplices del inadecuado diseño de las políticas sociales para poder mantenerse laboral-
mente activos. Esta frustración estaría asociada a la falta de compromiso de algunas de las personas destina-
tarias de dichas políticas y a la circularidad de los problemas sociales que la intervención profesional no logra 
romper tanto en el sentido de la transmisión intergeneracional de los problemas sociales, como la reincidencia 
en comportamientos dañinos, tales como la drogadicción y el alcoholismo.

Igualmente, las personas entrevistadas dicen sentir angustia generada por el trabajo con casos sociales com-
plejos y la inestabilidad laboral. También, tristeza o pena porque los derechos sociales en Chile sean menos 
valiosos que el consumo; desilusión por las trabas burocráticas que el diseño de las políticas sociales impone 
al ejercicio profesional; rabia contra el sistema social por falta de herramientas para obtener logros en el tra-
bajo y contra el doble estándar que se atribuye a la sociedad chilena y que se materializa bajo el supuesto del 
diseño de las políticas sociales a favor de quienes se se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad so-
cial, y no obstante estarían diseñadas para mantener el estatu quo. En tal sentido, las personas entrevistadas 
dicen hacer parte de la molestia de los destinatarios con el Estado chileno por abandonar su rol de garante de 
los derechos sociales. Igualmente, consideran el dolor como parte de la vida humana y por tanto, inevitable 
tanto para ellos y ellas como para las personas destinatarias de su trabajo.

Ser profesional

En cuanto a las ideas sobre lo que significa ser profesional se destacan los relatos que aluden al riesgo de per-
der la sensibilidad frente a los problemas sociales, lo que implicaría dejar de ser profesional. Se considera que 
en la actualidad en el país, habría ciertas deudas de los y las profesionales con la sociedad, los destinatarios 
de su trabajo y sus propias profesiones, dado que no aplican todos los conocimientos adquiridos. Además, no 
siempre se tiene una posición política necesaria para orientar las actuaciones profesionales, ni la complicidad 
de otros profesionales para hacer avanzar en el diseño y ejecución de política sociales y en el caso específico 
del trabajo social, tampoco se tiene el mismo posicionamiento con el que cuentan las otras profesiones.
Conclusiones preliminares.

Luego de este primer acercamiento analítico a la subjetividad con que profesionales del campo de la inter-
vención social directa experimentan cotidianamente su ejercicio laboral, es posible sostener que el trabajo 
continúa siendo central en la conformación de sus subjetividades como generador de sentimientos, emocio-
nes, ideas, críticas y propuestas. De modo que el ejercicio laboral de quienes se desempeñan en este campo 
continúa siendo un factor seguro para anclar parte de sus identidades. Sin embargo, la dimensión política y el 
desarrollo de un discurso crítico social que ofrezca acciones concretas para desnaturalizar, por ejemplo, situa-
ciones de vulneración de sus derechos laborales se encuentran aminorados, lo cual circunscribe los derechos 
a la estabilidad laboral y la obtención de un salario considerado justo. Del mismo modo que son escasas las 
alusiones a la condición de trabajadores asalariados se centran sus frustraciones, rabias y desencantos en los 
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logros profesionales y los destinatarios del trabajo, más que en sí mismos como trabajadores precarizados 
producto del modo como son implementadas las políticas sociales en Chile, las cuales suelen hacerse vía 
licitaciones por parte del Estado y a las que postulan fundaciones y ONG que subcontratan servicios profe-
sionales.

El aminoramiento de un discurso político que contenga elementos que aporten a la desnaturalización de esta 
forma de tratamiento de los problemas sociales y a la incorporación de nuevos métodos para diseñar y eje-
cutar las políticas sociales en el país, instan a volver la mirada sobre la formación profesional de pregrado y 
el modo como a través de ella se desarrollan altos niveles de reflexividad en las y los profesionales en forma-
ción de modo que la agenda ético-política de estas profesiones aporte a revitalizar cuestionamientos hacia la 
creación de una nueva impronta ético-política nacional. En tal sentido, el proceso de formación de pregrado 
parece ser la instancia más propicia para reflexionar junto a nuestros estudiantes sobre las implicaciones que 
un trabajo inmaterial como el desarrollado por la mayoría de quienes se desempeñan en el campo de la eje-
cución de las políticas sociales tiene que ver tanto para sí mismos como para quienes son destinatarios del 
trabajo y la sociedad. En razón de ello, urge la necesidad de dotar de contenidos políticos la formación profe-
sional de pregrado y desnaturalizar algunas de las raigambres culturales que mantienen y legitiman el actual 
ordenamiento social en Chile.
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MIS OTROS Y YO. EL USO DE LA AUTOETNOGRAFÍA 
PARA ANALIZAR LA ESCALA COTIDIANA DEL ESTADO
Clarisa Martinez31 
Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Resumen

En este trabajo propongo analizar la escala cotidiana del Estado, tomando como objeto de análisis mi inserción como trabajadora “de 
trinchera” en una institución pública. En primer lugar, abordo algunos dilemas asociados al uso del recurso autoetnográfico -el doble 
rol o la doble conciencia. En segundo lugar, atendiendo al carácter discrecional y relativamente autónomo de nuestras prácticas 
(Lipsky, 1980), como trabajadores de trinchera o de bases, me detengo en mi práctica política, socialmente situada, para abordar el 
entramado de actores, técnicas y recursos que conforman el proceso de la política pública. En la cotidianeidad del Estado, nuestras 
prácticas discursivas parecieran humanizar las reglas y los recursos del campo de la administración pública. Finalmente, destaco 
la riqueza del recurso autoenográfico para reflexionar sobre las prácticas cotidianas, pues permite inscribirlas en un contexto social 
más amplio, trascendiendo su dimensión micro-social. 

Introducción 

Una vez culminado mi ciclo de estudios universitarios, tuve la oportunidad de elegir entre dos caminos labo-
rales que en apariencia se bifurcaban: la vida académica y la gestión pública. Me decidí con firmeza por la 
segunda opción y emprendí ese escabroso camino que se sustanció en expedientes, viajes, sellos foliadores, 
firmas y reuniones, muchas reuniones. No obstante, seguí vinculada a la docencia y la formación de posgrado. 
Desde entonces, tengo el privilegio de poner ambas actividades en diálogo y mutua interpelación. 
A raíz de mi presentación al doctorado, asumí el desafío de tomar como objeto de estudio la implementación 
de una política de Estado de la que formo parte como empleada; específicamente, como técnica profesional. 
En mi investigación propongo analizar las concepciones y las prácticas políticas de los indígenas y el Estado 
nacional, desde el 2003 hasta el presente, tomando en cuenta el campo de interlocución que involucra a di-
versos actores sociales32. 

Mi estudio se enmarca en el método etnográfico y, habida cuenta de las características de la investigación, 
también se trata de una autoetnografía. Apelo a este término para referirme tanto al interés por abordar el co-
nocimiento de mi propio grupo y contexto de pertenencia, como al hecho de considerar la escritura autobio-
gráfica con un interés etnográfico (Reed-Danahay, 1997). La experiencia autoetnográfica constituye una forma 
de narrativa de uno mismo, que sitúa lo propio en un marco más amplio donde el autoetnógrafo es invitado a 
pensarse en términos de una doble identidad o doble conciencia, en la que las múltiples naturalezas de la indi-
vidualidad abren “formas diversas de escribir acerca de la vida social” (Reed-Danahay, 2005, p. 3). Decidí en-
tonces enhebrar mi experiencia personal con “otras vidas”, desde un interés etnográfico: aquella trama que se 
teje durante el tiempo dedicado a mi trabajo como técnica de una institución pública creada para resguardar 
los derechos de los pueblos indígenas de mi país, Argentina. Esa experiencia transcurre junto a otros pares 

31 Clarisa Martinez. Lic. en Trabajo Social (UBA), Magíster en Políticas Sociales (UBA). Doctoranda en Antropología (UBA). Profesora de la carrera  de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Correo electrónico: clarisa_m@hotmail.com
32 Clarisa Martínez: La implementación de las políticas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina desde el año 2003: acuerdos, desacuerdos e impugna-
ciones. Doctorado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
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-técnicos, administrativos-, así como funcionarios públicos y dirigentes indígenas, en un campo socio-político 
específico: la administración pública nacional. Dentro de ese universo, me auto defino como una trabajadora 
“de base”, apelando al concepto empleado por Lipsky (1987), para referirse a quienes interactuamos cotidia-
namente con la ciudadanía; en mi caso, con las comunidades y organizaciones indígenas del país (p. 281). 
Con este término, también me diferencio de los funcionarios, que ocupan los cargos jerárquicos dentro de la 
administración pública y responden a la gestión política de turno.  

En el momento de analizar la factibilidad del proyecto de investigación consideré que mi inserción laboral im-
plicaba ciertas ventajas para la realización del estudio, en especial con relación al acceso a la información y las 
novedades surgidas en ese ámbito, así como a instancias de diálogo e intercambio entre funcionarios, técni-
cos y dirigentes indígenas. Sin embargo, a medida que voy avanzando en mi estudio, advierto que este “doble 
rol” implica dilemas de distinto orden y naturaleza: éticos, teórico-metodológicos, e incluso políticos, que tuve 
que ir disipando –a veces asumiendo– en el camino. A continuación me detengo en estos dilemas. Luego, me 
centro en la riqueza del recurso autoetnográfico para dimensionar y reconstruir la escala cotidiana del Estado. 
En efecto, el enfoque autoetnográfico me conduce a abordar mis prácticas profesionales no solo -y previsible-
mente- como parte de un flujo que involucra a una diversidad de actores; sino también como un ejercicio de 
humanización de las técnicas y recursos que componen el campo de actuación de la administración pública 
nacional. 

Discusiones previas

Inicialmente me preocupé por garantizar una vigilancia reflexiva sobre el trabajo de campo en el marco de mi 
etnografía basada en contenidos autobiográficos. Me propuse llevar registros diferenciando mi rol “técnico” 
de las observaciones vinculadas a mi trabajo de investigación. Enseguida advertí la dificultad de disociar los 
roles, básicamente porque soy la misma persona. Si bien resulta de sentido común, esta advertencia me per-
mitió dimensionar la reflexión de Karen Barad, para quien, por medio de la etnografía “no obtenemos conoci-
miento del mundo parándonos fuera del mundo, porque nosotros somos el mundo” (como se citó en Ingold, 
2012).

Asumiendo ahora que mis roles no son tan fácilmente discernibles,  me dedico a registrar el fluir de mi vida 
como técnica profesional. Me esfuerzo por ser minuciosa con las notas que tomo en el transcurso de una 
reunión (o luego), dándole igual importancia a un evento institucional que a un encuentro espontáneo en un 
pasillo, ya sea con funcionarios o con compañeros de trabajo.  Procuro mantenerme silenciosa, “vacilar” y 
“aminorar la marcha”33 (Stengers, 2014), en especial cuando un comentario me interpela como trabajadora. 
Registro y me asombro de los aportes detallados, las reflexiones brillantes y agudas de mis compañeros de 
trabajo; celebro la diversidad de voces que componen mi registro, pues en su conjunto me ayudan a recons-
truir la vida cotidiana en el Estado. En suma, estos registros expresan mi participación corporal en la etnografía 
y el Estado (Jackson como se citó en Citro, 2010). 

33 Según Isabelle Stengers (2014), el personaje conceptual que siempre relentiza a los demás, el que se resiste a la manera en que se presenta la situación. Y esto por-
que “hay algo más importante” (…) “no nos precipitemos” “se trata de aminorar la marcha de la construcción de este mundo común, de crear un espacio de vacilación 
respecto de lo que hacemos cuando decimos “buen”. Cosmopolítica no significa “hacer un buen mundo común” (p.21).
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También en el proyecto de investigación doctoral me propongo analizar la información siguiendo los linea-
mientos de la antropología colaborativa, es decir, prestando atención a las categorías que surgen de los regis-
tros y reflexionando sobre sus significados junto a los líderes indígenas y los miembros de las comunidades en 
pos de una coproducción de conocimientos. Debido a la relación laboral que mantengo con mi empleador –en 
este caso, el Estado– , parte de la información a la que accedo no es pública, por lo tanto –y así lo establezco 
en el proyecto– debo poner en conocimiento a las autoridades de la institución sobre mi voluntad de realizar el 
presente estudio. Asimismo, debo informar a los representantes y líderes indígenas sobre mi doble rol: como 
técnica de la gestión pública y como investigadora académica. 

Al poner en práctica estos postulados, encontré algunas dificultades para informar mis intenciones a las auto-
ridades de la institución: no se cómo plantear mis objetivos académicos. En efecto, al igual que para la mayoría 
de los trabajadores del Estado, mi relación laboral se formaliza mediante un contrato, comúnmente denomi-
nado “basura”, debido a su extrema precariedad: se renueva anualmente, no contempla ninguna carrera ad-
ministrativa ni indemnización en caso de despido. Además, este contrato de trabajo establece las condiciones 
del acuerdo, entre ellas, el de “preservar los intereses del empleador”, así como la información que se genere 
en ese ámbito. Esta relación contractual precaria también opera como una herramienta de control hacia quie-
nes conformamos la planta de trabajadores del Estado, en especial en un contexto de ajuste y recorte del 
gasto social como el que actualmente atraviesa la administración pública nacional. Desde mi punto de vista, 
estas discusiones éticas, políticas e ideológicas permean al conjunto de reglas y recursos que estructuran mi 
campo de actuación, así como mi relación con los funcionarios y los demás actores.

La escala cotidiana del Estado

Para abordar la escala cotidiana del Estado y de la política pública en la que participo como técnica profesio-
nal, es importante  admitir la posición privilegiada que ocupamos los trabajadores de base en su producción, 
y también considerar el carácter procesual de la política pública. A continuación recupero los aportes de al-
gunos autores que exploran estas cuestiones.

El rol de los técnicos de base

Lipsky (1980) desarrolla dos conceptos muy fértiles para describir y analizar las prácticas de los  empleados 
públicos: la discrecionalidad y la autonomía relativa. 

En su estudio, Lipsky define a los empleados públicos como “empleados de  base”, en tanto dan cuerpo al 
Estado, al ser quienes interactúan con la ciudadanía: un maestro, un policía, un asistente social. La principal 
característica que define a estos empleados es su discrecionalidad pues “la forma en que (los empleados de 
base) distribuyen beneficios y sanciones estructura y delimita las vidas y oportunidades de la gente. Estos 
modos orientan y aportan los contextos sociales (y políticos) en que el pueblo actúa. Así, toda extensión de los 
beneficios del servicio va acompañada por una extensión de la influencia y control del Estado” ( 1980, p. 780). 
Según Lipsky (1980), esta discrecionalidad se debe a que las decisiones que recaen sobre estos empleados 
contienen “una buena dosis de subjetividad”: ¿qué puede ser considerado agresivo en un penal para justifi-
car una represión?, ¿cuál es la gota que rebalsa el vaso para expulsar a un alumno del colegio o priorizar una 
comunidad indígena del país por sobre otra al considerarla más necesitada de agua potable? Asimismo, al 
tratarse de profesionales, se espera que éstos sean capaces de “juzgar autónomamente dentro de su ámbito 
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profesional” (p. 282). Otro elemento que explica esta discrecionalidad es que los empleados de base usual-
mente “acaban determinando libremente sus propias prioridades” (p.282). Para este autor, la discrecionalidad 
es inevitable pero también necesaria, pues “las definiciones de sus puestos de trabajo suponen una sensibi-
lidad y un juicio razonable que no se pueden reducir a reglas” (p. 283). Asimismo, en esta acción discrecional 
los empleados orientan y configuran los contextos de actuación de la ciudadanía, pero también del Estado. 
Lipsky también atribuye a estas prácticas una “autonomía relativa” respecto a la autoridad al establecer priori-
dades y orientaciones diferentes, ilustrando nuevamente la influencia de los empleados de base. Esta autono-
mía se ve reforzada porque no siempre los técnicos y empleados  comparten los objetivos con los funcionarios 
de alto rango, por lo cual, para el autor, se presenta una desconexión entre ambos, generando también un 
desfase entre las políticas planteadas y las políticas reales (1980, p. 286). 

Afirmar que los empleados de base somos discrecionales o tenemos autonomía relativa respecto de las deci-
siones de nuestros superiores es provocador. La discrecionalidad es una cualidad que transgrede u objeta el 
principio de neutralidad ética que establece el derecho en nuestras sociedades: una norma debe aplicarse de 
igual modo “para todos” y este principio se halla en la base de nuestro trabajo en el Estado. Si bien no resulta 
desatinado suponer que la aplicación de una norma eventualmente resulte discrecional, una cosa distinta es 
que la discrecionalidad sea una cualidad del quehacer del trabajador de base. 

Si la práctica política es más que una norma, debemos admitir que la burocracia se actualiza en aquellas 
decisiones microscópicas –e inevitablemente discrecionales– que adoptamos los trabajadores de base. Este 
enfoque nos posiciona como agentes entendidos, y subraya nuestra influencia en el proceso de implementa-
ción y elaboración de las políticas.

Sin embargo, estos atributos que destaca Lipsky no operan en el vacío; tampoco se trata de decisiones que 
tomamos individualmente. En mi opinión, autonomía y discrecionalidad deben interpretarse (e interpelarse) a 
la luz de la experiencia y la historicidad de las prácticas socialmente situadas. Por esta razón propongo anali-
zarlas en articulación con el concepto de proceso.

El carácter procesual de la política pública

A la vez que expresa un proyecto político particular, la política pública es en sí misma un objeto disputado por 
agentes con desigual capacidad de imponer proyectos alternativos: múltiples tensiones surgen en su imple-
mentación, resignificando, en distintos momentos, sus contenidos.  Por esta razón, es necesario atender el 
contexto particular en que es producida y de la que es producto. 

Una conceptualización de esta naturaleza concibe la política pública como un campo donde “todos formulan–
implementan–redefinen” (Chiara y Danani, 2000, p.332), por oposición a aquellos enfoques que identifican al 
Estado y sus técnicos como formuladores e implementadores exclusivos de políticas, y a los “beneficiarios” 
como receptores pasivos de dichas intervenciones. Esta pasividad atribuida a los beneficiarios tiene la capa-
cidad de redoblar el carácter desigual de las relaciones y la posición subordinada de los distintos sectores de 
la sociedad. (Chiara & Danani, 2000).

En el mismo sentido, resulta enriquecedora la noción de figuración desarrollada por  Elias (1998), que procura 
superar el abordaje de problemas por medio de recortes artificiales. Sí. Elias nos desafía –al igual que La-
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tour, Callon y otros autores contemporáneos– a pensar en tramas de actores interrelacionados en múltiples 
dimensiones, también  pone de manifiesto una de las mayores dificultades de las Ciencias Sociales: pensar la 
experiencia y los procesos sociales como multidimensionales. 

Con relación a lo anterior, Mura (2011) –que también recupera a Latour–,  enfatiza en la intencionalidad de la 
práctica política y las relaciones de poder (p. 121). A partir de un análisis socialmente situado, se centra en un 
entramado de actores que no solo sustentan sino también “humanizan, domestican y traducen sistemas, dan-
do curso a un flujo, a una idea de política como concatenación de diferentes técnicas” (p.121). La propuesta 
de este autor incorpora al proceso de la política la intencionalidad de los sujetos, como manifestación de un 
poder político que circula o fluye al conectarse con otras intencionalidades.

A continuación me interesa reflexionar sobre este entramado de actores que participa en el flujo de la política 
en una institución pública específica, poniendo en foco mi práctica política como trabajadora de base o “de 
trinchera”. Si bien este entramado se compone, principalmente de las prácticas de los técnicos, los funciona-
rios y los dirigentes indígenas, aquí me detengo principalmente en los funcionarios y en nosotros, los técnicos 
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Registros autoetnográficos: la profundidad del “cambio”

En diciembre de 2015 se inició el ciclo de gestión presidencial liderado por el empresario Mauricio Macri, en 
nombre de la Alianza “Cambiemos”. En ella confluyen los partidos conservadores del país, tras diez años de 
un gobierno “peronista”, liderado por Néstor y Cristina Kirchner entre  2003 y 2015. 

Con relación a la cuestión indígena, durante el período iniciado con la presidencia de Néstor Kirchner, el Es-
tado favoreció la participación de los indígenas en la burocracia estatal, nutriendo sus experiencias políticas 
y la trayectoria de liderazgo de sus referentes comunitarios. En este período, el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI)34, promovió diversas medidas orientadas a responder las demandas indígenas. Entre dichas 
medidas, en 2004 se crea, regula y pone en funcionamiento el Consejo de Participación Indígena (CPI, Reso-
lución INAI Nº 152), con el objeto de asegurar la representación política de los pueblos y de instrumentar su 
participación y consulta en todos los intereses que los afecten. También se sanciona en 2006 la Ley Nacional 
N° 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocu-
padas por las comunidades indígenas, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos proce-
sales o administrativos que tiendan al desalojo. 

Asimismo, esta ley ordena al INAI la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de 
dominio de las tierras ocupadas por dichas comunidades. En este período, el INAI incrementa año tras año su 
presupuesto y su planta de trabajadores, en especial para dar cumplimiento a la Ley 26.160. 

Ingresé al INAI en 2008, cuando el Programa de Relevamiento Territorial se encontraba en pleno diseño a nivel 
nacional, así como el proceso de elección de la representación indígena, que tenía lugar en cada provincia. La 
ejecución de estas propuestas promovió la territorialidad del Instituto, propiciando un intercambio permanente 

34 Luego de la reapertura democrática, en 1985, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 23.302, que establece la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI). Esta ley contempló el reconocimiento de derechos a favor de las comunidades indígenas, entre ellos la necesidad de otorgarles títulos de tierras y personería 
jurídica. El INAI dependió del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hasta 2015, que pasó a la órbita del Ministerio de Justicia. 
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con los dirigentes indígenas, para dar cumplimiento a los requerimientos de participación y consulta. También 
por esta razón, fue fundamental el intercambio fluido con las autoridades de la institución para consensuar los 
alcances de nuestras tareas en territorio. 

No quiero decir que este intercambio fuera armónico y libre de conflictos. Pero sí destaco la inversión de tiem-
po y recursos puestos al servicio del diálogo para discutir y consensuar políticamente entre los funcionarios, 
los dirigentes indígenas y nosotros, los empleados de base, los pasos a seguir. Entre 2008 y 2015 participé 
en una decena de encuentros nacionales y regionales, para discutir el proyecto de ley de la propiedad co-
munitaria indígena, la ejecución del relevamiento territorial o el reglamento que debía regular la conformación 
del CPI. También presencié la elección de representantes, acompañé diagnósticos participativos en distintas 
localidades, así como el diseño y ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento socio-comunitario. 
Por supuesto, muchas de esas reuniones o asambleas me parecieron una pérdida de tiempo, con discusio-
nes estériles y retóricas, o sumamente conflictivas. Pero lo cierto es que, al calor de esos intercambios, con 
dirigentes indígenas, funcionarios y técnicos, fui consolidando mi práctica política, territorialmente situada, 
apoyada en un lenguaje inclusivo de derechos: a la participación, la consulta, la tierra. Un gesto en este senti-
do se expresó en la decisión política de desterrar la palabra “beneficiarios” de la jerga técnica y reemplazarla 
por “sujetos o titulares de derechos”, al punto de frenar expedientes de pago si esta palabra figuraba en algún 
informe. Así, en las prácticas discursivas componía forma y contenido de un dispositivo de trabajo que resig-
nificó los alcances y las características de mis acciones. De algún modo, funcionarios, dirigentes indígenas 
y técnicos (trabajadores de base) establecimos un pacto tácito (y provisorio, rústico) que se sostuvo en esta 
práctica política territorialmente anclada, y habilitó el tejido de un lenguaje compartido. 

Sin embargo, a fines de 2015 el “cambio”35 llegó al INAI, a raíz del cambio de gestión y el Instituto sufrió una 
transformación importante en un período de tiempo muy breve. En primer lugar, llegaron los telegramas de 
despidos. En segundo lugar, el INAI pasó de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a depender de la 
Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, generando una parálisis en su funcionamiento, 
debido a la dificultad del organismo receptor de adaptar su administración a los requerimientos de las distin-
tas líneas de trabajo del INAI –y viceversa. En tercer lugar, fue afectado por una contracción presupuestaria 
fulminante. Como expuse en otra ocasión, en 2017 el presupuesto del INAI se redujo un 30% con respecto al 
año 2016 para las transferencias destinadas específicamente a proyectos de desarrollo socio-comunitario y 
transferencia directa de fondos a comunidades indígenas de todo el país. Esto último, sin tomar en cuenta la 
depreciación por inflación36. A su vez, el presupuesto 2018 se redujo casi un 50% con relación a los fondos 
disponibles en 2017 para transferencias37. 

Tengo que reconocer que la inercia de esos meses fue un aliciente para dedicarme a sistematizar mi experien-
cia de trabajo. Además, no pude resistir la tentación de empezar a tomar nota de algunas expresiones y pala-
bras que utilizaban los nuevos funcionarios, que contrastaban con mi jerga amasada en los años anteriores: 
no podía ni quería pasarlas por alto.

Al llegar a la gestión, los nuevos funcionarios cambiaron nuestras responsabilidades. Yo pasé de coordinar 

35 “Cambiemos” también fue el logo de  la campaña pre-electoral llevada adelante por el  partido liderado por Mauricio Macri. 
36 Martinez Clarisa: Desarmar la trama: impugnación de las identidades indígenas y disputas por la tierra. IX Jornadas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 
de Buenos Aires. Julio de 2017.
37 Fuente: Ministerio de Hacienda
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una región a “gerenciar una provincia”. Aún hoy, me parece una expresión que carece de sentido. También se 
fue acotando mi diálogo con los representantes indígenas, así como mi presencia en el territorio, que hasta 
entonces había sido el principal insumo y herramienta de trabajo. 

Los funcionarios entrantes se propusieron “despolitizar la llegada a las comunidades indígenas” y evitar que 
sean “utilizadas políticamente” en consonancia con el paradójico argumento de la Secretaría de Derechos 
Humanos de llevar adelante una “política de derechos humanos despolitizada”38. ¿Cómo es posible hacer 
política sin hacer política?

Por otro lado, ante situaciones de conflicto por la tierra, los funcionarios redefinieron las comunidades como 
“ocupantes”, en desmedro del ejercicio de un derecho de posesión sobre las tierras, tal como es reconocido 
por la normativa vigente. La represión comenzó a ser la modalidad corriente de intervención del Estado ante 
situaciones de conflicto territorial. Dos hechos tomaron especial relevancia en el ámbito nacional e internacio-
nal, visibilizando la relación conflictiva del Estado nacional con las comunidades indígenas. Primero, la des-
aparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería en la “Lof Mapuche en Resistencia”, 
Cushamen, Chubut, ocurrida en agosto de 2017. Y tres meses después, fue asesinado Rafael Nahuel durante 
un operativo represivo en Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro. 

Progresivamente, la nueva gestión desarticuló una práctica política, territorialmente situada. Se interpuso una 
práctica “despolitizada”, territorialmente desanclada y desafectada de un lenguaje inclusivo de derechos.

En la trinchera

A pesar del estupor inicial, me esforcé por establecer un entendimiento con los funcionarios entrantes. Pro-
curé, entonces, transmitirles los desafíos de la interculturalidad al trabajar con comunidades indígenas, o 
destacar la importancia de respetar a las autoridades comunitarias en las intervenciones que se planificaran. 
También insistí en citar y recordar hasta el cansancio la legislación vigente en materia de derechos de los 
pueblos indígenas. En la Dirección a la que pertenecía por entonces, busqué transformar mi agenda de prio-
ridades en una prioridad para la gestión. Por ejemplo, tratando de transmitir la gravedad de la problemática 
del acceso al agua apta para consumo humano en las comunidades rurales, es decir, para aquellas que por 
lo general quedan excluidas de los planes de infraestructura más ambiciosos de la actual gestión39. También 
procuré visibilizar la importancia de tener presencia en el territorio para diseñar cualquier estrategia de trabajo 
en forma consulta y participativa. Frente a un campo de actuación que resultaba a las nuevas autoridades tan 
desconocido como ajeno a sus concepciones y prácticas, interpusimos estas tomas de posición que podían 
resultar desordenadas, evanescentes y más o menos consensuadas entre compañeros, pero que conforma-
ban nuestro capital acumulado de trabajo con las comunidades. En la cotidianidad del Estado, estas prácticas 
discursivas humanizan un acto administrativo y le imprimen subjetividad, tan necesaria cuando se trabaja con 
población vulnerable y vulnerada en sus derechos esenciales. 

También establecimos estrategias colectivas de resistencia e impugnación de las prácticas discursivas des-
plegadas por las autoridades entrantes, vehiculizadas a través de nuestra organización gremial como traba-

38 En la jerga cotidiana esta idea se expresó como “terminar con el curro de los derechos humanos”, en referencia a la política de derechos humanos llevada adelante 
durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner. 
39 Me refiero concretamente al Plan Belgrano y a “Puntos Vulnerables”, centrados en las zonas urbanas, lanzados por la gestión Cambiemos.
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jadores del Estado. Esa organización nos permitió aprovechar el espacio de encuentro colectivo para proble-
matizar e interpelar nuestra situación como trabajadores ante el cambio de sentido de la política pública que 
estaba ocurriendo a nivel general y también en el INAI. 

En muchas oportunidades nos pronunciamos como colectivo y expresamos nuestra preocupación por el 
accionar represivo. Reiteramos la necesidad de un Estado presente, que jerarquice el INAI y fortalezca las po-
líticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, denun-
ciamos que el accionar represivo no constituye un episodio aislado, sino que éste  forma parte de un proyecto 
político que representa a los sectores más poderosos de la sociedad. 

En suma, estas acciones y prácticas buscaron tensionar una concepción de los derechos de las comunida-
des indígenas en relación con la tierra. Como trabajadores de base, desplegamos distintas estrategias –tanto 
individuales como colectivas- para problematizar las formas de abordaje de la cuestión indígena a partir del 
cambio de gestión ocurrido en 2015, apelando a un enfoque de derechos en relación con la tierra, la consul-
ta y la participación en los temas que los conciernen, y construido durante nuestros años de trabajo junto a 
gestiones políticas anteriores, y que decidimos defender y custodiar. Estas estrategias, forjadas al calor de 
nuestra experiencia previa, dieron forma y contenido a nuestra trinchera en la gestión pública y establecieron 
los alcances y las características de nuestras demandas y defensas: el uso de nuestra autonomía y discrecio-
nalidad al servicio apelando a formas conocidas, humanizantes de práctica política.

Conclusiones

En esta presentación jerarquice el uso del recurso autoetnográfico para el análisis de las prácticas políticas 
en la escala cotidiana. Procuré ilustrar el rol privilegiado que ocupamos los trabajadores de trinchera en el en-
tramado de actores que participan del proceso de la política pública. Me detuve en los dispositivos que estas 
prácticas habilitan, pues la naturaleza particular de nuestro accionar (discrecional y relativamente autónomo) 
nos permite ejercer un trabajo de humanización de las reglas y los recursos que conforman el campo de ac-
tuación de la política pública. Expuse las distintas estrategias que desplegué y de las que participé, como tra-
bajadora “de trinchera” para problematizar y sensibilizar a los funcionarios, humanizando la práctica política. 
Como expuse antes, los alcances y posibilidades de esta trinchera (en algo individual, en mucho compartida) 
están asociados a la experiencia capitalizada años antes. A esto denomino historicidad de las prácticas. 
Por estas razones, argumento que el recurso autoetnográfico permite restituir en las prácticas su carácter 
constitutivo en tanto práctica política. En este sentido, también jerarquiza mis prácticas profesionales en el 
proceso de la política pública. De mi parte, siempre me sentí en una  posición privilegiada para hablar sobre 
el Estado, al formar parte de él. Recuperando a C. Geertz (1994), documentar y registrar el fluir de la vida co-
tidiana permite conectar “la acción con los sentidos, más que con sus determinantes” (p. 76). Por esta razón, 
el recurso autoetnográfico jerarquiza y connota las prácticas cotidianas para el análisis de los procesos mi-
cro-sociales ejerciendo, de este modo, un acto de justicia. 
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Resumo
 
O presente estudo foi organizado a partir das reflexões suscitadas pela participação das autoras enquanto pesquisadoras oralistas 
do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade – NEPI, do Programa de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, coordenado pela professora Dra. Maria Lúcia Martinelli. Objetiva-se com este estudo explorar as peculiari-
dades da pesquisa com fontes orais, especialmente no que se refere à possibilidade de trazer aportes significativos para o trabalho 
profissional das/os assistentes sociais, com a clareza de que há uma dimensão social nas histórias acessadas que só é alcançada 
quando historicizamos a fala dos sujeitos e apreendemos suas contradições, vivenciadas nas práticas concretas. Assim, através 
das narrativas orais, todo um contexto societário mais amplo se revela, expondo os determinantes de uma ordem societária que os 
discrimina, explora e oprime. 

Palavras-chave: História Oral. Pesquisa Qualitativa. Trabalho Profissional.

Introdução

O presente estudo foi organizado a partir das reflexões suscitadas pela participação das autoras enquanto 
pesquisadoras oralistas do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade – NEPI, do Programa de Estudos 
Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenado pela professora Dra. Maria 
Lúcia Martinelli

O NEPI se constitui como um espaço pedagógico interdisciplinar na formação de pesquisadores em Serviço 
Social e áreas afins. Centra seus estudos e pesquisas em metodologias que possibilitem a análise da reali-
dade social, a partir do trabalho com a fonte oral, na sua interação com as demais fontes. Segundo Martinelli 
(2018) o espaço do NEPI “situa a pesquisa com fonte oral como metodologia de análise da realidade social ca-
paz de alcançar a experiência dos sujeitos no seu viver histórico-cotidiano e na elaboração de seus modos de 
vida” (p. 01). Partindo desse pressuposto objetiva-se com este estudo explorar as peculiaridades da pesquisa 
com fonte oral, especialmente no que se refere à possibilidade de trazer aportes significativos para o trabalho 
profissional cotidiano das/os assistentes sociais. Com a clareza de que há uma dimensão social nas histórias 
acessadas que só é alcançada quando historicizamos o sujeito e suas contradições vivenciadas nas práticas 
concretas. Assim, através das narrativas orais, todo um contexto societário mais amplo se revela, expondo os 
determinantes de uma ordem societária que os discrimina, explora e oprime.

40 [1] Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Doutoranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, Brasil. Email: gracyfeitosa@yahoo.com.br
41 [2] Assistente Social da Prefeitura Municipal de São Paulo/SP. Mestranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, PUC-SP, Brasil. Email: ligiasolive@hotmail.com
42 [3] Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Mestranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo, PUC-SP, Brasil. Email: luprates03@hotmail.com
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Dessa forma, a metodologia da História Oral mostra-se como um recurso importante para o trabalho profissio-
nal dos/as assistentes sociais, não como um procedimento operativo, mas como a expressão de uma opção 
ética e política de se movimentar na relação com os sujeitos, seja no âmbito da pesquisa, seja no ámbito do 
trabalho profissional. As expressões orais nos permite compreender a forma como os sujeitos dão significado 
à sua realidade, possibilitando o acesso a outros contornos históricos e viveres. Pois, “pela aproximação das 
histórias de vida é possível articular experiências concretas e cotidianas dos indivíduos sociais com questões 
genéricas que envolvem as relações humanas e, assim, compreender as multifaces da questão social” (GUI-
RALDELLI, 2013, p.128). Corroborando com o que nos diz Netto (2011), o objetivo do pesquisador crítico é ir 
além da aparência fenomênica e aparente, e apreender a essência do objeto que tem uma existência objetiva.

História Oral: Uma Metodologia Qualitativa de Pesquisa

No contexto da pesquisa social, as técnicas qualitativas e quantitativas fundamentam o debate teórico-me-
todológico e incorporam a trajetória histórica dos sujeitos no campo das Ciências Sociais. Segundo a autora 
Dulce Marinho Tourinho Baptista (1999) até meados da década de 1970, a pesquisa clássica quantitativa era 
predominante nas investigações em ciências humanas e sociais por referenciar que o processo de conheci-
mento seria adquirido por meio da amostra de dados que continham observações empíricas para explicitar 
fatos e fazer previsões. Além disso, os critérios dos dados exigiam a objetividade e neutralidade do pesqui-
sador entre fato e valor, ou seja, “a realidade é exterior ao indivíduo e a apreensão dos fenômenos é feita de 
forma fragmentada” (MARTINELLI, 1999, p. 34).

No entanto, as dinâmicas das ciências humanas já não mais condiziam somente com os dados empíricos e 
suas interpretações, que se restringiam às funções analíticas para contribuir com novas pesquisas empíricas 
com a mesma metodologia. De acordo com Martinelli (1999), houve a construção da crítica a respeito dos pos-
tulados do positivismo, com isso emergiu a construção de vertentes teóricas que correspondessem à análise 
que os pesquisadores desejavam colocar em prática.

Assim, para abranger todas as vertentes e suas variáveis, optou-se pela “pesquisa qualitativa”, apesar de 
emergir consigo a falsa oposição à pesquisa quantitativa (Ibidem. p.35), “mas que deve ser descartada: a 
questão é de ênfase e não de exclusividade e/ou divergência” (Ibidem. p. 36).

Mantendo sempre uma relação de complementaridade com as abordagens quantitativas, as quali-
tativas destacam-se por serem aquelas capazes de incorporar os significados que os próprios su-
jeitos atribuem a sua experiência social cotidiana. São pesquisas que demandam necessariamente 
o contato direto com o sujeito, pois se queremos conhecer experiência social, modos de vida, 
temos de conhecer as pessoas, sem desvinculá-las, evidentemente, de seu contexto e lembrando 
sempre que a metodologia da pesquisa é extensão de nosso projeto político (MARTINELLI, 2005, 
p.121, grifo nosso).

É importante salientar a colocação da autora a respeito dos pressupostos da pesquisa qualitativa dos quais 
adotam métodos e técnicas próprias por considerarem o método clínico e/ou o método histórico-antropológi-
co ao captarem os aspectos específicos dos dados e acontecimentos no contexto que ocorrem.
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Deixam a verificação da regularidade para se dedicarem à análise dos significados que os indi-
víduos dão às suas ações, no espaço que constroem as suas vidas e suas relações, ou seja, à 
compreensão do sentido dos atos e das decisões dos atores sociais, assim como dos vínculos 
das ações particulares com o contexto social mais amplo em que estas se dão. Há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, entre o sujeito e o objeto, entre o mundo objetivo e a sub-
jetividade do sujeito (MARTINELLI, 1999, p. 37).

Uma das metodologias utilizadas na pesquisa qualitativa para aprofundar reflexões é a História Oral, recon-
hecida pela sua importância em analisar a realidade social por meio das narrativas de histórias de vidas 
envolvidas na dinâmica das relações sociais, culturais, políticas e econômicas. Possibilita a interpretação de 
fatos históricos e a apreensão dos significados e simbolismos atribuídos pelos sujeitos envolvidos, trazendo 
contribuições ao campo da pesquisa social. 

Trata-se de uma pesquisa diferenciada, que opta por dar centralidade ao que os participantes refletem a res-
peito do que está sendo pesquisado, não se restringindo somente à visão do pesquisador, suplantando assim, 
a disparidade intelectiva historicamente presente nessas relações. Um dos objetivos é conhecer o modo de 
vida dos sujeitos em uma abordagem que privilegia a percepção de ambos, assim, supera a simples técnica 
do questionário e/ou do formulário. Privilegia outros procedimentos no processo da coleta de dados, de acor-
do com Martinelli (1999), nesse tipo de pesquisa, “ao invés de trabalharmos com grande temas, com grandes 
cronologias, o fazemos de forma mais localizada [...] priorizamos não os fatos épicos, os fatos de grande di-
mensão, mas aqueles que estão mais próximos do sujeito e que repercutem diretamente em sua vida” (p. 24).
Guiraldelli (2013) compreende a História Oral como um procedimento metodológico interdisciplinar que com-
porta as dimensões teóricas, políticas e técnicas e vem se expandindo pelo Brasil. O autor se baseia em 
Meihy e Holanda (2007, p.64) para afirmar que a História Oral é um processo de registro de experiências que 
se organizam em projetos que visam construir um entendimento de determinada situação da vivência social. 
Fundamenta-se na busca de profundidade investigativa, qualificando as percepções dos sujeitos sociais en-
volvidos no processo de construção do conhecimento (apud Guiraldelli, p.124).

Meihy e Holanda (2007, p. 131) enfatizam que o fundamento central da história oral se estabelece em uma 
dimensão social que compreende a memória coletiva e a identidade social (apud Guiraldelli, p.125). “A me-
mória é uma construção sobre o passado, atualizada e renovada no tempo presente [...] a memória engloba 
tanto as dimensões individuais quanto coletivas e traz as marcas das lembranças do passado” (DELGADO, 
2006 apud GUIRALDELLI, 2013, p.09). Assim, a memória passa a se constituir como fundamento de procesos 
identitários, culturais e comportamentais, já que o relembrar individual, principalmente aquele orientado por 
uma perspectiva histórica, relaciona-se à inserção social e também histórica de cada participante. “Os parti-
cipantes recriam o seu ser e estar no mundo, como sujeitos históricos e representantes de uma coletividade, 
atravessada pela questão identitária e de classe, que transita entre o reconhecimento de similaridades, dife-
renças e desigualdades” (Delgado, 2006, p.46).

Há que se considerar o cuidado no processo da pesquisa para que o pesquisador não retome as operações 
positivistas e desvincule o sujeito do contexto em que vive e sua estrutura, com base somente em sua inter-
pretação dos fatos. Que o pesquisador recorra ao ponto chave da metodologia que é a busca do conheci-
mento por meio de problematizações que o levem ao desenvolvimento de mediações construídas a partir da 
apreensão das contradições históricas presentes no cotidiano e que repercutem nas trajetórias de vida.
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Os seguintes pressupostos colocados por Martinelli (1999) facilitam e fundamentam o uso de metodologias 
qualitativas de pesquisa, ressaltando a importância desses processos durante as análises:

1. A singularidade do sujeito;
2. A experiência social do sujeito;
3. O modo de vida do sujeito, o saber elaborado e sintetizado de sua experiência social cotidiana.

Edward Thompson (1981), considera que “o viver histórico cotidiano do sujeito expressa sua cultura, não como 
tradição ou legado histórico, mas como experiencia social” (p.182 apud Martinelli, 1999, p. 25).
O profissional que se propõe a ser também um pesquisador oralista se aproxima do objeto de pesquisa de 
forma peculiar, aprofunda seus questionamentos, constrói mediações com os sujeitos envolvidos mediante as 
referências construídas coletivamente e amplia em si a dimensão política e cultural de uma prática comprome-
tida. Assim, “o construtor da prática não é apenas o profissional que a realiza, mas sim o conjunto dos sujeitos 
que, articuladamente com o assistente social, dão vida e concretude à prática [...], trazendo o reconhecimento 
da participação dos sujeitos na construção social” (Martinelli, 1999, p. 14).

A Pesquisa em Serviço Social e a História Oral: Reflexões a partir do Método

Nas últimas décadas tem havido a expansão da produção e sistematização de conhecimentos provenientes 
do exercício profissional, experiências, vivências e atuação nos diversos espaços sócio ocupacionais e um 
considerável aumento de apresentações de trabalhos na forma de relatos de experiências nos fóruns, con-
gressos, seminários e encontros organizados pela categoria profissional. 

A socialização das experiências profissionais, com seus dilemas, repercussões, impasses, de-
safios, limites, possibilidades e sua respectiva publicização traz inúmeras contribuições para os 
assistentes sociais refletirem criticamente sobre a realidade social em que se revelam as múltiplas 
manifestações da questão social43, compreendida como objeto de investigação e intervenção do 
Serviço Social e resultado das contradições, antagonismos e desigualdades produzidas no capita-
lismo (GuiraldelIi, 2013, p.122).

Ao pensar a pesquisa em Serviço Social, não se deve priorizar isoladamente o conhecimento acadêmico, 
subestimando as experiências cotidianas que circundam o exercício profissional, compreendendo que o con-
hecimento possui diferenças de natureza e não de hierarquia, portanto não se faz pesquisa somente no ám-
bito acadêmico, mas essa prática é intrínseca ao cotidiano profissional, assim como inscrito nas atribuições 
privativas do/a assistente social, pois o profissional para atuar de forma crítica, propositiva, competente e 
qualificada, tendo como horizonte os princípios norteadores do Projeto Ético Político Profissional, carece do 
conhecimento teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, o que requer uma postura de perma-
nente investigação.
Para assegurar a qualidade da intervenção e prestação de serviços nos diversos campos de atuação profis-
sional, é necessário compreender a estrutura e a conjuntura societária do tempo presente, o qual requer uma 
permanente e incesante crítica e profunda investigação da realidade, ou seja, a habilidade de sistematizar as 

43 [4] Aqui entendida a partir das reflexões de Marilda Iamamoto (2012): a questão social é resultante das desigualdades sociais expressas na contradição capital versus 
trabalho no momento em que, tendo como cenário o século XIX os trabalhadores passam a reivindicar direitos e sua legitimidade de classe fazendo pressão junto ao 
bloco dominante representado pelo Estado e burguesia.
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experiências do cotidiano, apreendendo os fundamentos da sociabilidade burguesa e as particularidades da 
formação sócio-histórica mundial, nacional, estadual, municipal e local e aproximar os estudos das demais 
áreas de conhecimento tais como, economia, política, história, sociologia, antropologia, entre outras, amplian-
do assim as habilidades de interpretação da vida social e a apropriação de competências técnico-operativas 
(Guiraldelli, 2013).

É importante destacar os avanços alcançados pela profissão durante o Movimento de Reconceituação que 
se deu, a partir dos anos 1980, o que Netto (2001) denominou de Intensão de Ruptura. Período marcado pela 
aproximação à tradição marxista e a ruptura com o conservadorismo; fundamentado nos princípios do prag-
matismo, do tecnicismo, do metodologismo, do desenvolvimentismo, do neotomismo e do positivismo.

Tal movimento não se deu de forma automática, a Teoria Social de Marx não eliminou de maneira imediata e 
permanentemente o conservadorismo no Serviço Social, ao contrário, concepções e abordagens conserva-
doras permanecem vivas e (re) atualizadas no tempo presente.Contudo, após o terceiro Congresso Brasileiro 
de Assistentes Sociais (1979), mais conhecido como o Congresso da Virada, momento em que a categoria 
demarca seu posicionamento e a direção social e política, balizando novos rumos para a formação e exercí-
cio profissional, começa-se a delimitar novos rumos para o trabalho profissional. Alguns marcos podem aqui 
serem citados, tais como: a revisão curricular de 1982, seguida pela de 1996, a revisão do Código de Ética 
de 1986, e posteriormente a de 1993, e o estabelecimento da Lei de Regulamentação da Profissão de 1993, 
sendo os instrumentos, princípios e diretrizes balizadoras do Projeto Ético Político da profissão, avaliado, até 
os dias de hoje, como hegemónico pela categoria de assistentes sociais brasileiros.

Alguns pontos são importantes para entender a consolidação da vertente marxista e marxiana no Serviço 
Social brasileiro e as contribuições para ampliar o conhecimento crítico e comprometido com a classe trabal-
hadora:

• Surgimento da pós- graduação (mestrado) em 1972 e Doutorado, em 1981; 
• Amadurecimento intelectual da profissão e seu reconhecimento como área de produção de conhecimento, 

pelos órgãos de fomento à pesquisa, como a CAPES, CNPQ e fundações de amparo à pesquisa, tendo em 
vista as diversas contribuições dos/as profissionais para os diversos ramos do saber;

• Desconstrução permanente da visão meramente técnica, prática, interventiva dos/as profissionais como 
unicamente executores das políticas sociais;

• Processo de maturação do Serviço Social e ampliação do acervo bibliográfico, diversificado e comprometido 
com o desvendamento das múltiplas refrações da questão social;

• Predominância de temas ligados às políticas sociais – enfoque na seguridade social, saúde, previdência e 
assistência social, entre outros temas – relações de trabalho, violência, educação, formação profissional, 
movimentos sociais, gênero, desigualdades sociais, racismo, e demais expressões da questão social;

 • O grau de acirramento das lutas e a alteração da conjuntura, reatualiza esses temas e/ou nos coloca diante 
de novos desafios.

Segundo Guiraldelli (2013), alguns temas ainda são incipientes e pouco problematizados no Serviço Social e 
nos encontros e debates da categoria, como é o caso da apropriação da metodologia de História Oral e suas 
contribuições para a pesquisa social.
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O autor faz uma diferenciação entre método e metodologia, reconhece o primeiro como “a capacidade de 
apreensão do movimento contraditório da realidade social em uma perspectiva de totalidade, como base em 
análises concretas de situações concretas” (p. 123), e o segundo como aquele que “articula procedimentos 
investigativos à luz de um Método de análise do real” (p.123), ambos não são neutros, pois sua escolha prediz 
uma intencionalidade.

Conforme nos coloca Pontes (2009) apud Guiraldelli (2013), 

Proveniente da aproximação do Serviço Social com a tradição marxista e o estabelecimento do 
Projeto Ético Político profissional, a incorporação da História Oral como recurso metodológico na 
produção de conhecimento, ocorre a partir de uma perspectiva dialética, histórica e crítica, colo-
cando mediações em movimento e reconhecendo as conexões do singular com o universal, que 
se produzem no campo da particularidade (p.123, grifos nosso).

Assim, fomentar a pesquisa na formação e no exercício profissional nos propicia uma melhor apreensão do 
campo da singularidade (o fato isolado, a imediaticidade, o aparente) de forma crítica, contestadora e reflexi-
va, alçando à universalidade, tendo como parâmetro a totalidade complexa da vida social e as mediações 
imprescindíveis à defesa de direitos. É apreender esses fatos para além dos aspectos aparentes, é desvendar 
as tramas e determinações sociais, políticas, culturais e econômicas que incidem sobre o real vivido.
Para Pontes (2009), a universalidade aborda as leis e tendências da sociedade, identificando as relações en-
tre Estado e sociedade e o tensionamento entre capital e o mundo do trabalho e demais complexidades. O 
campo das mediações, ou seja, a particularidade é o instante em que o “singular se universaliza e o universal 
se singulariza” (p.124).

Por isso, é fundamental ao assistente social a negação do aparente, do efêmero e da imediaticida-
de como ‘verdades dadas e inquestionáveis’, de forma a buscar a essência dos fatos, fenômenos 
e processos sociais, pois conhecendo criticamente a estrutura, dinâmica e complexa do real é 
possível superar fatalismos, moralismos, messianismos, voluntarismos e culpabilizações (Guiral-
delli, 2013, p.124).

Portanto, segundo Pontes (2009) apud Guiraldelli (2013), a relação do singular e universal exige dos/as pro-
fissionais fundamentação teórica, metodológica, ética, política e técnica para desvendar as mediações nos 
espaços sócio ocupacionais junto às demandas profissionais e institucionais. “O alcance desses objetivos, 
requer extrapolar o cotidiano como espaço de reificação, da aparência, da imediaticidade, do real caótico” 
(p.124). Logo, pensar a intervenção profissional da/o assistente social significa ampliar as capacidades de 
compreensão do real e suas múltiplas determinações, a partir de uma postura investigativa e comprometida 
com superação das diferentes formas de exploração e opressão.

A História Oral e o Trabalho Profissional da/o Assistente Social

É a partir das análises acima elencadas que a escolha da pesquisa qualitativa realizada com o suporte da 
fonte oral emerge não como um procedimento operativo, mas como a expressão de uma opção ética e polí-
tica de se movimentar na pesquisa, por possibilitar a troca, o intercâmbio do sujeito pesquisador e o sujeito 
pesquisado. 
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Dessa forma, as reflexões aqui postas também partem das experiências cotidianas de trabalho profissional 
das autoras que estão inseridas no âmbito da política de assistência social e na área sócio jurídica, ou seja, 
em terrenos que se entrelaçam muito fortemente entre o Sistema de Justiça e o Sistema Único de Assistência 
Social. 

A História Oral nos permite compreender a forma como os sujeitos dão significado à realidade, à possibili-
dade de “dar vida” ao que está posto nos autos processuais, nos prontuários, nos relatórios e pareceres, de 
conhecer as realidades por trás das histórias, das pessoas avaliadas como negligentes, incapazes ou depen-
dentes “químicas”. Possibilitando, assim, o acesso a outros contornos e viveres para além da “inaptidão” de 
cuidarem de seus filhos, acessar o mercado de trabalho, conquistar melhorias de vida ou da incapacidade de 
superar as vulnerabilidades sociais aos quais muitas famílias são cotidianamente “tipificadas” pelos sistemas 
de proteção, abdicando de todo o debate acerca do papel do Estado e da predominancia dos interesses 
econômicos.

Afinal, como destaca Martinelli: “não existe rosto humano sem expressão, são vidas cheias de sentidos e ple-
nas de significados [...] não há sujeito humano incapaz de refletir sobre a sua história, é ele quem pode falar 
de suas histórias, e para quem as vive, essas histórias são particulares44 [...]”. Ao narrar, a pessoa recupera a 
sua história por inteiro.

Segundo Martinelli (1999, p.24) a investigação qualitativa tem certos pressupostos:

Um primeiro pressuposto é o do reconhecimento da singularidade do sujeito. Cada pesquisa é 
única, pois se o sujeito é singular, conhecê-lo significa ouvi-lo, escutá-lo, permitir-lhe que se re-
vele. [...] Assim, se a pesquisa pretende ser qualitativa e pretende conhecer o sujeito, precisa ir 
exatamente ao sujeito, ao contexto em que vive sua vida. Como decorrência disso, o segundo 
pressuposto é que essas pesquisas partem do reconhecimento da importância de se conhecer a 
experiência social do sujeito e não apenas as suas circunstâncias de vida. [...] As circunstâncias 
materiais, as condições de vida, as pesquisas quantitativas me dão, informando-me, por exemplo, 
o salário de um determinado sujeito, o montante de despesas que tem. Agora, modo de vida é bas-
tante diferente, é um conceito introduzido por Edward Thompson (1924-1993), que nos mostra que 
o modo de vida é, exatamente, o modo como esse sujeito constrói e vive a sua vida. Envolve, por-
tanto, seus sentimentos, valores, crenças, costumes e práticas sociais cotidianas. Isso nos remete 
ao terceiro pressuposto, que se expressa no reconhecimento de que conhecer o modo de vida 
do sujeito pressupõe o saber como elaborar sua experiência social cotidiana (grifos das autoras).

Portanto, na História Oral o sujeito participante é o centro do cenário. Através das narrativas é possível con-
hecer como os sujeitos pensam, o que dizem e como se movimentam para, além dos prazos, das condicio-
nalidades, perfis sócio económicos e dos tempos processuais que são delimitados nos autos, das demandas 
aparentemente “semelhantes” que surgem, dar direção e intencionalidade na produção dos documentos e 
perceber que a vida é diversa, pulsa e tem dinamicidade.

44 [5] Maria Lúcia Martinelli, notas de aula, 01 de abril de 2015. São Paulo, PUC-SP.
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Abordando a história como um processo construído pelos próprios homens, de maneira com-
partilhada, complexa, ambígua e contraditória, o sujeito histórico não é pensado como uma abs-
tração, ou como um conceito, mas como pessoas vivas, que se fazem histórica e culturalmente, 
num processo em que as dimensões individual e social são e estão intrinsecamente imbricadas. 
Esses sujeitos são moradores da cidade, pequenos agricultores do campo, artesãos, pescadores, 
trabalhadores assalariados, grupos de imigrantes, de mulheres, de jovens, de velhos ou crianças, 
membros de movimentos específicos, vivendo experiências de trabalho, construindo modos de 
viver e de se organizar, ou sobrevivendo em becos e ruas, com bagagens culturais diferentes, com 
perspectivas futuras diversificadas, enfrentando, ou não, processos de exclusão, marginalização e 
segregação social (Khoury, 2001, p.80, grifo nosso).

Assim, “as fontes orais são únicas e significativas por causa de seu enredo, ou seja, do caminho no qual os 
materiais da história são organizados pelos narradores para contá-la” (Khoury, 2001, p.84). Isto é, como os 
sujeitos vivenciam e interpretam os fatos, adquire um significado único, pois:

Cada pessoa, valendo-se dos elementos de sua cultura, socialmente criados e compartilhados, 
conta não apenas o que fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora 
pensa que fez [...] por meio dessa organização, cada narrador dá uma interpretação da realidade 
e situa nela a si mesmo e aos outros e é nesse sentido que as fontes orais se tornam significativas 
para nós (Idem).

A intenção, no entanto, não é abrir mão do quantitativo, mas entender o significado por trás do 
“número” no conjunto de variáveis em que ele se movimenta, compreendê-lo no contexto em que 
ele se revela. Sabe-se que, por trás dos dados oficiais, há um tesouro de vivências, rostos e histó-
rias que permanecem tímidamente ocultos em estatísticas e documentos oficiais e que só poderão 
ser desvendados com a criação de espaços para ouvir e escrever as narrativas sobre as vivências 
cotidianas daqueles que diariamente participam dessa realidade. Assim, a pesquisa quantitativa é 
importante para “dimensionar os problemas com os quais se trabalha, para trazer grandes retratos 
da realidade, mas é insuficiente para trazer as concepções dos sujeitos. Como pensam suas pro-
blemáticas? Que significados atribuem às suas experiências? Como vivem suas vidas?” (Martinelli, 
1999, p.22).

A primeira coisa que torna a história oral diferente, portanto, é aquela que nos conta menos sobre 
eventos que sobre significados. Isso não implica que a história oral não tenha validade factual. 
Entrevistas sempre revelam eventos desconhecidos ou aspectos desconhecidos de eventos con-
hecidos: elas sempre lançam nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária das classes não 
hegemônicas [...] Fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o 
que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez (Portelli, 1997, p.31, grifo das autoras). 

Assim, muito além de dados numéricos e informações, com a história oral objetiva-se aproximar-se dos signi-
ficados atribuídos pelos sujeitos. 

Desenvolvemos, nesse caminho, certa sensibilidade e habilidade no sentido de perceber, nas 
nuanças das conversas, nas fabulações, nos silêncios e omissões, uma pluralidade de perspecti-
vas, temores, diferenças, tensões e limites impostos, expressos como expectativas imaginadas e 
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não escolhidas, sonhos arquitetados e não realizados, perigos iminentes e, de justeza, contorna-
dos (Khoury, 2011, p.82).

Considera-se que o resultado da entrevista é fruto da relação entre o pesquisador e os participantes da pes-
quisa, uma relação entre sujeitos políticos, em que estão presentes tanto aspectos objetivos quanto subjeti-
vos. Portanto, a entrevista se constrói na relação. Ela se faz permeada pelas experiências de vida de ambos 
os sujeitos, narrador e pesquisador, que ao expor sua história de vida expõe a si mesmo, suas posições, suas 
paixões, suas visões de mundo (Martinelli, 2015)45. 

Sob esse aspecto, Yazbek destaca: 

Aqui, o sujeito é o narrador, e busca-se captar sua interpretação acerca de uma trajetória e de ex-
periências significativas segundo sua versão individual. Embora produto subjetivo, os depoimentos 
e histórias de vida, ao expressar a incorporação de uma realidade objetiva, são utilizados neste 
livro4 como modalidade esclarecedora de uma condição social, de uma cultura e de uma época 
(2009, p. 34).

Nesse sentido, acredita-se que trabalhar com a história oral, que aqui asume o lugar de temática central, pos-
sibilita acessar “a trama do real” sob a ótica dos sujeitos que a vivem, conhecer os significados que atribuem 
as suas experiências, de como vivem suas vidas e as expressões da questão social em seu viver cotidiano. 
Trata-se de ultrapassar a descrição para compreender os significados dos sujeitos e de suas histórias, suas 
condições materiais de existência. Para Portelli (1996, p.2), “narrar consiste precisamente em expressar o sig-
nificado da experiência através dos fatos [...]”.

Dessa forma, o ato de pesquisar e de entrevistar, deve ser uma relação de igualdade, de diálogo e horizonta-
lidade, valorizando a história de vida e os saberes construídos entres os envolvidos. 

Contraponto a concepção de uma pesquisa neutra e naturalmente “fetichizada” a história oral 
objetiva-se pelo posicionamento de olhares políticos, tramando uma intervenção de pesquisa que 
seja crítica e política, voltada às mudanças, aspirada e inspirada pela igualdade nas relações so-
ciais (Diniz, 2012, p.102).

Pois, como destaca Iamamoto (2008, p.272):

O assistente social não trabalha com fragmentos da vida social, mas com indivíduos sociais que se 
constituem na vida em sociedade e condensam em si a vida social. As situações singulares viven-
ciadas pelos indivíduos são portadoras de dimensões universais e particulares das expressões da 
questão social, condensadas na história de vida de cada um deles. O conhecimento das condições 
de vida dos sujeitos permite ao assistente social dispor de um conjunto de informações que, ilu-
minadas por uma perspectiva teórica crítica, possibilitam apreender e revelar as novas faces e os 
novos meandros da questão social, que desafia a cada momento o desempenho profissional: a 
falta de atendimento às suas necessidades na esfera da saúde, de habitação, da assistência; nas 

45 Maria Lúcia Martinelli, anotações da aula, 27 de agosto de 2015. São Paulo, PUC/SP. 4 Classes Subalternas e Assistência Social de autoria de Maria Carmelita Yazbek.
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precárias condições de vida das famílias; na situação das crianças de rua; no trabalho infantil; na 
violência doméstica, entre inúmeros exemplos.

As narrativas refletem a memória e a consciência das pessoas na construção de seus enredos, bem como 
expressam a construção desses indivíduos como sujeitos sociais. Assim, ao acessar a história de um sujeito, 
acessamos a história de muitos outros.

Cada pessoa, por meio de sua narrativa, traz as experiências, os elementos de sua cultura que se 
movimentam e expressam no modo como organiza sua vida, dimensionando as relações, convívios 
e conflitos na dinâmica social. Expressa os significados profundos de sua compreensão social e 
histórica espelhada em suas vivências [...] É nesse sentido que as narrativas constituem-se muito 
mais como um processo do que como um texto acabado, sintético e esteticamente polido. A ora-
lidade expressa a dialética da memória, da consciência e da palavra que amplia a noção do fato 
histórico, contribuindo para expressão e atenção da existência de outros sujeitos na história (Diniz, 
2012, p. 105, grifos das autoras).

Portanto, a importância da pesquisa com a metodologia da história oral está em propiciar o conhecimento da 
experiência social dos sujeitos, das famílias, dos trabalhadores, e através desse conhecimento, potencializar 
as narrativas como fonte histórica e como expressão e representação de um coletivo.

A explicitação das intencionalidades, a construção ética da pesquisa, o respeito aos participantes 
e a sua livre expressão são fundamentais nessa metodologia que nos coloca em contato direto 
com os sujeitos, permitindo-nos conhecer a sua vida cotidiana, seu modo de ser, de lutar, de resis-
tir, de expressar-se pela mediação da arte e de reivindicar direitos [...] As narrativas dos sujeitos e 
a interlocução com os mesmos permitem ao pesquisador apreender a dinâmica social como pro-
cesso histórico em constante transformação, assim como conhecer as micro tramas da vida coti-
diana, as histórias da casa, do espaço doméstico, da vida das mulheres, dos velhos, das crianças 
(Martinelli, 2013, p.5, grifo das autoras).

Conclusões

Ao longo desse estudo buscamos refletir sobre a apropriação da História Oral como possibilidade metodoló-
gica na pesquisa em Serviço Social, mas também como potencialidade no trabalho profissional cotidiano. Por 
ser interdisciplinar, a História Oral está presente nas Ciências Humanas e Sociais, com enfoque qualitativo, 
privilegia as fontes narrativas e os relatos orais de sujeitos singulares e coletivos, considerando a análise his-
tórico-crítica e a perspectiva de totalidade.

Assim, a metodologia de História Oral propicia a ampliação do diálogo teórico com a realidade vivida, apre-
senta-se como um recurso investigativo que não suprime o movimento histórico e se ampara na perspectiva 
de totalidade, considerando as singularidades dos sujeitos (individuais e coletivos), que vivenciam o conjunto 
das expressões da questão social e as contradições constitutivas da sociabilidade capitalista.

Portanto, a metodologia da História Oral traz aportes significativos para o trabalho profissional das/os assis-
tentes sociais, com a clareza de que há uma dimensão histórica e social nas narrativas por nós acessadas que 
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só são alcançadas quando historicizamos os relatos dos sujeitos e evidenciamos as contradições vivenciadas 
nas práticas concretas. Assim, através das narrativas orais, todo o contexto sócio histórico mais amplo se re-
vela, expondo os determinantes que conformam um modelo societário baseado na discriminação, exploração 
e opressão, e que a historiografia oficial nem sempre se importou em evidenciar.
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Resumen

Este trabajo propone problematizar la práctica de investigación en Trabajo Social con relación a las demandas del mercado (so-
bre-desde organismos públicos). Que la investigación científica debe contribuir a la sociedad es un consenso innegable, ahora, 
¿cómo se entiende esa contribución? La investigación científica en general se concentra en el sector privado, aunque en los últimos 
15 años ha crecido la demanda de producción de conocimiento en una coyuntura que coincide con el ascenso del gobierno “progre-
sista”. En este sentido, ¿qué valoración tiene la significación social de la producción de conocimiento demandada por el Estado? y 
¿cómo el Trabajo Social incorpora algunas de esas demandas en su cuerpo de investigadores? Estas preguntas podrán ser respon-
didas si examinamos los procesos de transformación de las estructuras y prácticas universitarias en su intrínseca relación con las 
alteraciones del contexto sociohistórico en el cual se reforman nuestras universidades, a saber, un contexto de relativo éxito cultural 
del proyecto neoliberal. 

Palabras claves: Producción de conocimiento; Trabajo Social; Mercantilización 

Notas preliminares acerca de la ética de la investigación en Ciencias Sociales

Consideramos sustancial para esta ponencia traer a colación algunos aspectos generales de ética de la in-
vestigación que permiten comprender el sentido y el lugar que ocupa el requisito ético –valor social– para 
las investigaciones científicas. La dimensión social y política de la producción de conocimiento a partir de la 
investigación científica es un tema que viene siendo reconocido y planteado a nivel mundial. Ya desde el Jui-
cio de Nüremberg (1946) y el posterior Código de Nüremberg (1947) elaborado a partir de la constatación del 
avasallamiento de la vida de las personas realizado por científicos en nombre de la ciencia durante la Segunda 
Guerra mundial, comienza a dejar sentada la responsabilidad de la ciencia para el colectivo social y la necesa-
ria explicitación de sus argumentos y justificaciones investigativas para abordar los objetos de conocimiento. 
Es claro que tales prácticas poco tenían de fundamentación científica y ahondaban en ideología y abuso del 
poder en un contexto político que las apañó. 

46 Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO – Argentina). Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Correo electrónico: 
lauravecinday@gmail.com 
47 Magister en Salud Mental Comunitaria (UnLa-Argentina). Docente del Departamento de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Correo 
electrónico: cecilia.silva@cienciassociales.edu.uy
48 Magister en Trabajo Social, Departamento de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Docente del Departamento de Trabajo Social, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Correo electrónico: yoana.carballo@cienciassociales.edu.uy
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Por tanto, la fundamentación de la relevancia científica y social de la investigación comienza a instalarse en 
las prácticas de la comunidad científica en tanto requisito ético para la producción de conocimiento; en otras 
palabras, la actividad científica en sí misma deviene en objeto de estudio de la ética. 

Al mismo tiempo la investigación científica por sí misma debería contemplar el valor social de sus protocolos 
y hallazgos. La evaluación del valor social por parte de los Comités de Ética de la Investigación (CEI) es un 
producto histórico que emerge en las acciones de algunos científicos agrupados tras el evidente desarrollo 
del poder de incidencia de la ciencia y los científicos en la vida social y política, principalmente a partir de 
la Segunda Guerra mundial como ya mencionamos. Si bien estos avances tuvieron como campo de acción 
inicial a las investigaciones biomédicas, las investigaciones vinculadas a las ciencias sociales adquieren rele-
vancia cada vez mayor para ser consideradas en la reglamentación nacional e internacional sobre ética de la 
investigación.

Desde entonces hasta la actualidad son diversos los documentos producidos a nivel internacional y nacional 
como forma de regular la práctica de investigación en términos de resguardo de los derechos de las personas. 
Es posible que sea la Declaración de Bioética y Derechos Humanos (2005), la que logra incorporar un cuerpo 
regulatorio integral en términos de reconocimiento de las obligaciones de los investigadores y los derechos de 
las personas que forman parte del grupo investigado.

Por el grado de desarrollo y la hegemonía propia que ha ocupado desde la emergencia de la modernidad, es 
la investigación biomédica la que se ha incorporado al campo de la ética de la investigación activamente. No 
obstante, la reglamentación internacional alude a toda investigación científica que involucre seres humanos. 
Por tanto, las ciencias sociales ocupan un lugar privilegiado en estos temas en tanto sustancialmente la socie-
dad y los sujetos (colectiva e individualmente) constituyen su materia prima.

Una aseveración que hacemos en esta ponencia entonces, es que la ciencia en sí misma, es un producto his-
tórico, político y social. La investigación científica, por tanto, es una práctica no inocua sino por el contrario, 
con efectos históricos, políticos y sociales. Sosteniendo este punto de vista, el vínculo entre la producción de 
conocimiento a partir de la investigación científica y el Estado, adquiere significación social tanto en su com-
plementariedad como en sus controversias.

En particular en el marco de sociedades capitalistas, esta complementariedad y/o controversias adquieren 
una complejidad mayor dada por la generación de nichos de mercado para la producción de conocimiento. 
Qué y sobre quiénes investigar define actualmente la probabilidad de obtener mayor o menor financiación 
para los investigadores. Esto compromete, entre otras cosas, la consideración del valor social del capital de 
conocimiento que la investigación va a proveer al conjunto social, en la medida que la producción de cono-
cimiento conducida por un mercado para la investigación con dificultad podrá seguir criterios que atiendan 
los intereses y las necesidades del sector de la sociedad más debilitado en la acción política sobre el Estado.

¿Cómo incide esto en la decisión investigativa de los profesionales de Trabajo Social? Considerando además 
que la investigación es parte de la formación de posgrado, nos preguntamos también, ¿qué motivaciones 
encuentran los trabajadores sociales para elegir sus temas/problemas de investigación? Y ¿cómo incide en 
estas decisiones la oferta de mercado establecida actualmente? Estos interrogantes orientan el análisis que 
desarrollamos en el apartado siguiente.
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La producción de conocimiento “a demanda”: capitalización 
y riesgos para el campo profesional

La producción de conocimiento en Trabajo Social ha sido una de las dimensiones de la profesión que ha sido 
jerarquizada en las últimas décadas, alcanzando cierta consolidación producto fundamentalmente, de la in-
corporación de la profesión al espacio académico de desarrollo de las ciencias sociales en la década de los 
noventa49, ya que la producción de conocimiento constituyó y constituye, uno de los desafíos sustantivos y 
condición para la legitimación de la profesión en el campo de las ciencias sociales. En este sentido, y a pesar 
de las luces y sombras que tiñen el vínculo con las ciencias sociales, resulta evidente que:

La relación más estrecha con las ciencias sociales puede permitir caminos novedosos, ampliando 
el horizonte profesional. Sin embargo, la utilidad de las profesiones depende de las demandas que 
le son colocadas y de cómo enfrenta el desafío de dar la respuesta. Cabe recordar que la respues-
ta inmediata a estas demandas es el camino más directo para cancelar los componentes críticos 
de que es portador el trabajo social al menos desde la reconceptualización. Es notable que estos 
componentes críticos solo tendrán posibilidades de configurar una alternativa de intervención pro-
fesional con una sólida dirección ético-política en la medida que la profesión logre una conforma-
ción orgánica con capacidad de gravitación social. (Bentura y Mariatti, 2016, p. 176)

Esta consolidación de la actividad investigativa también resulta ser una tendencia producto de superar la 
discusión acerca de la pertinencia y necesidad de la producción científica para la profesión y el para qué. En 
este trabajo asumimos que esto tiende a la profesionalización y excelencia académica50, y que la profesión 
debe producir conocimiento sobre los fenómenos sociales que movilizan la compleja y dinámica realidad ac-
tual (sociedad capitalista) además de aquellos campos o problemas en lo que interviene profesionalmente, y 
entendemos que esto constituye una necesidad sine qua non para comprender el mundo contemporáneo y su 
historicidad. Sin una comprensión crítica de los procesos y fenómenos sociales, que claro está siempre será 
un punto vista, se invalida la posibilidad de conformar un colectivo con capacidad crítica para confrontar, es 
decir, un colectivo comprometido con un proyecto ético político.

Partimos de la tesis que el quehacer intelectual en el colectivo uruguayo viene siendo potenciado fundamen-
talmente, por dos vías específicas y complementarias: el aumento en la oferta de formación a nivel de pos-
grado y la convocatoria y/o participación de colegas en estudios investigativos, particularmente vinculados a 
instituciones públicas del campo socio asistencial, además de los incentivos a la investigación que la propia 
Universidad de la República (UdelaR) viene impulsando.

Un ejemplo de esta tendencia lo constituye las demandas de conocimiento especializado producto de la 
investigación que, por ejemplo, se ha dado desde el Ministerio de Desarrollo Social (desde 2005 a la actuali-
dad) y particularmente dirigidas a la UdelaR, que mediante convenios interinstitucionales de cooperación han 
incorporaso técnicos investigadores a sus cuadros de producción y gestión del conocimiento. Allí la Facultad 

49 “La Facultad de Ciencias Sociales fue creada por resolución del Consejo Directivo Central en 1989 y comenzó a funcionar en 1991. Hasta ese momento las actividades 
de investigación y docencia en Ciencias Sociales estaban dispersas en diferentes ámbitos de la Universidad. El objetivo de la nueva Facultad fue alentar el desarrollo 
disciplinario e interdisiciplinario en Ciencias Sociales, tanto a través de la investigación como de la docencia de grado y posgrado”. (http://cienciassociales.edu.uy/
institucional/)
50 Profesionalización del oficio y excelencia académica supone movilizar un perfil de la profesión que supere como bien lo ha explicitado Grassi (2007) el teoricismo y 
el realismo.

http://cienciassociales.edu.uy/institucional/
http://cienciassociales.edu.uy/institucional/
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de Ciencias Sociales como la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración han ocupado un lugar 
destacado. Si bien siempre se han construido puentes entre la academia y las demandas de conocimiento 
necesarias a la administración pública, es destacable el aumento de la cooperación entre los expertos y la 
administración gubernamental, en especial a partir de la asunción del primer gobierno de izquierda (2005) en 
Uruguay. Relación que refleja, probablemente, la histórica afinidad de nuestros intelectuales con la preocupa-
ción social del pensamiento de izquierda expresado en el Frente Amplio y por la necesidad de dar respuestas 
formativas más o menos coherentes con el nivel y perfil de formación académica demandado para operar en 
la instrumentación de las políticas y programas (Gallardo; Garcé y Ravecca, 2010).

Una segunda tesis es que este escenario de incremento en los incentivos para la investigación suma notoria-
mente hacia la consolidación de la profesión en este campo, tanto para las unidades académicas, los investi-
gadores afianzados y la formación de jóvenes, así como para la consolidación de la profesión en el campo de 
las ciencias sociales como disciplina con capacidad de producir conocimiento científico crítico. Sin embargo, 
también supone riesgos, pues vale y debemos preguntarnos, ¿para qué y para quiénes se produce conoci-
miento?

Las respuestas a estas preguntas, entre otros aspectos, definen sustancialmente el sentido social y político de 
esa producción, en otras palabras interpelan el corazón de la dimensión ético-política de la profesión en esta 
actividad concreta; si ello es correcto, la producción por tanto, se inscribe en el campo de luchas ideológicas, 
y en ese sentido compartimos con Grassi (2012):

(…) como la política, las ciencias sociales también producen significados que, como quedó dicho, 
circulan en el campo político y, simultáneamente, incluyen y hacen propias las interpretaciones 
generadas en los espacios de debate y de interacción social y política, sin solución de continuidad, 
sin fronteras que marquen el origen o el destino de esos flujos de sentidos. Convierten problemas 
públicos en problemas de conocimiento (y viceversa) aunque, nuevamente, se plantea una exi-
gencia: la de problematizar esas nociones, mitos y categorías del sentido común, que conforman 
los esquemas de percepción (y acción) en la vida social o que están “solidificadas”, incluso como 
saber de Estado, o por ser saber de Estado. Este es el ejercicio de la crítica teórica a los saberes 
del Estado. (p. 8)

Nuestra preocupación en esta reflexión se centra particularmente, en la interpelación que estas preguntas 
generan a la hora de pensar en la producción de conocimiento desde esta disciplina y en el marco de las vas-
tas discusiones históricas sobre la relación Estado-Sociedad-Universidad/Ciencias Sociales, porque supone 
tomar posición acerca de los proyectos políticos y sociales en puja.

Además de este lugar en la producción y crítica a los saberes del Estado, sus agentes (técnicos, 
especialistas e investigadores titulados por las Universidades) participan (mos), más o menos con-
cientemente, más o menos explícita y voluntariamente, de los debates y/o proyectos políticos, por 
distintos medios que van desde los congresos de la especialidad, los foros de debates, hasta los 
think tank, que se proponen incidir concientemente en las tomas de decisiones políticas, desde el 
lugar de la especialización técnica. (Grassi, 2012, p. 9)
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De este modo, si el compromiso de nuestra profesión tiene como horizonte la igualdad social, por tanto, la 
transformación social, estos escenarios de cooperación entre investigadores de las unidades académicas 
públicas y gobiernos o instituciones estatales, supone asumir y explicitar, para no menos que discutir y proble-
matizar, los riesgos que conllevan, pues eventualmente contribuirían a alejar o agravar el horizonte de igualdad 
pregonado. Basta recordar las producciones “científicas” que abogaron y brindan argumentos, con mayor o 
menor conciencia, por el modelo neoliberal siendo nuestro principal riesgo en este contexto, el reducir una 
disciplina al simple papel de auxiliar al servicio de las administraciones. (Habermas, 1971)

Al respecto Bourdieu (1993), nos entrega una forma de comprender el Estado y sus saberes como una especie 
de “meta campo” que otorga sentido y legitimidad a todas las formas de interacción social que allí se produ-
cen, y nos abre paso para plantearnos interrogantes, a saber:

(…) las administraciones públicas y sus representantes son grandes productores de “problemas 
sociales” que la ciencia social no hace a menudo sino ratificar al retomarlos por su cuenta como 
problemas sociológicos (…) el pensamiento del pensador funcionario está atravesado de cabo a 
rabo por la representación oficial de lo oficial (...). (p. 2) (cursivas nuestras)

En similar sentido, Topalov (1991) distingue a los intelectuales de los expertos y a la ciencia “pura” de la con-
sultoría:

El experto es un profesional cuya legitimidad se apoya en un `saber hacer´ y en una capacidad de 
resolver problemas. A diferencia del cientista puro, no pretende formular por sí mismo las cuestio-
nes sino que reinvindica ser consultado y, si es posible, ser aceptado. Pero para que las cuestiones 
a las que es capaz de dar respuesta sean colocadas, es necesario que ellas sean previamente re-
conocidas por cuestiones pertinentes por aquellos que deciden. (p. 34) (cursivas nuestras)

Estas consideraciones no son suficientes ni pretenden poner “bajo sospecha” la producción de conocimiento 
por el simple hecho de responder a demandas de la administración pública, pero bastan para advertir acerca 
de los riesgos y amenazas que supone asumir la producción de los saberes para el Estado:

Estos saberes no son únicamente aquellos que les vienen dados externamente (“desde” la Univer-
sidad o los citados think tank), sino también aquellos producidos en y por los equipos técnicos, 
por los “recursos humanos” que la Universidad produce (capacita y titula) y provee al Estado y a la 
política (y a los think tank). (Grassi, 2012, p. 9)

En la misma dirección Boron (2006), llama la atención sobre la forma de investigar que en las universidades 
públicas ha ganado terreno y que identifica como un tipo de investigación al estilo “consultoría”. Esta manera 
de producir conocimientos, acotada y breve, caracteriza a la mayoría de los países de la región y se ha cons-
tituido en una vía para fortalecer, entre otros aspectos, el financiamiento de las universidades públicas. En 
coherencia con este proceso, los modelos tradicionales de investigación social que acuñaba la universidad 
pública fueron perdiendo campo de trabajo. 

Decíamos al inicio que para comprender plenamente el sentido de estas relaciones es preciso incorporar el 
contexto sociohistórico que las contiene. En ese sentido, como bien señalan Caamaño y Chacón (2017), las 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

90

transformaciones desarrolladas en las universidades de Estados Unidos y Europa se convierten en un modelo 
que orienta los cambios en la educación superior a nivel global. La adopción de este modelo supone el cambio 
de una “(…) universidad latinoamericana, concebida como un bien común, en el marco del Estado de Bienes-
tar y bajo los parámetros de la Reforma de Córdoba de 1918, para constituir el modelo de universidad-empre-
sa o universidad corporativa” (p.5). 

El modelo empresarial es la forma organizacional promovida para repensar las funciones y las prácticas uni-
versitarias. Bajo este modelo, coherente con el tercer espíritu del capitalismo (Boltansky y Chiapello, 2002), el 
tan caro principio (neo)liberal de la competencia no solo ha permeado distintas esferas de la vida social sino 
que, permeando las fronteras del campo académico, se ha erigido en el principio rector de las prácticas de 
producción de conocimiento. Y ello porque el neoliberalismo no se reduce a una propuesta de reforma eco-
nómica sino que incluye una propuesta de reforma de las mentalidades, una reforma moral e ideológica, es 
decir, una reforma cultural para acompañar su “proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo 
del mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba” (Wacquant, 2011, p. 13)

Como parte de estas transformaciones, la financiación pública de la vida universitaria es afectada por la intro-
ducción de nuevas prácticas y formas organizativas cuyo objetivo es disminuir el aporte del Estado abriendo 
paso, de forma creciente, al papel del mercado en el financiamiento de la investigación, entre otras áreas del 
quehacer universitario. Además de la financiación privada, los fondos públicos, siempre insuficientes, son 
crecientemente asignados siguiendo lógicas de competencia en desmedro de una lógica aseguradora de los 
recursos para producir conocimiento.

Siguiendo a Caamaño y Chacón (2017), son varias las amenazas que se derivan de estas alteraciones:

• La pérdida de autonomía por la fiscalización gubernamental de la actividad universitaria en búsqueda de 
alcanzar mayores rendimientos;

• Que las grandes empresas y corporaciones definan los objetivos de las prácticas universitarias;
• La privatización del conocimiento y los límites para su socialización y difusión;
• Forzar a los investigadores a explorar “solo lo que el mercado tolera”;
• Cambiar el pensamiento crítico por lo “fácilmente cuantificable, mercadeable y preferir los ´hallazgos´ sobre 

la indagación abierta y la crítica social”;
• Convertir a los investigadores en “empresarios del conocimiento” al insertar la lógica privada en los esque-

mas de pensamiento que orientan sus prácticas;
• Confundir la calidad de las universidades con las métricas en el mercado educativo y los indicadores de 

desempeño;
• La corrupción de los investigadores (siendo la inflación de la producción una de sus formas más inocuas, 

aunque de las más extendidas).

Probablemente, previendo las resistencias de los agentes ante el sentido y orientación de las transforma-
ciones propuestas, se creó cierta institucionalidad para “by-pasear” la estructura universitaria promoviendo 
estímulos desde fuera para su transformación. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la 
Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales son claros ejemplos de invenciones institucionales que 
desde “fuera” de la universidad establecen criterios para evaluar la calidad de las investigaciones y promover 
formas de financiación ajenas al presupuesto universitario. La ANII, por ejemplo, propone programas de apoyo 
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a la investigación muy similares a los ofrecidos por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Ude-
laR. A diferencia de ésta, suele establecer temas y áreas estratégicas que limitan los intereses académicos de 
los investigadores universitarios. En el caso de la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, orga-
nización regida por el derecho privado, acuna investigaciones solicitadas por instituciones y/o agentes exter-
nos a la UdelaR, y por tanto, los criterios y condiciones de estos estudios escapan a la estructura universitaria.
En este contexto donde los incentivos y las estructuras institucionales públicas y privadas para la investigación 
se cruzan y superponen, y no justamente producto de una desinteligencia, sino de claras intenciones que re-
presentan intereses ideológicos y políticos diversos y hasta antagónicos, el Trabajo Social debe posicionarse 
política y éticamente. Ello no supone alejarse de los espacios o demandas de producción de conocimiento 
que llegan desde el exterior de las universidades públicas y que en general, tienen un fin instrumental y que 
en algún punto, podrían hasta leerse bajo los lentes de una conquista-concesión. Supone si, no olvidar defen-
der y hacer un tipo de investigación que contribuya a la excelencia de la crítica y atienda los intereses de los 
propios cuerpos académicos. 

Consideraciones finales

Entendemos que la producción de conocimiento en Trabajo Social enfrenta un gran desafío: el escapar de la 
“alternativa de la ̀ ciencia pura ,́ totalmente liberada de cualquier necesidad social, y la ̀ ciencia servil ,́ sometida 
a todas las exigencias político-económicas” (Bourdieu, 1994, p.75).

A su vez, queremos señalar que la crítica al productivismo académico no es una invitación para que nuestra 
profesión quede por fuera de estos espacios donde se ¿ordena? la producción de conocimiento porque no 
estar supone un no lugar. Y desde un no lugar no es posible conocer estos mecanismos, resignificar su valor 
y función social y pujar por su transformación.

Como vimos, la función social de la Universidad no se reduce a la producción del conocimiento producido 
con la investigación a demanda del mercado. En ese sentido, del mismo modo que tenemos que garantizar 
el financiamiento público de los posgrados académicos para asegurar la gratuidad de la formación de in-
vestigadores, también es necesario conservar cierto equilibrio entre la investigación financiada con recursos 
presupuestales y la investigación financiada por el mercado. La disponibilidad del conocimiento producido 
para la atención de necesidades sociales es una histórica función universitaria. Son bienvenidos los acuerdos 
con instituciones públicas y privadas que demandan y financian la investigación, ya que es una de las moda-
lidades por las cuales la universidad pone a disposición sus recursos académicos y producciones científicas. 
Sin embargo, el presupuesto público no puede perder peso en la financiación de la investigación para evitar la 
probabilidad de que el mercado defina, de hecho, qué, cómo y cuándo se investiga en nuestras universidades.
Uno de los aspectos que preocupa de este fenómeno es que se acompaña de cierta tendencia a recargar so-
bre los hombros de los investigadores el conseguir la financiación extrapresupuestal al punto que “conseguir 
proyectos” gana frente al estatuto de cualidad académica.

A modo de cierre de esta exposición, para nuestra profesión el debate sobre la producción de conocimiento “a 
demanda” representa un componente no menos que sustantivo ya que interpela el horizonte ético y político de 
actuación profesional y la capacidad de procesar las demandas que llegan y responden a diversos intereses 
sociales y no siempre son coincidentes con los intereses del propio cuerpo académico. En estos términos y 
en estas condiciones, la producción de conocimiento al tiempo que constituye un incentivo supone un riesgo, 
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y ello porque se inscribe y circula en un espacio de tensión y lucha por la definición de los asuntos públicos o 
problemas sociales, que a su vez supone una interpretación de los fenómenos sociales y una forma de inter-
venir sobre ellos. En este sentido contribuye, potencialmente, a dotar de significado y legitimidad científica a 
las políticas públicas. 
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O SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO NA ODE DA RESISTÊNCIA
Antoniana Defilippo51

Universidade Federal Fluminense
Brasil

Resumo

O presente artigo tem por objetivo trazer reflexões sobre os movimentos contestatórios que culminaram na virada crítica do Serviço 
Social brasileiro, assim como trazer elementos que possibilitem refletir sobre a concepção e direção social hegemônica mundial, ex-
pressa pela FITS (Federação Internacional de Trabalho Social), em 2016, em seu último congresso. A concepção e direção expressa 
pela FITS difere-se da concepção e direção brasileira sem, contudo, inviabilizar as possibilidades de diálogos frutíferos e questiona-
mentos construtivos para a profissão e para os rumos da sociabilidade que vislumbramos. É fruto dos estudos iniciais realizados no 
“Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Serviço Social, trabalho e processos sociais contemporâneos”, desenvolvido na UFF/
Campus de Rio das Ostras; da pesquisa de doutoramento da autora, na UFRJ; e também de estudos realizados como pesquisadora 
na pesquisa “O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina (Argentina, Brasil, Chile, e Colômbia): deter-
minantes históricos, interlocuções internacionais e memória (1960-1980)”, desenvolvida em pelas universidades brasileiras: UERJ, 
UFJF, PUC-SP, UFF, UFOP, UNIFESP, e em colaboração com as instituições: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e Universidad 
Nacional de Rosário (UNR) na Argentina; Universidad de Chile (UC) e Universidad Católica de Valparaiso (UCV) no Chile; Universidad 
Externado de Colômbia (UEC) na Colômbia; Universidad de Granada, na Espanha; Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (ISMT) e 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, em Portugal. 

Palavras chaves: Serviço Social. Movimentos Contestatórios. Direção Social.

Introdução 

Nos marcos da sociabilidade capitalista, em sua fase mais enraizada e fetichizada, ainda que sob crises cons-
tantes e cíclicas, questionar-se o sistema já é um ato revolucionário – o que dizer então sobre a ousadia de 
uma profissão estar, hegemonicamente, ancorada nos fundamentos do marxismo, teoria esta que exatamente 
critica, demonstra as contradições daquela e objetiva a construção de uma outra sociabilidade? Pode-se dizer 
que Serviço Social brasileiro é um exemplo emblemático no rol das profissões regulamentadas no Brasil, de 
direção teórica e ideopolítica crítica, que vem cumprindo a tarefa de resistência desde os anos 1960, aliada 
às lutas da classe trabalhadora.

Para o desenvolvimento das reflexões que serão transcorridas neste artigo, parte-se da concepção hegemô-
nica contida no atual projeto ético político da profissão que afirma ser o Serviço Social uma especialização do 
trabalho coletivo, inserido na divisão social e técnica do trabalho na sociedade capitalista madura, nos marcos 
do monopolismo. Esta concepção é fruto de estudos rigorosos, de trato teórico e político, desenvolvidos e 
defendidos, pioneiramente, por Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho nos anos 1980, na publicação do livro 
‘Relações Social e Serviço Social no Brasil’, em 1982. A escolha por esta afirmativa é intencional: além de ser 
a concepção que ainda convence a proponente deste artigo, é também o constructo histórico, político-ideoló-
gico e teórico-metodológico que alcançou hegemonia nas disputas dentro da categoria a partir dos anos 1980 
e, ainda que permeada por grande ofensiva ideológica capitalista, prevalece até os dias atuais.
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A compreensão supracitada sobre a profissão desvela a contradição intrínseca a ela, qual seja o caráter 
contraditório entre o atual projeto profissional, a materialidade política e técnica de suas ações por meio da 
ampliação do Estado social (portanto, ampliação de um dos mecanismos metabólicos de manutenção do sis-
tema capitalista) e a condição de trabalhador assalariado. Esse caráter contraditório coloca para o assistente 
social os dilemas da alienação, das possibilidades de captura pela lógica reformista do sistema, e a condição 
de trabalhador assalariado remete à relativa autonomia na implementação deste projeto frente à venda de sua 
força de trabalho e frente aos projetos societários em disputa no Estado burguês. 

Com o reavivamento do conservadorismo em escala mundial e considerando os ranços da herança conser-
vadora tradicional na trajetória sócio histórica da profissão, passadas décadas do seu desenvolvimento na 
América Latina - cuja gênese se dá no Chile, em 1925 -, surgem vários questionamentos no Serviço Social, 
principalmente aqueles sobre a função da profissão mediante as contradições sociais e a sintonia que existe 
entre esta profissão e as lutas e demandas da classe trabalhadora. 

Em contexto mundial, a profissão surge e se desenvolve no momento de amadurecimento do capitalismo in-
dustrial e expansão urbana; de reconfiguração da composição das classes em disputa pelo poder do Estado e 
configuração do Estado Social. A desenfreada hegemonia do capital monopolista não poupou a classe trabal-
hadora, inevitavelmente sendo fermento para agudização e emersão de expressões da questão social, base 
de justificativa para o surgimento do Serviço Social enquanto profissão (IAMAMOTO e CARVALHO, 2013).

O Estado passa a intervir diretamente nas relações sociais, sendo promotor de regulamentação nas relações 
econômico-sociais, por meio de legislações sociais e trabalhistas específicas e como gestor da organização 
e prestação dos serviços sociais, configurando um novo tipo de enfrentamento da questão social e manu-
tenção do sistema. Desta forma, as condições laborativas e de vida da classe trabalhadora já não podem ser 
totalmente ignoradas na formulação de estratégias de manutenção do sistema e poder de determinada classe 
sobre o conjunto da sociedade, o que vem permitindo, de forma bastante contraditória e carregada de lutas, 
o surgimento das políticas sociais, portanto, de um Estado social (IAMAMOTO e CARVALHO, 2013). 

A regulação econômica e social efetivada pelo Estado no capitalismo tardio não significa que este tem em si 
uma natureza anticapitalista, tampouco intenção de socialização da riqueza através de políticas sociais. Tra-
ta-se de um processo político e econômico extremamente contraditório, metabólico para o sistema capitalista 
e imerso em disputas de classes e frações de classes que defendem projetos societários distintos, portanto, 
com determinações diretas para as concepções de projetos societários em disputas.

Desde o surgimento da profissão, o locus de trabalho profissional vem sendo aqueles atrelados às políticas 
sociais, que vão se configurando enquanto direitos sociais a partir das lutas sociais e intervenção do Estado 
na questão social, portanto em processos de constate disputas e consensos. Esta seara é carregada de con-
tradições porque, ao passo que a construção de um Estado social - termo tratado aqui enquanto fenômeno 
capitalista contraditório que, essencialmente, atende às reivindicações da classe trabalhadora e também é 
elemento constitutivo e mantenedor da sociedade capitalista -, seja fruto das lutas entre as classes, a emersão 
deste também é um dos mecanismos que mantêm o sistema, pois arrefece o confronto direto entre as classes 
antagônicas, garantindo o status quo do capital, ainda que ora cedendo mais ou menos ao trabalho. O Ser-
viço Social vem sendo agente diretamente ligado e parte dos confrontos que se estabelecem na história do 
desenvolvimento das políticas sociais e do Estado Social e, mundo à fora, existem diferentes compreensões 
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sobre a profissão, com diferentes bases teórico-políticas e metodológicas na formação e trabalho profissional, 
assim como diferente locus de trabalho profissional, conformado pelas particularidades sócio históricas em 
cada nação e seus diferentes sistemas de proteção social, no âmbito da totalidade social. 

Como parte integrante da divisão social e técnica do trabalho no estágio monopolista, a profissão participa 
dos processos de produção e reprodução social através das respostas que o Estado e as classes dominantes 
constroem frente a questão social, como expressão das lutas de classes diante da exploração do trabalho 
e pela apropriação dos bens e serviços advindos do trabalho coletivo. Desta forma, as disputas que se es-
tabelecem no seio do Estado e as estratégias que têm permitido a permanência da sociedade de classes e 
hegemonia burguesa, têm implicações diretas para a profissão, para as requisições de sua intervenção e os 
projetos de profissão que se estabelecem nas diferentes particularidades nacionais (IAMAMOTO, 2010, NET-
TO, 2009). Assim é fundamental entender que a interpretação acima trouxe grande impacto no Serviço Social 
brasileiro a partir dos anos 1980 e vem possibilitando o diálogo frutífero, mas não menos tensionado, com o 
Serviço Social nas diferentes nações mundo a fora. Esta análise sobre a profissão foi impulsionada pela inter-
locução com a teoria social marxiana e pelo pensamento marxista clássico e contemporâneo, juntamente a 
elementos conjunturais, possibilitanto a ruptura da profissão com o legado tradicional conservador, de matriz 
positivista e funcionalista no Brasil.

No que tange à particularidade histórica, política e econômica da formação do Estado nacional brasileiro, 
destaca-se que entre os anos 1960 e 1990 - período de reorganização das forças produtivas, econômicas e 
políticas em nível mundial e nacional-, as diferentes frações de classes empreenderam amplo processo de 
disputa, oposição e resistência no seio do Estado, buscando estratégias de ampliação de direitos, melhorias 
nas condições de vida, assim como ampliaram-se as possibilidades de consciência e de organização das 
classes, objetivando outra sociabilidade, do que seus rebatimentos trouxeram modificações determinantes 
para o Serviço Social brasileiro. 

A Confluência dos Movimentos Contestatórios e a Virada do Serviço Social Brasileiro

Um dos momentos emblemáticos no Serviço Social brasileiro aconteceu na década de 1970, mais precisa-
mente no ano de 1979, no assim chamado “Congresso da Virada”, expressão teórica-política dada ao III Con-
gresso Brasileiro de Assistentes Sociais (III CBAS), que ocorreu em São Paulo, ainda sob contexto de ditadura 
civil e militar no país. 

Naquele momento, a “virada” significou a confluência dos movimentos contestatórios ao conservadorismo 
vigente na profissão, assim como da indignação e rebeldia contra o regime ditatorial imposto pelo Estado 
brasileiro desde os anos 1960. Esses movimentos contestatórios emergem a partir das diferentes inserções 
profissionais do período: na universidade, na militância sindical, na militância partidária, nas frentes organiza-
tivas dos espaços sócio-ocupacionais, do movimento estudantil, nas lutas camponesas, no chão de fábrica, 
ou seja, nas diferentes organizações da sociedade civil, amalgamado e sendo parte de um movimento mais 
amplo dentro da profissão, iniciado nos anos 1960, que alguns autores chamaram de Movimento de Recon-
ceituação do Serviço Social, e que teve expressão não só no Brasil, mas em quase toda a América Latina.

Netto (2009) destaca uma particularidade no Serviço Social brasileiro na arena política do país, a oposição ao 
regime ditatorial do Estado, por parte das instâncias e fóruns representativos da categoria, foi extremamente 
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tardia, sob a alcunha de neutralidade. Expressão de alienação política frente ao contexto ditatorial destas 
instâncias representativas pode ser observado nos documentos do III Congresso Brasileiro de Serviço Social, 
em 1965, do “Documento de Araxá”, a partir do I Seminário de Teorização do Serviço Social, em 1967; II Semi-
nário de Teorização de Teresópolis, 1970; III Seminário de Teorização, no Rio de Janeiro em 1978; assim como 
nos documentos dos I CBAS (1974) e II CBAS (1976) (NETTO, 2009), ainda que estes seminários e congressos 
tenham imprimido modificações importantes para a profissão.

 Segundo o mesmo autor, é notória a alienação política exponenciada na atuação do então Conselho Federal 
de Assistentes Sociais (CFAS), reproduzido igualmente nos conselhos regionais, assim como nas convenções 
da então Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS). Essas expressões de “neutralidade” 
por parte das entidades organizativas da categoria expressavam, em termos de disputas de classe, o alinha-
mento com as forças políticas do Estado autocrático burguês, demonstrando claramente uma direção social 
funcional ao sistema vigente, opressivo e a serviço do capital imperialista.

No entanto, se por um lado os conselhos e fóruns da categoria expressavam sua quase total conivência com o 
regime autocrático burguês, tínhamos um movimento contestatório emergente, confrontando o Serviço Social 
tradicional nas suas diferentes dimensões e uma ampla organização política que emergia a partir dos escom-
bros da luta de classe, da ilegalidade, de resistência, fortalecendo-se e se juntando às demais forças políticas 
da classe trabalhadora. Sinaliza-se a importância do reavivamento do movimento sindical neste contexto, seja 
em nível amplo da classe trabalhadora, seja no próprio Serviço Social brasileiro. 

Destaca-se que, no bojo de um movimento mais amplo da profissão, a Reconceituação na América Latina 
é demarcada pela literatura no período de 1965-1975 (NETTO, 1995; 1991; IAMAMOTO, 1992), portanto, a 
compreensão do seu processo na particularidade brasileira exige que o mesmo seja contextualizado face ao 
significado econômico-social da ditadura militar (1964-1985), desde sua constituição, crise e desdobramentos 
na transição democrática, assim como na reorganização do Estado e novo padrão de acumulação e de domi-
nação sobre as classes trabalhadoras (BATISTONI, 2016).

Batistoni (2016) afirma que, no Brasil, a Reconceituação assumiu a perspectiva hegemônica conservadora e 
tecnocrática, chamada de modernização conservadora, num arranjo com princípios e valores éticos de cunho 
filosófico aristotélico-tomista, traduzido nas sistematizações teóricas dos documentos de Araxá (1967) e de 
Teresópolis (1970), com traços de funcionalidade com o regime autocrático. 

Ou seja, o solo fértil para uma autocrítica na profissão no Brasil estava dado e, de forma descompassada, as 
entidades representativas permaneciam na falácia da ‘neutralidade’, ou da indiferença, frente uma conjuntura 
que não se sustentava na indiferença. A tomada de posição contra o Estado autocrático burguês vai ocorrer 
somente em 1979 e, ainda que tardiamente, vai expressar um amplo movimento teórico-político organizativo 
da base da categoria que veio se amalgamando desde anos 1960.

Destaca-se também que o movimento de Reconceituação da América Latina é carregado de particularidades 
entre as diferentes nações que encamparam tal movimento. Tem-se, por elementos impulsionadores o fortale-
cimento das lutas sociais no continente, influenciadas pela experiência cubana de 1959 e que se capitalizaram 
por diferentes âmbitos da sociedade civil, como no meio universitário, nas ciências sociais, na Igreja, partidos, 
nos movimentos estudantis, nas categorias profissionais, na arte, na cultura, assim como, também, na socie-
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dade política, enfim, há um espraiamento das ideias revolucionárias e contestatórias em todos os âmbitos da 
vida social nos solos latinos americanos, influenciando, também, o Serviço Social.

Salienta-se a importância do Movimento de Reconceituação na América Latina e, ainda que o mesmo ten-
ha se expressado em momentos e de diferentes formas no continente latino-americano, o mesmo pode ser 
considerado parte do gérmen teórico e político questionador que surge na profissão, juntamente aos elemen-
tos conjunturais e lutas mais amplas da classe trabalhadora. Este movimento é historicamente datado e é a 
expressão da articulação político profissional no continente latino americano. Teve como impulsionadores o 
Centro Latinoamericano de Trabajo Social e a Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (CE-
LATS/ALAETS), que deu certa direção unitária dentre as diversidades nacionais. O marco inicial deste movi-
mento é o “I Seminário de Serviço Social face às mudanças sociais na América Latina”, ocorrido em 1965, em 
Porto Alegre (Brasil), expressão inicial da busca por um “Serviço Social latino-americano” (IAMAMOTO, 2016, 
p.05). O momento era propício à fecundidade heurística para a profissão e para questionamentos à indiferença 
sobre a realidade concreta da conjuntura:

Reage-se à importação de parâmetros profissionais, denuncia-se o capitalismo dependente e o 
imperialismo norte-americano, num ambiente político-cultural marcado pela vitória dos revolucio-
nários da Sierra Maestra sobre Havana, das lutas estudantis de 1968, da abertura da Igreja Católica 
a partir do Concilio Ecumênico do Papa João XXII e da teologia da libertação (Iamamoto, 2016, 
p.05).

A partir do primeiro Seminário, outros foram pensados e realizados, como em Montevidéu, Uruguai (1966); 
Concepción, no Chile (1969); na Bolívia (1970) e em Porto Alegre novamente (1972), viabilizando uma estrutura 
mais orgânica da categoria profissional no solo latino-americano. 

Se pelas terras fecundas e de então efervescência política na América Latina se via a possibilidade de ques-
tionar-se as bases tradicionais do Serviço Social - movimento este que acompanhou o desenvolvimento pro-
gressivo de contestação à ordem imperialista, portanto, ampliando os horizontes de contra-hegemonia ao 
capital -, a conjuntura da estrutura capitalista central se mostrava em franca crise de produção, com desdo-
bramentos peculiares de acordo com os diferentes níveis de dependência desta.

De uma forma ampla, pode-se dizer que os movimentos contestatórios na profissão, iniciados nos anos 1960 
e ainda sem uma sólida base teórica, prática e política, vão cumprir a tarefa de questionar o conservadorismo 
tradicional de até então e é a expressão das respostas à realidade concreta vivenciada na periferia do mundo 
capitalista, onde a repressão e exploração da força de trabalho andavam lado a lado e sob os ditames do jogo 
imperialista. Neste cenário global e nacional de disputas políticas e econômicas pelo Estado, de modificações 
nas formas interventivas deste, parcela da categoria do Serviço Social, imersa e parte constitutiva da mesma 
sociedade em ebulia política e econômica, vai empreender, também, processos de disputa teórica, política e 
ideológica, tanto “para dentro” quanto “para fora” da profissão, configurando, de forma mais explícita e cons-
ciente (ainda que este seja ineliminável e intrínseco à profissão) seu caráter político (Iamamoto e Carvalho, 
1983).

Destaca-se que, como bem colocaram Carvalho e Iamamoto (1983), a profissão, desde sua gênese aos dias 
atuais, carrega uma dimensão fundamental e determinante: a dimensão política. De diferentes incursões, esta 
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dimensão, aprioristicamente, vai imprimir um caráter de classe ao trabalho profissional. Política aqui entendi-
da, no sentido gramsciano, como “catarse”, transição do momento econômico ao momento ético-político, ou 
seja, “a elaboração da estrutura em superestrutura na consciência dos homens”, a passagem da esfera da ne-
cessidade à liberdade, expressando o “salto” entre o determinismo econômico e a liberdade política, que dá 
origem a novas iniciativas. O que se pode detectar dessas observações é que a ética e a política mediatizam 
o processo de desalienação ou a transição da “classe em si” – da esfera da manipulação imediata do mundo 
– para a “classe para si” – a esfera da totalidade, da participação na genericidade humana (COUTINHO, 1989, 
APUD IAMAMOTO, 2010, p. 98-99). Netto (2009), em acordo com a fundamental e determinante dimensão 
política do Serviço Social, sistematizada por Carvalho e Iamamoto (1983), vai nos trazer a reflexão de que:

(...) em toda a sua história (também) no Brasil, o Serviço Social possuiu uma dimensão inequivo-
camente política, desde a sua gênese e os seus primeiros momentos de consolidação (...). E mais: 
esta dimensão política traduziu-se, de modo também cristalino, na colagem de assistentes sociais 
a projetos políticos-partidários – quase sempre conservadores (recorde-se o velho Partido Demo-
crata Cristão/PDC). Mesmo que se distinga (distinção, aliás, legítima) a dimensão necessariamente 
política do Serviço Social tomado como exercício profissional da sua politização (e, eventualmente, 
da sua partidarização), há que sublinhar que ambas acompanham toda a história da profissão no 
Brasil. Numa palavra: também no Brasil, os assistentes sociais sempre participaram da política, 
conscientemente ou não (e ressalte-se que a omissão é, em geral, a forma mais inconsciente de 
participação política) (NETTO, 2009, p.27).

Vale sinalizar que o projeto hegemônico na categoria, nos dias atuais, conquistado a partir dos anos 1980, tem 
clara aproximação com projetos-políticos partidários da esquerda, de bases ideopolíticas marxiana e mar-
xistas, ainda que, como afirmado por Netto (2009), nem sempre tenha sido assim. Portanto, o caráter político 
da profissão não está dado. Ele se materializará, dialeticamente, pela conjunção dos fundamentos teóricos, 
éticos e políticos na processualidade da história e nas disputas por diferentes projetos de sociedade.

A dimensão política existente no Serviço Social abre as possibilidades de se “neutralizar a alienação da ativi-
dade para o sujeito que a realiza, embora não elimine a existência de processos de alienação que envolvem o 
trabalho assalariado” (IAMAMOTO, 2010, p. 99). Tal processo não se desenvolve senão sob enorme esforço e 
desgaste de energias para quem o realiza, tendo em vista que a força de trabalho é uma mercadoria insepará-
vel do sujeito que trabalha. Portanto, “apropriar-se da dimensão criadora do trabalho e da condição de sujeito, 
que interfere na direção social do seu trabalho é uma luta a ser travada quotidianamente” (Ibidem). 

Pelas razões supracitadas e convencida disto, sinaliza-se que o golpe de 1964 não é por si só o desencadea-
dor do movimento de virada no Serviço Social brasileiro, que vai culminar com uma hegemonia de um projeto 
ético político profissional de cunho classista e crítico à sociabilidade capitalista. O marco histórico do III CBAS 
vai expressar o acúmulo que a profissão desenvolveu na sua trajetória e a opção, disputada e consensualiza-
da, por um projeto diferente daquele exercido, vivenciado e defendido antes de 1979. De acordo com Netto 
(2009), o Serviço Social nunca esteve ausente da cena política e, mais precisamente no período ditatorial, a 
profissão exerceu sua dimensão política, tendo grande parcela dos assistentes sociais como coniventes ao 
regime e outra parcela exercendo resistência tanto no constructo de novos aportes teóricos (críticos) quanto 
políticos, assim como às imposições ditatoriais.
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Destaca-se que desde 1969, a oposição política ao regime autocrático burguês, era expressa pela via par-
tidária consentida do então MDB e por instituições não-partidárias (OAB, ABI, CNBB), que se restringiam 
àqueles quadros políticos burgueses sob o lema do Estado de Direito. Os movimentos populares, operários 
e de trabalhadores rurais, assim como os partidos da “esquerda armada” de então -PCB (Partido Comunista 
Brasileiro) e PCdoB (Partido Comunista do Brasil)-, eram reprimidos, perseguidos e silenciados.

As possibilidades de reinserção das forças políticas da classe trabalhadora no cenário brasileiro vão acon-
tecer a partir do movimento do ABC Paulista, cinturão urbano-industrial do Brasil. As mobilizações grevistas 
de São Paulo, a partir da década de 1970, vão abrir confronto direto entre as duas classes fundamentais no 
universo fabril, assim como vão se alinhar à luta pela anistia, contra a carestia, as lutas estudantis, de mulheres 
e negros. Neste revigoramento das forças políticas da classe trabalhadora, a organização sindical vai experi-
mentar rápida vitalização, exponenciando o caráter de combatividade. 

No Serviço Social não foi diferente e, ainda que as entidades representativas da categoria (CFAS/CRASS/
ABESS) não alçassem explícita e dura voz contra o regime ditatorial, empreendeu-se um processo de reor-
ganização político-sindical dos assistentes sociais, vinculado ao sindicalismo classista, autônomo e de lutas, 
com início no ano de 1977 e, propositalmente e em cumprimentos às disputas na categoria, finalizado (ainda 
que não totalmente e não sem polêmicas) no ano de 1992.
 
Segundo Abramides e Cabral (2009), a inserção das entidades sindicais da categoria na perspectiva sindical 
classista é elemento “constitutivamente determinante na construção do projeto ético-político profissional do 
Serviço Social Brasileiro” e, em termos de análise de conjuntura, estratégias e táticas de intervenção, foi tam-
bém determinante para a virada do Serviço Social. Abramides e Cabral (2009) afirmam que:

As direções das entidades sindicais já possuíam uma análise crítica do caráter conservador pre-
sente na organização do III CBAS e entendiam que as condições objetivas para uma intervenção 
no III CBAS estavam dadas pelas lutas sociais em curso no país, e pela mobilização sindical da 
categoria, para combater o conservadorismo. A convicção da importância de travar uma luta po-
lítica no interior do congresso, na disputa pela hegemonia do projeto profissional seria, portanto, 
uma possibilidade devido às particularidades da conjuntura e ao próprio acúmulo e base política 
das entidades sindicais junto aos setores combativos da categoria [...] (ABRAMIDES E CABRAL, 
2009, p. 62).

Como resultado das ações organizadas e contrárias à programação pré-estabelecida pela comissão organi-
zadora e a partir das deliberações das assembleias permanentes que se instauraram diariamente durante o 
evento, a dinâmica e politização do congresso vão se alterar. Ou seja, a hegemonia conservadora da catego-
ria, que ora estava em consonância com a hegemonia estatal vigente, tem suas bases comprometidas e ques-
tionadas pela ampla maioria de sua base, assim como as bases hegemônicas do Estado ditatorial também 
se encontram em franca derrubada diante das lutas sociais mais amplas, do processo de reorganização do 
capital e das disputas que emergem no solo brasileiro.

Resumindo, a efervescência do movimento de oposição das classes duramente reprimidas nos “anos de 
chumbo”, vai expor a crise da Ditadura Civil e Militar. Compele o avanço das forças de oposição burguesa, 
assim como inviabiliza a reprodução do regime e cria condições para projeções societárias diferentes (NET-
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TO, 2009). É este momento conjuntural mais amplo e também particular que possibilitou a “virada” no Serviço 
Social brasileiro, confluindo na direção teórica, ética e política para a classe trabalhadora, tendo como marco 
histórico o III CBAS, em 1979, e que é solo para o desenvolvimento fundamentado e político do atual projeto 
ético político da profissão.

Considerações: E no Mundo?

Quando analisamos a direção teórica-política e ideológica no Serviço Social brasileiro, observa-se que esta 
direção, apesar de hegemônica no cenário nacional, é fundamentalmente distinta da concepção e direção 
hegemônica em cenário mundial. Outro fato a ser observado é que nos países capitalistas onde a profissão 
também é regulamentada, notadamente aqueles de sistemas de proteção social - mais precisamente o ‘Esta-
do social’- avançados, a profissão tem sido capturada pela lógica de luta pela permanência deste ou pelo seu 
retorno, diante da queda dos Estados de Bem-Estar Social. A defesa por esta lógica de intervenção estatal no 
social vem acompanhada e é determinada pela perspectiva funcionalista/estruturalista e mesmo positivista ao 
sistema capitalista, que confere uma concepção de Serviço Social bem diferente da que no Brasil defende-
mos. O parâmetro para esta constatação é a concepção de profissão defendida pela Federação Internacional 
de Tralho Social (FITS), da qual o Serviço Social brasileiro também faz parte, juntamente a outros demais 106 
países. Para além da perspectiva de luta pela ampliação de melhores condições de vida para a classe trabal-
hadora, o Serviço Social brasileiro desenvolveu parâmetros teóricos, éticos e políticos que lhe conferem parti-
cularidade e muitas semelhanças a projetos políticos partidários da esquerda, fundamentalmente embasados 
na teoria social crítica marxiana. Em seus princípios e valores, a luta por uma sociedade emancipada é o norte, 
ainda que estejamos submetidos às condicionalidades do assalariamento.

Diferente das nações centrais do capitalismo, a expansão mais democrática do sistema de proteção so-
cial brasileiro, com semelhanças aos ditos ‘Estados de Bem-Estar Social’, acontece com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, onde temos a ampliação da intervenção do Estado no social. Contudo, com a 
capilaridade e imposição da lógica neoliberal naquele período, as possibilidades de um Estado de Bem-Estar 
Social brasileiro entram em franca obsolescência, relegando à nossa constituição a contradição do legal e do 
factual. Contraditoriamente à avalanche neoliberal que entra no país a partir do contexto anteriormente citado, 
sinaliza-se que o Serviço Social brasileiro consegue consolidação do seu atual projeto nos anos 1980 e 1990, 
tendo no Código de Ética Profissional de 1986 a primeira legislação que rompe com a tendência legalista dos 
Códigos anteriores, “politizando a sua natureza de documento construído coletivamente pela categoria por 
meio de suas entidades representativas” (Barroco e Terra, 2012, p. 47). Além disso, como decorrência do pro-
cesso de politização vivenciado pela categoria:

(...) a dimensão política da profissão foi explicitada de forma objetiva, como processo que exigia 
uma nova ética e um comprometimento com as necessidades e interesses dos usuários do Serviço 
Social: a classe trabalhadora. Apoiando-se em uma visão histórica, buscada na tradição marxista, 
a nova ética se referia à superação do tratamento abstrato e a-histórico dos valores éticos (Barroco 
e Terra, 2012, p. 47).

Legalmente, o Código de Ética Profissional de 1986 foi um dos propulsores do atual projeto profissional e, em 
1993, sob contexto de emergência da questão ética na política brasileira, desencadeada pelo Impeachment 
do então presidente da República Fernando Collor de Mello, impulsionou o debate na sociedade e, adentran-
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do no meio universitário e no Serviço Social, este processo possibilitou significativo avanço face à reflexão 
acumulada a partir do Código de 1986. Assim, nos amplos processos de disputas políticas e de redemocra-
tização do Estado brasileiro, com amplos processos de mobilização da classe trabalhadora em busca de 
um sistema de proteção social mais universalizador e amplo, são gestadas as bases mais sólidas da direção 
social defendida pela profissão até os dias atuais.

Sinaliza-se, como tratado no decorrer deste artigo, que existem particularidades nos processos sócio-his-
tóricos de desenvolvimento das nações capitalistas, e a profissão imersa e fruto destes processos, também 
resguarda particularidades.

Em termos mundiais, existe uma definição do que seria Trabalho Social e/ou Serviço Social e o que sustenta 
tal definição, mediante muitas discussões, disputas e consensos, é a Federação Internacional de Trabalha-
dores Sociais (FITS), entidade organizativa da categoria profissional que congrega as associações nacionais, 
dentre elas e representando o Brasil, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). A FITS é dividida em 
cinco (05) regiões entre os países que compõem sua organização (África, com vinte e cinco países; a Ásia e 
Pacífico, com vinte e sete países; a Europa, com trinta e sete países; a América Latina, com dezesseis países; 
e a América do Norte, com dois países).

O último congresso da FITS a pautar a concepção de Trabalho Social/Serviço Social aconteceu na Austrália, 
em junho de 2016, a redação final ficou da seguinte forma: 

O Serviço Social é uma profissão de intervenção e uma disciplina acadêmica que promove o des-
envolvimento e a mudança social, a coesão social, o empowerment e a promoção da Pessoa. Os 
princípios de justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela 
diversidade são centrais ao Serviço Social. Sustentado nas teorias do serviço social, nas ciências 
sociais, nas humanidades e nos conhecimentos indígenas, o serviço social relaciona as pessoas 
com as estruturas sociais para responder aos desafios da vida e à melhoria do bem-estar social 
(FITS, p.01, 2016).

A concepção mundial sobre Serviço Social demonstra a construção hegemônica (tanto política quanto de 
ação) sobre a sua compreensão, intervenção e formação. Na contracorrente, o Brasil vem, desde 2000, em 
conjunto com as representações da América Latina e Caribe, pautando nos congressos da FITS a necessida-
de de revisão desta concepção, buscando resguardar e garantir as diferentes concepções existentes mundo 
à fora e, sobretudo, buscando empreender processos de disputa ideopolítica, objetivando imprimir novos ru-
mos mundiais à profissão. Ainda que as diferentes nações e diferentes escolas, universidades, tenham certa 
autonomia para desenvolverem seus projetos pedagógicos, sendo eles de acordo com as exigências mínimas 
das legislações federativas da educação ou da própria categoria, a concepção não é, senão, um anucleado 
teórico, político, ideológico de constructo e em constructo, portanto, espaço de disputas. Assim, o consenso 
sobre a concepção de Serviço Social na FITS é um dado importante para compreendermos o desenho da 
hegemonia do Serviço Social mundial.

Como dito anteriormente, desde sua inserção na FITS, o CFESS vem trazendo o debate sobre a necessidade 
de revisão do conceito único de Trabalho Social, tendo em vista que um único conceito pode vir a ferir as le-
gislações nas diferentes nações. No caso brasileiro, a concepção atual da FITS não atende, tanto no aspecto 
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legislativo, quanto no aspecto teórico-político:

Entende-se que uma definição mundial deve ser suficientemente genérica para respeitar as par-
ticularidades e historicidades de cada nação, sem ferir suas conquistas éticas, políticas e profis-
sionais. Desse modo, cabe sinalizar, na atual definição da Fits, os elementos que dificultam seu 
reconhecimento como expressão do Serviço Social no mundo. O documento de definição de 
trabalho social da Fits é sintético, não apresenta elementos de reflexão ou fundamentação, e está 
estruturado em cinco itens, com um parágrafo cada um: DEFINIÇÃO, COMENTÁRIO, VALORES, 
TEORIA, PRÁTICA (CFESS, 2011, p.738). 

Assim, a FITS, entidade de representação do Serviço Social mundial, tem nesta conceituação e defesa a tra-
dução da direção hegemônica mundial funcional ao capitalismo, direcionada por um projeto profissional de 
cunho estrutural-funcionalista. Assim, o Serviço Social brasileiro, tendo em vista seu atual projeto profissional, 
não se alinha ao projeto mundial hegemônico e tem se colocado na disputa por garantir uma nova direção 
social, política e teórica nos organismos internacionais de representação da profissão. Neste sentido, ao ten-
sionar o debate, o CFESS tem sido vanguarda em busca da ruptura da conceituação mundial atual para além 
do Serviço Social brasileiro. O Conselho vem cumprindo a tarefa de ampliar os horizontes do projeto ético 
político profissional brasileiro, levando o debate às diferentes nações do mundo, numa disputa incessante 
pela hegemonia de seu projeto, frente às concepções conservadoras que existem nas diferentes nações do 
mundo capitalista e que dão força e forma ao Estado capitalista.

Neste sentido, o Serviço Social brasileiro vem cumprindo a tarefa de contra hegemonia em cenário mundial, 
traçando estratégias de convencimento e adesão ao seu projeto profissional. Mas entender como a profissão, 
no Brasil, ainda consegue se manter hegemonicamente afinada à direção social crítica; e não da captura cega 
pela mesma lógica de defesa intransigente do ‘Estado social’ como fim último do seu trabalho, é um desafio. 
Ao mesmo tempo que a profissão desenvolve suas ações na defesa por melhores condições de vida da classe 
trabalhadora, ou seja, por meio das intervenções estatais no social, uma vez que esta tem sido a estratégia 
metabólica de manutenção do sistema capitalista e a forma de atender demandas do capital e trabalho, temos 
nos mantido politicamente organizados pela defesa de uma outra sociabilidade. 

A proposta reformista não irrompeu ideologicamente o Serviço Social brasileiro e esta constatação é com-
provada na manutenção do Código de Ética de 1993, por exemplo, respaldo legal da profissão, que explicita 
e orienta nossos princípios e valores contra todas as formas de opressão e exploração. 

Pensar que o conjunto CFESS tem empreendido um processo de disputa na conceituação de Serviço Social 
mundial vai além de pensar somente a perspectiva ideológica que defendemos. Significa entender que, a 
partir de uma modificação mais ampla sobre a profissão, ampliam-se as possibilidades de disputa no seio do 
Estado e maior espraiamento de uma perspectiva crítica à sociedade capitalista.
 
Passados 38 anos do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (III CBAS) - o assim chamado Congresso 
da Virada-, realizado em 1979 em São Paulo, que permitiu uma nova forma de se pensar a profissão, refletir 
sobre o que significou este momento histórico e as razões pelas quais foi possível chegar a esta escolha e 
como ela se mantém até os dias de hoje, é objeto instigante. São quase 40 anos de construção de um projeto 
profissional de pensamento crítico, que visa sintonizar a categoria profissional com a realidade concreta, com 
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suas nuances de complexidade e densidade histórica.
Não sem polêmicas, debates e conquistas coletivas, a profissão vem galgando uma maturidade teórico-éti-
co-política, num processo dinâmico e perfilado pelos diferentes sujeitos que a constroem. 

A capacidade de análise crítica que o Serviço Social brasileiro vem desenvolvendo ao longo de sua trajetó-
ria sócio-histórica, mais precisamente nos últimos trinta e oito anos, vem lhe conferindo visibilidade social e 
respeitabilidade, tanto em nível nacional quanto internacional. A consolidação da profissão no Brasil, através 
de um arcabouço teórico-metodológico denso, resguardado por sólida produção e o protagonismo das en-
tidades da categoria na reafirmação do Serviço Social crítico, basilado nas concepções marxianas e marxis-
tas, têm permitido, como já sinalizado, debates frutíferos para a compreensão e significado da profissão nas 
instâncias mundiais de representatividade da profissão, como na FITS (Federação Internacional de Trabalho 
Social), por exemplo.

Assim, o Projeto Ético Político hegemônico no Brasil, embora não exclusivo, tem revelado forte capacidade 
de análise crítica da relação entre capital e trabalho, do que tem conferido uma essencial identificação com o 
teor classista nas respostas e enfrentamentos no seio do Estado frente as múltiplas expressões da questão 
social, em franco projeto contra hegemônico na sociedade de classes, mas que, porém, resiste e luta por uma 
outra sociabilidade.
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PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE TRABAJO SOCIAL EN ECUADOR: 
CAMINOS RECORRIDOS Y LECCIONES APRENDIDAS DESDE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Mariano Nascone 52 
Daisy Valdivieso 53 (co-autora)
Universidad Central del Ecuador - Ecuador

Resumen

El artículo reflexiona sobre lo que implica la implantación de diversos modelos de desarrollo para el Trabajo Social a través de una 
caracterización socio histórica de la primera década del siglo XXI, en contraste con la década actual. Se presentan algunas leccio-
nes aprendidas para la profesión como la interpelación de las concepciones sobre la cuestión social y el rol de la intervención en 
los territorios. El objetivo es encontrar algunos pisos mínimos que no nos desvíen de las discusiones necesarias ante la avanzada 
de gobiernos neoliberales y neoconservadores en varios países de la región. Asimismo se plantean algunos desafíos para alcanzar 
mayores niveles de autonomía profesional a través de la organización y la producción de conocimiento. Finalmente, se analiza la 
situación actual del Trabajo Social ecuatoriano a partir de la interpelación de la Constitución de 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir 
(Sumak Kawsay) como modelo de desarrollo. 

Palabras claves: Autonomía y cuestión social / lecciones aprendidas / Regímenes del Buen Vivir

Introducción

Agradecemos a los organizadores del evento por invitarnos a participar en este encuentro latinoamericano 
como única Universidad del Ecuador en calidad de ponente. Somos la Universidad Central del Ecuador y nos 
enorgullece que se realice el evento en una universidad pública como la que representamos, ya que somos 
conscientes de su importancia en la generación de condiciones de igualdad y movilidad social para los estu-
diantes. 

En consonancia con el eje que nos convoca referido a los caminos recorridos y por recorrer desde el Trabajo 
Social, vamos a compartir el desarrollo integral que estamos realizando desde nuestra carrera, la cual este año 
cumplió 52 años de creada. Hecho que nos enorgullece y compromete a profundizar esfuerzos por consolidar 
un trabajo social con mayores niveles de profesionalización, criticidad, compromiso emancipador y autonomía 
como disciplina. Estos son algunos de los conceptos sobre los que queremos reflexionar. Para ello haremos 
en primer lugar, una breve caracterización socio histórica de la situación actual en la mayoría de los países 
de Suramérica en cuanto a los retrocesos en los niveles de bienestar. En segundo lugar, nos centraremos en 
reconocer los caminos recorridos, las lecciones aprendidas y los desafíos que tiene nuestra profesión a ni-
vel regional ante un mundo cada vez más globalizado y multipolar en sus relaciones de poder, partiendo del 
caso ecuatoriano. En este sentido, y en consonancia con los ejes de este panel, destacamos la necesidad 
de lograr mayor autonomía y organización de modo que la cantidad y calidad de nuestras intervenciones no 

52 Profesor de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Políticas Sociales y Gerenciamiento del Desarrollo (Universidad Nacional 
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General de UNASUR, Jefe del Departamento de Promoción en Intercambio de Políticas Sociales Regionales del Instituto Social del MERCOSUR, entre otros. Correo 
electrónico: mnascone@gmail.com
53 Directora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. 
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sean la variable de ajuste ante el escenario descrito a nivel regional. Ante ello, nos vemos en la necesidad de 
alertar sobre la amenaza que significa para las poblaciones en cuanto al retroceso de los niveles de inclusión 
e integración social alcanzados. Del mismo modo, en cuanto a nuestro saber-hacer-decir desde el retorno de 
epistemologías, concepciones y marcos teóricos importados no sólo de otras disciplinas sino de otras regio-
nes que han posicionado la profesión en una situación de subsidiariedad histórica. 

Breve caracterización de la situación actual

El Trabajo Social, como cualquier otra disciplina, debe ser entendido desde los períodos concretos en que 
se registran avances, estancamientos y también retrocesos. Esto no significa obviar los procesos históricos 
que fueron moldeando a la profesión. Sin duda, fruto de ello encontramos actualmente posicionamientos 
comprometidos con las realidades actuales y las deudas históricas de las poblaciones desde un enfoque 
emancipador, crítico, sistémico y decolonial de los saberes y relaciones de poder. Posicionamientos que nos 
permiten dar cuenta que más allá de las variaciones que puedan existir, hemos superado algunas discusiones 
que permiten construir algunos pisos mínimos para no retornar a una función subsidiaria de nuestra profesión; 
subsidiaria de otras disciplinas en cuanto a la capacidad de enunciación y definición de las problemáticas 
sociales resultantes de la cuestión social, como también, en cuanto a la inserción de nuestras intervenciones 
sobre éstas. En otras palabras, una subsidiariedad no sólo en el saber decir, sino también en el saber hacer. 
Sin embargo, cabe advertir que aquello que creímos superar a través del alcance de mayores niveles de 
profesionalización y organización política de nuestra disciplina, pretende reinstalarse nuevamente ante un 
panorama de recesión de derechos en su máxima expresión y alcance. Estos peligros no solo amenazan con 
retroceder en nuestras concepciones acerca de la cuestión social y los sujetos de derechos desde un enfoque 
vincular, sistémico, crítico y emancipador, sino también, en nuestras intervenciones como profesionales hacia 
el retorno de una praxis neofilantrópica y neoasistencialista.

Si bien, estas prácticas no ofrecen nada novedoso en su acciones, como tampoco en los actores que las de-
sarrollan y en el rol que esperan de nuestra profesión, coincidimos con la caracterización de Alayón (2018) so-
bre la situación actual en materia de políticas sociales, él afirma que “se verifica una retracción de ciertos tipos 
de políticas sociales, la desvalorización de la vigencia de los derechos y una transferencia hacia concepciones 
más de neofilantropía, de concepciones cuasi de trabajo voluntario u optativo que nada tiene que ver con la 
vigencia de los derechos que es lo central” (p.68). Es preciso señalar que no nos suscribimos a aquellas posi-
ciones que niegan la importancia del componente asistencial de las políticas sociales, pero advertimos sobre 
el retroceso en los procesos de inclusión e integración social que significa la reducción del enfoque de dere-
chos en las políticas sociales hacia actividades asistencialistas y filantrópicas. Nuevamente se pretende que 
ante panoramas de recesión de las economías, debemos hacer mayores esfuerzos, socializando las pérdidas 
(no así las ganancias) y legitimando las acciones caritativas y benéficas de los sectores más concentrados.
 
Retomando los aportes de Alayón (2018) es preciso advertir que “siempre los filántropos necesitaron más a los 
pobres, que los pobres a los filántropos”(p.25). Ello necesariamente nos conduce a la obligación de tener una 
mirada que traspase las fronteras de nuestra profesión en lo disciplinar como en lo espacial, yendo más allá de 
nuestros territorios en el ámbito regional y mundial. De este modo, analizar cómo estos fenómenos impactan 
en nuestra profesión y en la calidad de vida de las personas sujetos de derechos. Para ello proponemos ana-
lizar dichas cuestiones concón relación a los los modelos de desarrollo, partiendo de la realidad de Ecuador.
Para situar el Trabajo Social en Ecuador debemos hacer referencia a la Constitución de la República de Mon-
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tecristi del año 2008 y al Plan Nacional del Buen Vivir, del “Sumak Kawsay54”, los cuales se convirtieron en 
el paraguas más amplio que guía la discusión sobre el desarrollo en el país desde la última década. Según 
la Constitución de la República en su artículo número 275, el modelo de desarrollo se refiere a: “un conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio culturales y ambientales que 
garantizan la realización del Buen Vivir”. Se observa de esta manera la búsqueda de una orientación sobre el 
problema del desarrollo que se distancie de las propuestas “economicistas” y “modernizantes” y que colocan 
al crecimiento económico como uno de los principales indicadores y al ser humano como un recurso para al-
canzar dicho crecimiento. Desde nuestra mirada, constituye un punto de inflexión que atraviesa por completo 
la profesión dado que busca “superar los límites de las visiones convencionales del desarrollo” (Plan Nacional 
del Buen Vivir, 2013, p.19), lo cual brinda la posibilidad de contar con un marco legal desde un enfoque de 
derechos para las intervenciones en la cuestión social. 

Cabe resaltar que el espíritu de Montecristi55, reconoce el Preámbulo de la Constitución de la República a los 
ecuatrianos como “herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y 
colonialismo” y en cierto modo, al proceso participativo de organizaciones de mujeres, colectivos sociales, 
comunidades indígenas, grupos afrodescendientes, jóvenes estudiantes, montubios, entre muchos otros ac-
tores sociales, que se unieron para forjar una nueva Constitución en el país. En el preámbulo se incorpora el 
respeto a la naturaleza (“la Pacha mama”), la interculturalidad y la igualdad entre el hombre y la mujer, y plantea 
como objetivo la construcción de un sistema económico social y solidario que posiciona lo social en igualdad 
con lo económico. A partir de ello, coloca en el centro del escenario al ser humano y la naturaleza en los pro-
cesos económicos hacia la construcción y fortalecimiento de un “estado constitucional de derechos y justicia 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. 

En efecto, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 permitió implementar un conjunto de políticas 
públicas que alcanzaron niveles de integración social e inclusión social, económica, cultural y política como 
nunca antes en el país. Una constitución que se define garante de derechos y justicia social, sin dudas abre 
las puertas al rol de un trabajo social comprometido con la vigencia irrestricta de los derechos humanos, so-
ciales, políticos, económicos y culturales. Esto amplia nuestro marco conceptual y los horizontes de nuestras 
intervenciones sociales. 

Estos avances que impactan en el desarrollo de nuestra profesión no son sólo patrimonio del Ecuador, tam-
bién, con diferentes matices y proporciones, se ha alcanzado en muchos de los países de la región principal-
mente durante la primera década e inicios de la segunda década del siglo XXI como producto de la decisión 
política de gobiernos que entendieron que no era posible seguir hablando de sistemas democráticos en la 
región y de la necesidad de cerrar brechas históricas, si no se enfrentaba de forma integral las manifestacio-
nes de la cuestión social. 

Ahora bien, respecto a los avances y retrocesos en nuestra profesión, la pregunta que se impone es: ¿Cómo 
se articulan estos avances con un contexto actual de graves retrocesos en materia de inclusión social (en 

54 En el año 2007, la noción del Buen Vivir fue recogida por primera vez en un documento oficial del Estado ecuatoriano: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 
(Senplades, 2007). Con el proceso constituyente de 2007 y 2008, la noción adquirió nuevas dimensiones, se nutrió del enorme debate social generado en Montecristi 
y pasó a ser el eje vertebrador de la nueva Constitución de la República, aprobada en referéndum por la mayoría del pueblo ecuatoriano. (Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017, El Socialismo del Buen Vivir, p.23)
55 La constitución de la República del Ecuador fue sancionada luego de ser redactada por una Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre 2007 y 2008 en la 
ciudad de Montecristi.

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente_de_Ecuador_de_2007_y_2008
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su máxima expresión) ante la llegada de una oleada de gobiernos neoliberales y neoconservadores, hasta 
con expresiones xenófobas y misógenas, en algunos países de la región? Esto nos conduce a un segundo 
interrogante, que queremos dejar planteado en este encuentro: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas como 
profesión en cuanto al rol que los sectores de poder económico que acompañan a estos gobiernos precisan 
que desempeñe el Trabajo Social y las ciencias sociales en general, y ante los escenarios de recesión en los 
niveles de integración social y recomposición de derechos? 

Más allá de los diversos enfoques que pueda adoptar la profesión -que sin duda impactan de diversa manera 
las condiciones de vida de los destinatarios de las políticas en tanto sujetos de derechos- consideramos nece-
sario acordar que contamos con evidencias más que suficientes para dar cuenta de qué implica la pretensión 
de instalar nuevamente ciertas recetas como: la reducción del rol y el presupuesto del Estado en el área social; 
el extremo endeudamiento externo y el consecuente desembarco de los organismos financieros internaciona-
les de crédito con sus decálogos de medidas de austeridad; el creciente protagonismo en la esfera pública de 
organizaciones no gubernamentales; y la eliminación de impuestos progresivos y sus consecuencias para la 
redistribución de las ganancias, entre otras medidas que ya fracasaron en la región, puesto que lejos del cre-
cimiento prometido, “derramaron56” los peores índices socio económicos de la vida democrática de nuestros 
países. 

Por supuesto, otra lección aprendida es que no es lo mismo hablar de crecimiento que de desarrollo, y mucho 
menos, desarrollo con inclusión e integración social. Como menciona Amartya Sen (2000):

La economía convencional del desarrollo ha confundido los fines con los medios, al buscar la 
maximización del crecimiento económico y olvidar que el fin del desarrollo es la expansión de las 
capacidades humanas. El crecimiento es solamente un medio y no un fin en sí mismo. Además, 
como medio, es insuficiente si no está acompañado por la redistribución de la riqueza, la participa-
ción activa en las decisiones y la mejora en la calidad de vida. Si el crecimiento no es sustentable, 
tampoco su aporte será duradero.

Desde nuestra percepción, hoy asistimos a una re-mercantilización de los regímenes de bienestar reposi-
cionando el rol del mercado (representado principalmente por el capital financiero) por encima del Estado y 
las comunidades y/o familias en la provisión de bienestar. Ante ello, quisiéramos reflexionar acerca de quién 
asume el costo de esta reconfiguración y cómo se inserta el trabajo social en este retroceso de los niveles de 
bienestar. Podemos afirmar que otra lección aprendida es que lo social no puede ser subsidiario de lo eco-
nómico y que las políticas sociales de salud, vivienda, educación, inclusión socio productiva, desarrollo local, 
entre otras, sean la variable de ajuste. 

Es cierto que es preciso continuar los debates acerca de los desafíos que aún persisten en materia de inclu-
sión social en la región, como del enfoque necesario en las políticas públicas para alcanzarlos. Los crecientes 
grados de responsabilidad que las familias – principalmente las mujeres – adquirieron como resultado de las 
políticas de transferencias monetarias de ingresos, o la falta de combinación de políticas contra la pobreza 
con políticas contra la riqueza, constituyen algunos de los pendientes que se adeudan en materia de políticas 
sociales. No obstante, esto no significa dejar de reconocer a los millones de personas que tuvieron la posibi-

56 El concepto es utilizado en alusión a la Teoría del derrame. 
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lidad de una movilidad social ascendente y que puede visualizarse en la totalidad de indicadores socioeconó-
micos utilizados para medir la pobreza, indigencia, analfabetismo, desnutrición, entre otros, sumando inclu-
sive – aunque con menores resultados en cuanto a intensidad – al Índice de Gini que mide la brecha histórica 
de desigualda en la región. Más allá de estos debates necesarios, preocupa analizar cuál será la variable de 
ajuste ante el escenario actual, y qué implicaciones tiene para el Trabajo Social. 

Desde nuestra perspectiva, uno de los desafíos que tenemos por delante como profesión y ciencia social 
para afrontar estos escenarios es lograr mayores niveles de autonomía frente a los ciclos económicos de los 
sistemas capitalistas en que vivimos. El rol del trabajador social no puede estar sujeto a los mejores o peores 
ciclos económicos del capitalismo, sino que debe trabajarse para evitar retroceder en las conquistas sociales 
logradas y para generar pisos mínimos de protección social en una búsqueda permanente hacia la promoción 
e inclusión social que garantice mayores y mejores niveles de integración social. Para ello es indispensable 
construir un pensamiento crítico y propositivo que supere un enfoque normativo y funcionalista de la profe-
sión. Sin esto, nuestras intervenciones estarán siempre determinadas por la coyuntura.

Entendemos la búsqueda de autonomía como un proceso netamente político. No obstante, adherimos las 
palabras de Bourdieu (2000) quien decía que “la politización de una disciplina no es el indicio de una gran 
autonomía” (citado en Danani, 2006, p.190). En el mismo sentido, Norberto Alayón (1975) afirma que “hay que 
evitar caer en la `desprofesionalización´ como eventual resultante de la `sobrepolitización ,́ y a la vez impedir 
también la `despolitización´ como expresión de la sobreprofesionalización´” (citado en Danani, 2006, p.190). 
Siguiendo con el análisis de Bourdieu, el autor señala que lo que otorga capital dentro de un campo, es la 
autoridad para hablar y hacer. Es decir, que la autonomía de una profesión se refiere a la capacidad de definir 
los problemas y construir el objeto, es decir, de definir la realidad a través de la utilización de marcos teóricos 
conceptuales propios. 

Uno de los ejes de esta mesa plantea los desafíos en materia de investigación. Ante ello, queremos afirmar 
que la producción de conocimiento propio en y desde el Trabajo Social es fundamental y así aportar eviden-
cias empíricas sobre el impacto en las condiciones de vida de los sectores más vulnerados y en los sectores 
medios y medios bajos, debido a la re-mercantilización de los regímenes de bienestar. Asimismo, es preciso 
alertar sobre la amenaza que implica la implementación de estas recetas no sólo para los sectores descritos 
y nuestras intervenciones, sino también para los procesos de formación y enfoques del trabajo social de los 
estudiantes. Los riesgos del retorno del asistencialismo, la neofilantropía, el voluntariado social, la psicolo-
gización de la cuestión social, la burocratización y el tecnicismo desmedido, son facetas de la formación 
profesional que en líneas generales hemos superado, lo cual no implica que existan intereses para su retorno.
Finalmente, no podemos permitir que el avance del neoliberalismo y neoconservadurismo en la región nos 
conduzcan a una derrota más profunda, como la gobernabilidad cultural de nuestras acciones y las problemá-
ticas sociales desde la lógica de la responsabilidad individual. En este sentido, ya superamos el debate fun-
cionalista en el que había que ajustar al individuo al medio ambiente y responsabilizarlo por las consecuencias 
de la implantación de sistemas políticos y económicos excluyentes. Cobran vigencia las palabras de Norberto 
Alayón (2018), cuando afirma que “nos dimos cuenta de que más que ajustar a ese medioambiente degradado, 
sin agua, sin cloacas, sin vivienda, sin salud, se debía cambiar al medio ambiente” (p.45), a lo que sólo agre-
garíamos, desmercantilizando y desidividualizando la provisión del bienestar. 
El neoliberalismo y neoconservadurismo actual pretende reinstalar una ideología individualista y competitiva, 
que busca transferir responsabilidades (tanto del éxito como del fracaso) a los sujetos por las deudas que son 
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sociales. Pareciera que en la última década no fue importante el rol de un Estado activo en la generación de 
oportunidades para acceder a mejores niveles de bienestar, lo cual nuevamente se pretende presentarlo como 
un “gasto57” excesivo y nocivo para el desembarco de inversiones extranjeras. De nuevo estamos ante el retor-
no del discurso de la meritocracia, suprimiendo los caminos institucionales para una restitución de derechos y 
pretendiendo consolidar un cambio cultural definitivo de nuestras subjetividades desde una lógica individual. 
No cabe duda que en estos intentos de regresión cultural, cumplen hoy un papel fundamental los monopolios 
comunicacionales que “crean cultura, moralidad y sentido común, incidiendo en el despliegue de subjetivida-
des pasivas y orientando la conducta de miles y miles de personas. Tales subjetividades han funcionado, para 
algunos, en contra de los intereses populares” (Godoy, 2017, p. 129). Estas cuestiones recorren una delgada 
línea hacia el retorno de una concepción individualista y funcionalista de nuestra profesión en cuanto al abor-
daje de la cuestión social, así como de las problemáticas sociales surgidas como resultado de esta contradic-
ción propia de los sistemas capitalistas en los que nace y se desarrolla nuestra profesión. 

Estas son algunas de las lecciones aprendidas y los riesgos que la situación actual representa para nuestra 
profesión, como también para las condiciones de vida de la población. En los próximos párrafos, comparti-
remos cómo estamos intentando superarlas desde la carrera de Trabajo Social en la Universidad Central del 
Ecuador. 

Avances y desafíos del Trabajo Social en Ecuador 

Como decíamos al inicio de nuestra exposición, el rediseño de la carrera de Trabajo Social en la Universidad 
Central del Ecuador se enmarca dentro de lo establecido en la Constitución Nacional de 2008 y en las agen-
das de Planificación Nacional a través del Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Como resultado, las 
políticas públicas orientan la acción y el empoderamiento de la ciudadanía en cinco ejes de igualdad: género, 
movilidad humana, perspectiva intergeneracional, intercultural y discapacidad. 
A partir de allí, el rediseño de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador aprobado en 
2016, incorpora y desarrolla algunos ejes fundamentales como: Democracia e interculturalidad; Derechos del 
Buen Vivir y Políticas sociales; Movimientos sociales y Territorialidades, entre otros, desde un abordaje intra, 
inter y multidisciplinario con un fuerte énfasis en lo territorial. Asimismo, se incorpora un enfoque intercultural 
de inclusión de saberes desde una propuesta política de filosofía de la praxis con el objetivo de aportar en la 
construcción de conocimiento. Esto desde una mirada decolonial que recupera las epistemologías del sur en 
un intento por mirarnos como región indígena y latinoamericana; de recuperación de saberes y prácticas que 
históricamente fueron denegadas como por ejemplo, la cosmovisión Andino - Amazónica a fin de avanzar en 
el desafío de decolonizar nuestras intervenciones. Por citar algunos ejemplos, tenemos centros de referencia 
y vinculación desde donde los estudiantes se insertan en comunidades con formas de organización ances-
trales y comunitarias, ubicadas incluso en zonas aledañas a la universidad y que interpelan nuevas formas de 
relación con el Estado. 

Sin duda, la sistematización de estas experiencias arroja elementos de importancia para el desarrollo de una 
“ecología de saberes” (De Souza, 2010)58, como práctica teórica. Esto no significa, tal como lo entendemos 

57 Desde nuestra concepción entendemos que los fondos públicos del presupuesto nacional destinados a lo social en su máxima expresión no constituyen un gasto 
sino una inversión. 
58 La Ecología de Saberes parte de la idea que no hay conocimiento general, o un conocimiento único, sino que existen otras formas de conocimiento que han sido 
negadas por la modernidad occidental y al ser negadas han sido ocultadas ya que al aprender solo un tipo de conocimiento (el occidental) olvidamos otras formas de 
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en la carrera, una negación de la matriz de conocimiento epistemológico occidental, sino como dice De Sou-
za (2004) “de ser flexibles en las formas de validez de otras epistemes” (citado en Rediseño de la Carrera de 
Trabajo Social, 2017, p.18). En ese sentido, la propuesta de estos horizontes epistemológicos está enfocada 
en hacer ciencias sociales desde la recuperación de los saberes del “otro” en la producción de conocimientos 
y tomando en consideración la importancia que lo comunitario adquiere en el marco del Buen Vivir o Sumak 
Kawsay. 

Asimismo, el fortalecimiento del Estado de Derecho que fomenta actualmente la Constitución de la República 
genera una mayor demanda ocupacional de trabajadores sociales, lo cual tiene una implicación en la carrera 
con el crecimiento sostenido de la matrícula. Durante el período 2015-2016 se registró un número cercano a 
los 421 estudiantes y 491 estudiantes en el período 2017-2018. En el período actual (2018-2019) se registra casi 
un total de 600 estudiantes, que equivale a la suma de los estudiantes de las carreras de Sociología y Ciencia 
Política que conforman junto a Trabajo Social la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Central de Ecuador. Es por ello, que de acuerdo a los antecedentes descritos puede afirmarse que el Trabajo 
social en Ecuador está atravesando un proceso profundo de cambios, no sólo de enfoques sino también de 
formas de intervención. 

Consideramos fundamental distanciarnos de aquellos enfoques políticos y teóricos que solo reproducen el 
orden y la estabilidad de las instituciones, como si fueran la representación más digna de las demandas de la 
sociedad en busca del bienestar de la población. En este sentido, continuar por el camino de la deconstruc-
ción y la crítica propositiva de la realidad no es una opción en nuestro camino, sino una necesidad. Para ello es 
fundamental no quedarnos en la crítica sino avanzar en la producción de conocimientos. Existen numerosos 
aportes bibliográficos en el Ecuador que dan cuenta de la historia del Trabajo Social ecuatoriano - elemento 
en que nos encontramos trabajando- y el desarrollo de procesos de investigación desde nuestra profesión, 
comprometida con las problemáticas sociales actuales de los territorios. 

Asimismo, han surgido nuevas demandas sociales que cuestionan las estructuras de poder por fuera de las 
identidades de clase, que históricamente marcaron el curso de las luchas políticas en el país. Las luchas de 
género, identidad sexual, medio ambiente, identidad cultural, entre otras, nos obligan a pensar en una ciencia 
social que incorpore estos elementos dentro de su análisis. Claro está que no son temáticas prioritarias en los 
intentos cada vez más notorios de los sectores hegemónicos por mercantilizar la producción de conocimiento. 
En este sentido, queremos tener mayor autonomía dentro del campo de las ciencias sociales para centrar los 
esfuerzos en producir y sistematizar nuestros saberes. Apostamos por una ciencia social en América Latina 
que hable desde sus propias categorías teóricas y que no se limite a importar conceptos que no encajan en 
realidades históricamente distintas. El Plan Nacional del Buen Vivir nos marca el camino al señalar que “hoy ya 
no estamos en el momento de imitar el fracaso” (…) “porque América Latina y el Sur aspiran a mirarse en sus 
propios espejos” (Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017) Éstas últimas variables, la generación de mayor 
autonomía y la recuperación de la perspectiva histórica propia, son claves en el horizonte de nuestra disciplina. 
Asimismo, el Buen Vivir nos habla de la necesidad de universalizar derechos (incluyendo los sociales y eco-
nómicos), pero también de oportunidades para una vida en plenitud priorizando el principio de ubicar al ser 
humano sobre el capital. Es importante recuperar esta perspectiva universal de derechos e inclusión social, 
económica y cultural, que encontramos en el Plan Nacional del Buen Vivir para construir un nuevo régimen 
conocer y nos volvemos ignorantes frente a éstas; “toda la ignorancia es ignorante de un cierto conocimiento, y todo el conocimiento es el triunfo de una ignorancia en 
particular” (citado en “Rediseño de la carrera de Trabajo Social”, 2017, p.19).
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de bienestar. que en el caso de Ecuador podríamos denominar un Regímen del Buen Vivir. Esto implica un 
régimen que dé respuesta no sólo a las definiciones teórico-conceptuales sobre el bienestar y desarrollo, sino 
también a las problemáticas sociales del siglo XXI e incorpore los enfoques desarrollados. 

Para esto podríamos comenzar por mencionar (no lo desarrollamos por cuestiones de espacio) algunas lec-
ciones aprendidas en cuanto al enfoque de las políticas sociales en los regímenes de bienestar como por 
ejemplo: mayor grado de (des) familiarización, es decir que el bienestar deje de ser exclusiva responsabilidad 
de las familias y principalmente, de las mujeres (Martínez Franzoni, 2007); (des) mercantilización, en cuanto a 
que el bienestar no dependa del poder adquisitivo de las personas, es decir, del modo en que se insertan en el 
mercado (Espin Anderssen, 1993 y 2000); y desclientelización de las políticas sociales de inclusión social (An-
drenacci & Repetto, 2006), es decir que la provisión de bienestar deja de ser utilizada de forma clientelar con 
el objetivo de conseguir el voto en elecciones y/o el apoyo político en los territorios por parte de las personas 
a quien se destina la política social. Esto combinado con el desarrollo de políticas para reducir la pobreza59 y 
redistribuir la riqueza con justicia social, disminuyendo los niveles de desigualdad. 

En este último caso, el desarrollo de mayores niveles de justicia social en los mecanismos de recaudación tri-
butaria de los Estados es un tema pendiente y fundamental para garantizar la sostenibilidad de los regímenes 
de bienestar y/o del Buen Vivir. Hablar de justicia social implica entre otros factores, la aplicación de impuestos 
progresivos (al capital financiero, la propiedad privada, las ganancias, etc.) que complementen los impuestos 
llamados regresivos (por ejemplo, el impuesto al valor agregado). Estos conceptos deben ser parte de las lec-
ciones aprendidas y de los pisos mínimos teórico-conceptuales que como profesión debemos construir para 
la provisión de bienestar en el siglo XXI. 

Algunas conclusiones a modo de cierre

A lo largo del este artículo hemos desarrollado las implicaciones que tiene para nuestra profesión la implanta-
ción de diversos modelos de desarrollo y/o crecimiento, y también las lecciones aprendidas que nos permitan 
construir pisos mínimos teórico-conceptuales para no desviar las discusiones y proyectar la profesión de cara 
a los desafíos actuales. 

Sin duda, es preciso destacar que todos estos desafíos que tenemos como profesión no podemos afrontarlos 
de manera aislada. Hoy más que nunca la articulación nacional, regional e internacional para un trabajo social 
crítico y propositivo se impone como una necesidad. Ante un mundo cada vez más globalizado y multipolar en 
sus relaciones de poder, no podemos estar desconectados ni desorganizados. Este congreso latinoamericano 
constituye una oportunidad inmejorable en dicho objetivo. Tenemos que fortalecer el relacionamiento entre 
nuestras universidades a partir del reconocimiento de que las problemáticas sociales son complejas y los re-
cursos con que pretenden que las afrontemos son cada vez más escasos. Esto implica entender las relaciones 
entre universidades no a partir de una lógica impuesta desde el norte, que busca la internacionalización de las 
carreras con el fin de obtener mejores posiciones en rankings que en nada condicen sobre las necesidades y 
realidades de nuestros pueblos y universidades. 

59 “O sea, la adopción de una estrategia direccionada a favor de las personas en situación de pobreza, de forma que éstas se beneficien proporcionalmente del desa-
rrollo en mayor medida que los sectores más enriquecidos”. En Nascone et.al. Is Mercosur (2012); Marco Conceptual de la dimensión social del Mercosur. Asunción: 
Editorial Tekoha. 
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Lo anterior, no sugiere renunciar a desarrollar una educación con mayores niveles de calidad y calidez. Sin 
embargo, no podemos caer en esta falacia de la competencia, sino más bien trabajar en un relacionamien-
to que tenga como pilares la organización política y la cooperación solidaria y democrática en la búsqueda 
de una universidad cada vez más inclusiva. Organización política para el fortalecimiento de nuestras redes, 
asociaciones y federaciones nacionales, regionales e internacionales, que posicione un trabajo social para la 
defensa y consolidación de los niveles de inclusión e integración social de la población. Cooperación solidaria 
y democrática en y desde el Sur que garantice un fortalecimiento de nuestras profesiones, a través del inter-
cambio de docentes y estudiantes, y con ellos, de los saberes que estamos construyendo y de-construyendo 
para lograr una universidad más inclusiva y un conocimiento latinoamericano compartido y emancipador.
Afrontar las nuevas problemáticas sociales producto de esta re-mercantilización del bienestar en el siglo XXI, 
nos exige más que nunca mayor unidad y cooperación. Qué paradójico pensar que actualmente existe gran 
facilidad para la movilidad de capitales especulativos entre los países pero no para las personas; en el caso 
de los capitales pareciera que no existen fronteras ni muros que los detengan. En este sentido, Ecuador es 
un ejemplo de movilidad inclusiva, con la aprobación de la Ley de movilidad de personas aprobada en el año 
2017, que plantea la libre movilidad por el simple hecho de ser ciudadano suramericano y la apuesta para pa-
sar de una ciudadanía suramericana a una universal. 

En este marco inscribimos el relanzamiento de la carrera de trabajo social en la Universidad Central de Ecua-
dor, buscando una vinculación no solo con nuestros territorios a través de las prácticas pre profesionales sino 
con el resto de universidades del país, la región y el mundo. Por tanto, agradecemos la invitación a este evento 
no solo como una valiosa oportunidad de vinculación sino también de aportar a la producción de conocimien-
tos desde nuestra experiencia en la consolidación de una dimensión ético política del trabajo social que nos 
genere mayores grados de autonomía como profesión y permita superar ciertos debates descontextualizados 
sobre las necesidades actuales de los pueblos. Invitamos a todos y todas a que retomemos los saberes de 
nuestras lecciones aprendidas como profesión para no reposicionarla en la subsidiariedad y no retroceder un 
centímetro en nuestras conquistas legítimamente ganadas a través del debate, el ejercicio de la profesión, la 
producción de conocimiento, la organización y la lucha conjunta. Desde ya muchas gracias por su atención y 
los esperamos en la Universidad Central de Ecuador, en nuestra querida República del Ecuador. 
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SERVIÇO SOCIAL E A ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA EM MANAUS/AM
Fabiana de Souza Canto60

Gladson Rosas Hauradou 61

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) - Brasil 

Resumo

Reflete-se sobre a atenção às Pessoas com Deficiência em uma Unidade Básica de Saúde em Manaus/AM/Brasil, enfatizando a 
dimensão ético-política da atuação profissional do Serviço Social. O percurso metodológico consistiu na revisão bibliográfica, pes-
quisa documental, uso dos instrumentos e técnicas – diário de campo, visitas técnicas domiciliares e observação participante com 
análise dos dados do referencial teórico metodológico. Os dados foram obtidos durante a Prática de Campo na Residência Multipro-
fissional em Saúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), no ano de 2015. Os resultados demonstram que a viabilização 
do direito à assistência à saúde à Pessoa com Deficiência na atenção básica volta-se para a promoção da saúde através de progra-
mas que assistam os usuários integralmente nas distintas demandas, sejam elas: deficiência física, auditiva, visual ou outras, o que 
expressa o compromisso profissional característico da dimensão ética da profissão.

Palavras chaves Serviço Social. Saúde da Pessoa com Deficiência. Atenção Básica em Saúde.

Introdução 

As pessoas com deficiência obtiveram avanços significativos no que se refere aos seus direitos humanos 
fundamentais nas últimas décadas. Deve-se isso, às investidas por parte da sociedade, capitaneadas pelos 
movimentos sociais que marcaram as mudanças no país, especialmente, com a aprovação da Constituição 
Federal Brasileira de 1988, marco dos direitos básicos dos cidadãos e cidadãs.

Após 1988, foram estabelecidas medidas que deram novas configurações em relação aos direitos sociais das 
pessoas com deficiência. As políticas públicas são a materialização desses direitos que regulamentadas por 
leis, somam para a construção da proteção social do segmento de acordo com suas tipologias (física, visual, 
auditiva, etc.).

Particularmente, a saúde pública - e “sua expressão maior: o SUS” (Hauradou, 2016) – apresenta-se como 
lócus de intervenção profissional do Serviço Social e da materialização dos direitos das pessoas com defi-
ciência em seus distintos níveis de atenção. 

O papel da atenção básica no atendimento às pessoas com deficiência na perspectiva da integralidade se 
mostra, por demais, importante nos cuidados da saúde desses usuários. Esta é incumbida de dar assistência 
ao usuário que apresenta necessidades de cuidado e de assistência para além do cuidado específico da pa-
tologia (Brasil, 2015).

60 [1] Trabajadora Social Secretaria Municipal de Saúde de Parintins (SEMSA), especialista en Residencia Multiprofesional y Área Profesional en Salud, Universidad 
Federal del Amazonas (UFAM). Email: fabiana.scanto@hotmail.com
61 [2] Trabajador Social, Magíster en Trabajo Social, Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Docente Colegiado de Trabajo Social, Instituto de Ciências Sociais, 
Edcuação e Zootecnia (ICSEZ) / Campus Parintins, Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Email: gladson@.ufam.edu.br
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O suporte teórico-metodológico adotado para o presente artigo discorreu-se sobre a assistência dispensa-
da às pessoas com deficiência, a qual é intermediada, também, pela atenção básica por ser um importante 
instrumento de cuidado ao segmento. Visto que, as pessoas com deficiência têm um legado de políticas 
sociais que as colocam em um patamar de igualdade. No entanto, a efetivação dessas políticas demanda 
intervenções que perpassam a atuação de distintos profissionais de modo se afirmem, de fato e de direito, 
como proteção social.

Assim, reflete-se sobre a dimensão ética da atuação do Serviço Social no trato às pessoas com deficiência, 
mediada pela proposta de assistência integral numa UBS localizada no bairro Jorge Teixeira III, Zona Leste, de 
Manaus-AM. Tal apreensão se desenvolveu articulada às experiências no período de realização da Prática de 
Campo no contexto das atividades da Equipe da Residência Multiprofissional do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas. Durante as atividades na Residência o residente passa pela experiência de conhecer os três níveis de 
saúde (baixa, média e alta complexidade) numa articulação teórico-prática contínua. 

A questão central que orientou a investigação foi a seguinte: a atuação do Serviço Social junto a Pessoas com 
Deficiência, em uma Unidade Básica de Saúde em Manaus, é perpassada pela dimensão ética que se traduz 
no compromisso profissional?

Os objetivos foram os seguintes: Geral - Analisar a atuação do Serviço Social em uma Unidade Básica de 
Saúde em Manaus com enfoque no compromisso profissional – dimensão ética – de atenção à saúde das pes-
soas com deficiência; específicos – 1) discutir a atuação do Serviço Social junto à Pessoa com deficiência no 
âmbito da Saúde e da integralidade da atenção; 2) contextualizar a proteção social à Pessoa com Deficiência; 
3) averiguar a atuação do Serviço Social junto às Pessoas com Deficiência, com ênfase na dimensão ética. 

O artigo inicia com o percurso teórico-metodológico; discute-se brevemente sobre proteção social para as 
pessoas com deficiência física62; reflete-se sobre a integralidade na atenção básica de saúde à Pessoa com 
Deficiência, o Serviço Social e a pessoa com deficiência na atenção básica e a dimensão ética da profissão 
na área da saúde, e se fecha com as Conclusões. 

Percurso Teórico-Metodológico

Este estudo é de natureza qualitativa, sem desprezo aos dados quantitativos, com revisão bibliográfica, pes-
quisa documental e pesquisa de campo. As técnicas utilizadas foram a observação participante, com ano-
tações no diário de campo, visitas domiciliares e entrevistas mediadas por roteiros semiestruturados63. Com 
base na abordagem qualitativa, a qual é a mais adequada para interpretar os significados de crenças, das 
percepções e opiniões dos seres humanos, da forma como interpretam a realidade, como sentem e pensam 
(Minayo, 2008), analisaram-se os dados coletados. 

A amostragem refere-se às profissionais de Serviço Social que atuam na Unidade Básica de Saúde onde se 
realizavam as atividades práticas da residência num total de 02 (duas) assistentes sociais. Esta amostragem 

62 “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (Brasil, 2015).
63 As falas das profissionais não foram destacadas no texto para resguardar suas identidades e respeitar suas decisões quanto a manter o anonimato em razão das 
relações de forças presentes no ambiente de trabalho. 
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configurou-se como não probabilística intencional por permitir “[...] obter a opinião ou conhecer a situação de 
determinadas pessoas ou serviços, por sua especificidade e não representatividade do universo” (Marsiglia, 
2008, p. 391).

Contudo, consideramos necessário observar as Pessoas com Deficiência, usuárias dos serviços de atenção 
básica e seus familiares, durante a realização da prática de campo. Estas eram acompanhadas pelas pro-
fissionais por meio de visitas técnicas domiciliares após demanda espontânea na UBS. Trata-se de um total 
de 04 (quatro) pessoas com deficiência. Assim, ambos sujeitos compõem o universo/população sobre qual 
debruçou-se este estudo. 

Ressalta-se que o residente na prática de campo pode descrever sua experiência, bem como cada residente 
multiprofissional pode descrever a experiência de atuar na atenção básica junto ao profissional de sua área, 
gerando um relato de experiência sobre um tema específico.

A Proteção Social à Pessoa com Deficiência

A proteção social deve, necessariamente, voltar-se para a atenção aos segmentos da sociedade que deman-
dam ações do Estado e que se traduzem em direitos sociais. Para Viana e Levcovitz (2005, p. 17), a proteção 
social incide “na ação coletiva de proteger indivíduos contra os riscos inerentes à vida humana e/ou assistir 
necessidades geradas em diferentes momentos históricos e relacionadas com múltiplas situações de depen-
dência”. Assim, a proteção social tem a finalidade de proteger os cidadãos de quaisquer riscos e assistir às 
pessoas que demandam medidas protetivas em todos os setores sociais inclusive pessoas com deficiência.

Nisiide e Batista (2014, p. 01) salientam o que consideram ser a “dupla face da proteção social”. Para as auto-
ras, a proteção pode ser entendida em duas dimensões, ou seja, tanto como prática vinculada à sociabilidade 
cotidiana quanto prática institucionalizada através de políticas sociais, ambas se destinam ao amparo e pro-
teção dos sujeitos.

Com a Constituição Federal de 1988 a proteção social institucionaliza-se como direito de cidadania e dever do 
Estado brasileiro configurada no tripé da Seguridade Social (Saúde, Assistência e Previdência Social). Dá-se 
início à regulamentação de leis e políticas públicas que contemplassem, ainda, todos os sujeitos em situações 
desiguais. Posto que, em relação às Pessoas com Deficiência, antes da consagração da Carta Magna de 
1988, a proteção social ficava a cargo das famílias e instituições filantrópicas que davam apoio na reabilitação, 
educação e confinamento desses sujeitos, nesse contexto, a assistência do Estado era mínima aos cidadãos 
que apresentava alguma deficiência (Senna et al, 2013).

Porém, a proteção social não se limita a essas três categorias, existem políticas sociais que contemplam 
outros setores como a educação, a cultura, a habitação, o trabalho, a acessibilidade e entre outros direitos 
que garantem igualdade e respeito às pessoas com deficiência para que usufruam de condições dignas na 
sociedade. Senna et al (2013), destacam que a educação, o trabalho, a acessibilidade e a assistência social 
são esferas das políticas públicas que fazem parte das diretrizes constitucionais direcionadas à garantia da 
cidadania às pessoas com deficiência. Porém, muito precisa ser feito para que essas medidas sejam conduzi-
das com seriedade e eficácia, assegurando mais proteção.



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

117

A proteção social a que se vem fazendo referência apresenta-se como avanço na medida em que contempla 
continuamente as Pessoas com Deficiência. Acerca da questão, constata-se uma série de normativas e políti-
cas voltadas para o segmento e que advieram da mobilização coletiva. Foram muitos os avanços em relação 
aos direitos do segmento das Pessoas com Deficiência como por exemplo, a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, a qual abriu leque para Seguridade Social compreendendo o tripé: Saúde, Assistência e 
Previdência Social, além da lei orgânica da Saúde de (Leis nº 8080/90 & 8142/90) que institui a saúde como 
direito de todos e dever do Estado, abarcando também os segmentos sociais que buscam atendimentos es-
pecializados a exemplo da pessoa com deficiência (Brasil, 2008).

É importante frisar os avanços recentes como a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência de 06 de julho de 2015. A Lei de Nº 13.146 “é destinada a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania” (Brasil, 2015).

Esses são alguns dos direitos assegurados pelas legislações no Brasil e que se destinam ao público em ques-
tão. Levar ao conhecimento do cidadão tais direitos é uma das atribuições do trabalho do assistente social, 
contribuindo para a emancipação social dos sujeitos.

A Integralidade na Atenção Básica de Saúde à Pessoa com Deficiência

A integralidade na saúde tem como prioridade abarcar a noção de que o sistema público deve oferecer 
atenção integral às pessoas, abrangendo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, envolven-
do os serviços na atenção primária, secundária e terciária. A integralidade inclui, entre outros serviços os de 
recuperação e reabilitação (Aith et al, 2014). 

Com o princípio da integralidade abriu-se o leque para o atendimento integral à saúde à toda à população, 
sobretudo à pessoa com deficiência que além dos cuidados inerentes à sua condição de saúde, exige atenção 
que ultrapassa os cuidados biológicos.

A unidade básica se estabelecerá como local por excelência do atendimento à pessoa deficiência devido a 
sua proximidade geográfica e sociocultural com a comunidade adjacente e, para isso, será necessário que 
esteja apta a oferecer atendimento resolutivo para a maioria dos problemas e necessidades desse público. 
(Brasil, 2003). A intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá fazer intercâmbio com 
nível secundário especializado para que trabalhem juntos com o objetivo de resolver os problemas funcionais 
e a inclusão social da pessoa com deficiência. 

De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica esta é:

Desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais 
próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato referencial dos usuários, a principal porta de 
entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental 
que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuida-
de do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade 
e da participação social (Brasil, 2012, p.09).
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A partir do que é estabelecido como atenção básica percebe-se que ela é fundamental na reabilitação tanto 
física como social de pessoas com deficiência, dando suporte no cuidado a domicílio. Para tanto, conta com 
a Estratégia Saúde da Família e o Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF como ferramentas importantes 
para assistir à população.

A ESF tem a função de reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais em busca da promoção 
da saúde, prevenção de doenças e reabilitação dos usuários do SUS a fim de estabelecer a promoção da 
qualidade de vida da população, inclusive das pessoas com deficiência. Já o NASF trabalha a educação per-
manente em saúde, a integralidade, a participação social, a promoção da saúde e humanização procurando 
aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na ESF, superando uma lógica fragmentada e construindo redes 
de atenção e cuidado, como apoio à ESF (Figueiredo, 2010).

A Atenção Básica de Saúde atua com as estratégias que cooperam para uma melhor assistência a todos os 
usuários com o objetivo de prevenir contra doenças ou quaisquer riscos iminentes, promovendo a saúde por 
meio de programas que assistam os usuários integralmente, visando o cuidado da saúde desses indivíduos e 
seus aspectos sociais, econômicos e culturais.

Em relação à reabilitação na Atenção Básica às pessoas com deficiência visa o desenvolvimento de capaci-
dades, habilidades, recursos pessoais e comunitários para promover a independência e a participação social 
frente à diversidade de condições e necessidades. 

A Portaria do Ministério da Saúde, MS/GM nº 1.060/2002, instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
com Deficiência, a qual estabelece que ocorra atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, desde a 
atenção básica até a sua reabilitação, incluindo a concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de loco-
moção, quando se fizerem necessários. Em Manaus existe uma rede de apoio às pessoas com deficiência, a 
qual será apresentada a seguir:

Quadro 01 - Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência em Manaus

COMPOSIÇÃO 
DA REDE FUNÇÃO

SUSAM

Coordena programas que atendem os pacientes com necessidades especiais como: Programa 
Melhor em Casa (Atuação da equipe multiprofissional que leva atendimento para as pessoas que 
não podem se locomover até uma unidade de saúde ou que receberam alta e ainda precisam de 
cuidados médicos). Programa de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência- PAID, visa preservar, 
planejar, atender conceder e avaliar as ações em atenção ao deficiente. Dispõe de acompanhamento 
especializado de Fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e psicólogo e de materiais que auxiliam 
às pessoas com deficiência como serviços ortopédico, ocular, auditivo e ostomizado.
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SEMSA

Secretaria Municipal de Saúde, dispõe de serviços que atendem as pessoas com deficiência, 
oferecendo atendimentos nos estabelecimentos administrados pela secretaria (UBS e Policlínicas). 
Faz parte também da assistência a pessoa com deficiência o SOS Vida, tem como finalidade 
transportar pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas que precisem se submeter 
a tratamento de saúde e não têm condição financeira de arcar com os custos de transporte. 
São usuários em tratamento de quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, hemodiálise, pacientes 
transplantados, com problemas ortopédicos, paraplégicos que necessitam trocar sonda, entre outros.

SEPED

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem como finalidade a manutenção e 
garantia dos direitos da Pessoa com Deficiência, além da formulação, execução e a implementação 
de políticas públicas para as pessoas com deficiência e suas famílias, no Estado do Amazonas. 
Coordena o Programa Viver Melhor para Atividades Motoras por meio de atividades lúdicas, 
pedagógicas e artísticas, desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar. Também o Programa Viver 
Melhor faz adaptação das residências para melhorar a mobilidade e a realização de tarefas do 
cotidiano pelas pessoas com deficiência.

Fonte: Elaborado pelos autores

A apropriação dos distintos mecanismos de promoção da cidadania por parte dos profissionais que lidam di-
retamente com a atenção à saúde das Pessoas com Deficiência, coaduna-se com o compromisso profissional 
plasmado no Código de Ética enquanto dimensão do Projeto Ético Político do Serviço Social. 

Othero & Dalmaso (2009, p.177) afirmam que a “atenção primária é um campo importante para o desenvolvi-
mento de práticas de atenção à saúde da pessoa com deficiência, particularmente naquilo que tange à circu-
lação e participação social, sob a ótica de inclusão e dos direitos de cidadania”. 

Em síntese, a Atenção Básica de Saúde incumbe-se da função de assistir às pessoas que demandam cuida-
dos, tanto biológicos como sociais, conectando o usuário aos serviços de saúde e serviços na comunidade 
que possam garantir a efetividade dos direitos assegurados. 

O Serviço Social e a Pessoa com Deficiência na Atenção Básica: A Dimensão Ética 
da Profissão na Área da Saúde

É notório, dado o conhecimento produzido e consolidado pela categoria profissional, que o assistente social 
atua nas diferentes expressões da questão social as quais exigem conhecimentos teórico-metodológicos, 
técnico-operativos e ético-políticos inerentes à profissão como meio de intervenção consistente, competente 
e consequente.

Mioto e Lima (2009) defendem que o conhecimento implica, necessariamente, uma atitude investigativa por 
parte do profissional que permite a compreensão das demandas existentes nos diferentes campos de exercí-
cio profissional, na definição de ações que melhor respondam às necessidades postas pelos sujeitos. Utilizan-
do-se do seu arcabouço teórico para estabelecer propostas para o enfrentamento das problemáticas através 
das políticas sociais que contemplem direitos dos sujeitos em todos os campos que atua, inclusive no campo 
da Saúde.
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Para Souza (1995), o profissional da saúde precisa ter o conhecimento sobre questões ligadas à prática pro-
fissional, ciente dos recursos institucionais e das políticas públicas de saúde para socializar as informações, 
orientações sociais, além de conhecer alguns aspectos clínicos e epidemiológico, assim pode viabilizar os 
direitos sociais.

Destarte, toda prática do profissional requer reflexão, e essencialmente que os preceitos éticos sejam pra-
ticados, sobretudo os que estão instaurados no código de ética da profissão como forma de resguardar o 
profissional das práticas que não condizem com tais princípios. 

De acordo com Barroco (2008, p. 21): “na relação com os usuários, nos limites da sociedade burguesa, a ética 
profissional se objetiva através de ações conscientes e críticas, do alargamento do espaço profissional, quan-
do ele é politizado [...]”. Nessa perspectiva, o profissional deve ser crítico, propositivo frente ao seu espaço de 
trabalho, conhecedor das políticas sociais para propor às instituições melhorias em favor dos cidadãos.

O Código de Ética (1993) pressupõe o compromisso do profissional com a qualidade dos serviços prestados 
à população, com o aprimoramento intelectual para a competência profissional e assim ter o posicionamento 
em favor da equidade e justiça social.

Assim, para compreender a ética na saúde lançamos mão da perspectiva advogada por Martinelli (2007), para 
a qual há três dimensões que são imprescindíveis para o profissional: a ética dos cuidados; a ética militante 
e a ética da proteção social, as quais também estão em plena interação, isto é, uma complementa a outra.

De acordo com a autora, a primeira está relacionada com o Código de Ética (1993) como forma de melhorar o 
atendimento entre usuário e profissional nas complexidades da saúde; a segunda é direcionada pela luta em 
favor dos direitos dos usuários, defendendo os princípios ético-políticos da profissão; e a terceira dimensão 
tem o objetivo de identificar as necessidades dos usuários, procurando encontrar suporte na comunidade e 
nas redes de apoio como fundamentais para sua proteção e autonomia.

Sendo assim, tais dimensões contribuem para definir uma direção ao trabalho do assistente sdocial na saúde, 
especialmente quando se refere à Pessoa com Deficiência, pois a atuação do profissional é perpassada pela 
dimensão ética (do cuidado e do conhecimento), pelo compromisso na mediação dos direitos sociais e do 
acesso às políticas públicas.

Durante as atividades da equipe da Residência Multiprofissional em Saúde, as profissionais que atuam na 
Atenção Básica de Saúde lidavam com diversos públicos e demandas também diversas, exigindo domínio 
teórico-prático na realização das ações. No decorrer da prática de campo foram realizados quatro atendi-
mentos a pessoas com deficiência (em alguns casos acompanhados de familiares) pelas assistentes sociais 
da UBS, juntamente com a residente multiprofissional de Serviço Social como veremos a seguir. Por conse-
guinte, a investigação, verificou-se a presença de uma idosa de 70 anos de idade que havia sofrido um Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC) há 10 anos. Esta usuária, pensionista, morava com os dois filhos que são seus 
cuidadores.

Sobre essa demanda, a atuação desenvolveu-se no sentido de verificar a situação socioeconômica da família 
e principalmente sobre os cuidados e o tratamento de saúde da idosa que, também, usava cadeira de rodas. 
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Os cuidadores foram abordados sobre tais procedimentos, assim como, houve a abordagem junto à usuária. 
Ao longo da atenção/investigação constatou-se que a usuária estava realizando todos os tratamentos. Tanto 
o tratamento de reabilitação com a fisioterapia, quanto o acompanhamento médico na unidade de saúde.

A perspectiva defendida por Martinelli (2007), destaca-se que na ética do cuidado deve-se voltar para per-
ceber a necessidade do usuário, com a sensibilidade de oferecer as informações pontuais, principalmente 
quando se trata da visita domiciliar, buscando criar parceria com o cuidador incentivando sempre a melhorar 
seu cuidado e sua autoestima. Ademais, a democratização de informação no âmbito da atenção à saúde é 
pressuposta no Código de Ética, o que ratifica a atuação profissional junto aos usuários dos serviços da UBS.

Seguindo, identificou-se que a residência da idosa possuía adaptações de acessibilidade na calçada para 
cadeira de rodas; banheiro adaptado para que a mesma realizasse algumas atividades de forma autônoma, 
já que a mobilidade de suas mãos não estava comprometida. Foi enfatizaram a importância do lazer para a 
idosa, como: passeios, ir à igreja, participar de encontros com outros idosos, assim também como enfatiza-
ram essa prática para seus cuidadores, já que se sabe do árduo trabalho desempenhado pelos cuidadores.

Na sequência da atenção/investigação, um outro usuário com deficiência devido às sequelas de AVC, um 
idoso de 60 anos de idade acompanhado de sua esposa, demandou do Serviço Social para se informar e es-
clarecer dúvidas acerca do benefício a que faz à Política de Assistência Social. De acordo com o usuário, sua 
dúvida se referia sobre os 25% a serem acrescentados ao valor da “aposentadoria por invalidez ou de pessoas 
com deficiência que necessitam totalmente de cuidados de outros” (Usuário). 

Acerca da questão, as profissionais destacaram que tal acréscimo não se aplicava às pessoas que recebem o 
benefício assistencial, ou seja, este se destina aos casos de aposentadorias, situação a qual o idoso em ques-
tão não se encontrava, pois este havia conseguido a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Ressalta-se que, a atuação na Atenção Básica recheado de demandas e estas são variadas, surgindo deman-
das não só relacionadas à saúde, mas também de outros campos; como previdenciário, assistência social, 
área jurídica e muitos outros.

Para Fraga (2010), diante desse leque de demandas distintas o Assistente Social deve tomar posse de sua 
atitude investigativa, a qual instiga o profissional buscar respostas para as demandas que se apresentam. 
Sem essa atitude corre-se o risco de o profissional cristalizar as informações e comprometer a qualidade 
dos serviços prestados à população. É preciso considerar que a atuação profissional deve ser avaliada por 
aqueles que são alvos das ações profissionais. Esta avaliação está vinculada à apreensão necessária ao bom 
desempenho profissional e à possibilidade de revisão das abordagens quando for o caso. A partir das falas 
dos usuários e familiares pôde-se articular melhor o diálogo com as profissionais sinalizando perspectivas de 
qualificação das ações. 

Outra situação constatada durante a prática de campo foi o caso de duas crianças gêmeas surdas, de 09 
anos de idade. O pai das crianças demandou, junto ao Serviço Social da UBS, “ajuda” para as crianças e 
relatou que recebia o benefício assistencial devido a uma sequela neurológica decorrente de uma pancada 
na cabeça, mas em março de 2015 houve a suspensão do mesmo. De acordo com o usuário, em razão deste 
ter tido acesso ao benefício, isso inviabilizou as crianças de usufruírem do programa que trata dessa questão. 
Relatou, ainda, que “as crianças nunca frequentaram escola”. 
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Diante da questão, o usuário foi orientado sobre o benefício assistencial ao qual fazia referência em que se 
destacou tratar da garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos 
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 
família, como era esse caso.

Ademais, foi feito contato com a Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos que realiza um trabalho voltado 
para o que consideram-se a “socialização” e educação de crianças com deficiência auditiva, com o objetivo 
de conseguir vaga em escolas no município de Manaus, bem como orientações sobre do Passe Livre64 para 
que quando as crianças começassem os estudos estas se beneficiassem dessa política de transporte dispo-
nibilizada pelo Estado. 

Outro caso se deu por meio de uma visita domiciliar junto à equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e os residentes multiprofissionais (Assistente Social, Fisioterapeuta, Enfermeira, Nutricionista, Edu-
cadora Física e Farmacêutica). Na residência se encontrava uma criança de 11 anos de idade, a qual tinha o 
diagnóstico de epilepsia e apresentava também algumas delimitações motoras. O usuário não estava fazendo 
tratamento de reabilitação física, segundo a família, devido à situação financeira delicada. Dessa maneira, as 
profissionais orientaram os pais da criança sobre alguns locais que dispõe de tratamento para as pessoas 
com deficiência, além de informar sobre o transporte gratuito que na cidade de Manaus é disponibilizado pelo 
governo, a exemplo do SOSVIDA, que atende pessoas em tratamento de quimioterapia, radioterapia, fisiotera-
pia, hemodiálise, pacientes transplantados, com problemas ortopédicos, paraplégicos que necessitam trocar 
sonda, entre outros. 

Foi informado aos pais sobre as clínicas-escolas das faculdades de Manaus, públicas e privadas, que ofere-
cem tratamento para as pessoas com deficiência, especialmente o tratamento de fisioterapia. Algumas ofere-
cem orientação nutricional, de fonoaudiologia e psicologia. 

A abordagem realizada pelas profissionais nessa demanda configura-se como uma atitude investigativa, pois 
buscam alternativas de atenção ao público específico. Sabe-se das limitações no âmbito da saúde pública 
para o atendimento das diversas situações presentes no cotidiano profissional. Contudo, visualizar perspec-
tivas de intervenção no sentido de propiciar o acesso a determinados serviços é sine qua non para a resolu-
bilidade no atendimento.

Martinelli (2007) ressalta a importância dessa atitude quando afirma que “o alcance do olhar do profissional 
eticamente comprometido transcende os muros do hospital”, ou seja, o profissional busca apoio para seus 
usuários na comunidade, na família, em instituições privadas e outras parcerias que existem, a fim de respon-
der às necessidades dos cidadãos.

Nessa perspectiva, as profissionais lançaram mão da pesquisa sobre as instituições que ofertavam tratamen-
to às Pessoas com Deficiência em Manaus, inclusive para usuários com sequelas neurológicas e limitações 
motoras, vejamos:

64 O Passe Livre é uma autorização disponibilizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) por meio do Setor de Atendimento Social (SAS), 
que coordena a expedição do Cartão Gratuidade para Pessoas com Deficiência, em cumprimento ao Art. 261 da Lei Orgânica em Manaus.
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Quadro 2 – Instituições e atendimentos

INSTITUIÇÃO ATENDIMENTOS

UFAM Atende Pessoas com deficiência decorrente a sequelas neurológicas no Ambulatório Araújo Lima.

UNINORTE Pessoas com Deficiência, com sequelas e doenças neurológicas.

FAMETRO/CEFF Pessoas com limitação motora, e sequelas neurológicas, oferece atendimento de fonoaudiologia.

NILTON LINS Atende pessoas com deficiência com sequelas e doenças neurológicas. Atendimento nutricional e 
de fonoaudiologia.

UNIP Atende geralmente pessoas com deficiência e limitações motoras.

Fonte: Elaborado pelos autores

Ressalta-se que esses atendimentos são realizados por estudantes de graduação que estão no último período 
sob orientação e supervisão dos professores supervisores de campo e de ensino o que corrobora o conheci-
mento profissional nas áreas que prestam atendimento.

Tais informações e orientações foram repassadas aos pais da criança, pelas Assistentes Sociais, para que os 
mesmos, de porte das informações, acionassem os serviços supramencionados no sentido de atender suas 
demandas, uma vez que as vagas para tratamento em fisioterapia ofertadas pelo SUS demandam muito tem-
po na fila de espera. As ações desenvolvidas na UBS e nas visitas domiciliares demonstram íntima relação, 
já que a intencionalidade sobre as demandas dos usuários tinha em vista a resolubilidade expressando uma 
atenção qualificada. A busca de alternativas, no sentido de se promover o atendimento, junto à rede de apoio 
local é outra qualidade a ser destacada.

Lidar com Pessoas com Deficiência, à primeira vista, se mostra desafiador. Envolve domínios teórico-práticos 
que extrapolam a formação acadêmica dada a dinamicidade cotidiana, sobretudo, no contexto da saúde pú-
blica. No que se refere à atuação das Assistentes Sociais, estas lançavam mão do aporte normativo, técnico e 
teórico-metodológico para dar respostas consistentes, coerentes e consequentes às demandas ali presentes.

Conclusões 

As Pessoas com Deficiência têm ocupado diversos espaços nos setores da sociedade civil, bem como cha-
mado a atenção do Estado na busca pela consolidação de direitos. Isso decorre também, dos avanços ad-
vindos com a formulação de políticas sociais que atendam suas necessidades humanas fundamentais sem 
quaisquer distinções ou discriminações. 
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Tais avanços expressam-se nas formas de proteção social como a seguridade social, na educação, no trans-
porte, na acessibilidade, na cultura, no direito ao trabalho e entre outros que reavivam a cidadania destes 
sujeitos os colocando em um patamar de destaque, ainda que se constate as limitações na efetivação e exe-
cução dessas políticas.

No contexto da saúde pública estão os profissionais de Serviço Social que desde a Reforma Sanitária, cujo 
projeto defendemos – saúde é direito de cidadania e dever do Estado, lançam-se cotidianamente na luta pela 
defesa dos SUS e, por conseguinte, na defesa do direito à saúde, também, sem qualquer discriminação.

Ao longo deste trabalho destacou-se o direito à assistência em saúde à pessoa com deficiência, especialmen-
te na atenção básica, ao se enfatizar que esta não se limita à promoção da saúde com o objetivo de prevenir 
doenças ou quaisquer riscos iminentes, mas também o de promover saúde por meio de programas que as-
sistam os usuários integralmente.

Na UBS em questão, as profissionais que atuam na atenção à Pessoa com Deficiência, realizam ações volta-
das para informar e orientar esses cidadãos sobre seus direitos e como acessá-los. A atuação se desenvolve 
no sentido da promoção da autonomia desse público com Deficiência e de seus familiares quanto à reivindi-
cação de seus direitos em quaisquer situações.

Assim, pondera-se que:

• A intervenção profissional orienta-se por uma abordagem ampla dos sujeitos o que envolve, sobretudo, os 
cuidados em saúde considerando-se os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais que são ineren-
tes aos usuários;

• A atuação profissional propicia aproximação com o público em questão originando demandas das Pessoas 
com Deficiência e familiares que procuraram a Unidade de Saúde em busca de orientações sobre os direitos 
inerentes às Pessoas com Deficiência.
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O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) 
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Antônia Jesuíta de Lima65

UFPI - Brasil
Talita Kelly Passos66

Prefeitura de Barra do Alcântara - Brasil

Resumo

O PMCMV surgiu em 2009 com o propósito de enfrentar o déficit habitacional e, dentre as inovações, se propunha a subsidiar a 
casa própria e assegurar a regularização fundiária para a população de baixa renda. Desde seu lançamento este programa tem se 
destacado na agenda nacional pela produção em larga escala, e na mesma medida, chamado a atenção pelas mudanças territoriais 
profundas que vem promovendo nas cidades brasileiras. Este artigo visa discutir a configuração espacial dos empreendimentos do 
PMCMV em Teresina, capital do Piauí (Nordeste do Brasil), e seus efeitos na reprodução da segregação socioespacial. Essa reflexão 
é parte de uma pesquisa avaliativa sobre o programa realizada com o auxílio do CNPq no período de 2012 a 2014. A pesquisa cons-
tatou que, a despeito da oferta da moradia subsidiada, a prevalência dos mecanismos de mercado no desenho da política reiterou a 
mesma lógica excludente das intervenções em habitação popular.

Palavras chaves: Habitação. Cidade. Segregação Socioespacial.

Introdução

Este artigo traz uma reflexão sobre o PMCMV e seus efeitos na dinâmica espacial de Teresina, capital do Piaui 
(nordeste do Brasil). Integra a pesquisa intitulada “O Programa Minha Casa Minha Vida nos municípios de Te-
resina - PI e Timon - MA: avaliação do impacto social e econômico nas famílias beneficiárias”, financiada pelo 
CNPq, e executada no período de 2012 a 2014 (LIMA, 2012). 

Lançado em 2009 como uma estratégia para contornar a crise econômica que ameçava o contexto brasileiro, 
esse programa, além de reiterar o compromisso de enfrentamento do déficit habitacional, trazia garantia de 
condições de moradia adequadas e acesso aos serviços públicos. O programa sinalizava ainda com a pro-
dução de unidades habitacionais em larga escala e o subsídio direto proporcional à renda das famílias, além 
da regularização fundiária. 

Logo após sua implantação, as análises apontaram para os efeitos negativos que o Programa poderia gerar 
em face de um desenho voltado para a lógica do mercado, sem observar as diretrizes o Estatuto da Cidade 
(BRASIL, 2001) e contrariando os pressupostos da própria lei.

65 [1] Profª Titular do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Brasil. Mestre em Serviço Social, Doutora em Ciências Sociais pela PUC/
SP. Pesquisadora do CNPq. Email: a.je.l@uol.com.br
66 Assistente Social, Mestre em Políticas Públicas pela UFPI. Email: talitakelly18@hotmail.com
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Cardoso e Jaenisch (2013, p. 7) ressaltam o fato de a iniciativa privada ser o agente promotor da política, sig-
nificando dizer que os interesses envolvidos na produção habitacional se subordinam a questões econômicas. 
Assim, a decisão sobre a localização do empreendimento, a faixa de renda dos beneficiários e as caracterís-
ticas construtivas dos imóveis é restrita aos construtores, “cabendo às administrações municipais um papel 
coadjuvante neste processo”. Ora, se a política fica subsumida aos interesses do mercado, as construtoras 
buscam maximizar os seus lucros, para tanto, estrategicamente escolhem os terrenos onde o custo da terra é 
o mais baixo possível, em regra, localizados nas periferias precárias, sem infraestrutura, o que concorre para 
a reprodução do histórico padrão de segregação socioespacial. Esse é o ponto principal que move este artigo, 
discutir os impactos do PMCMV na dinâmica espacial e a segregação socioespacial de Teresina.

O texto contempla uma revisão teórica sobre o Programa, uma breve caracterização da realidade empírica e, 
por último, a reflexão sobre a implantação do programa e seu padrão de espacialização. 

1. Da Política Nacional de Habitação ao Programa Minha Casa Minha Vida

Conforme a literatura especializada, no Brasil com a extinção do BNH, em 1986, e o fim da Política Nacional 
de Habitação implantada pelo governo militar no pós-64, o setor habitacional passou por um processo de 
desarticulação e fragmentação institucional, e a drástica redução de recursos financeiros. 

Como ressalta Bonduki (2015), inobstante as críticas ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), há que se re-
conhecer que foi no período de sua vigência que existiu uma Política Nacional de Habitação no país, mantida 
com vultosas somas de recursos gerados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e com uma 
produção significativa de moradias, além da expansão das redes de água e esgoto nas principais cidades 
brasileiras. 

Todavia, os efeitos contraditórios e perversos do sistema, privilegiando os interesses do mercado, adotando 
práticas autoritárias, sem discutir com a população os projetos arquitetônicos, o tamanho e a localização 
dos empreendimentos, repercutiram negativamente na política. A redução da capacidade de investimento do 
BNH se aprofundou com a crise econômica dos anos de 1980, culminando com sua extinção. Esse quadro 
se alterou no governo de Fernando Henrique Cardoso, que implantou uma nova política de desenvolvimento 
urbano, com foco no setor privado e na descentralização, que também refletiu em resultados negativos, em 
termos de alcance social, pois, subsumida aos critérios de mercado, os gastos com moradia popular foram 
comprometidos. 

Com o governo de Luís Inácio Lula da Silva e a criação do Ministério das Cidades, e em 2004, de uma nova 
Política Nacional de Habitação (PNH), emerge uma concepção de desenvolvimento urbano integrado, na qual 
a moradia passa a ser compreendida, além da casa, o “[...] direito à infraestrutura, saneamento ambiental, 
mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais [...]” (BRASIL, 2004, p. 12).

Com a instituição do Sistema Nacional de Habitação por Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS), do marco regulatório do saneamento básico, dos resíduos sólidos e da 
mobilidade e transporte urbano, estruturou-se uma base legal para oferecer soluções concretas a problemas 
cruciais das grandes cidades, e, assim, construir cidades democráticas e sustentáveis, como prevê o Estatuto 
da Cidade. 
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Entretanto, com a crise econômica internacional de 2008 e seus efeitos negativos sobre o mercado, que esta-
va em pleno processo de aceleração, verifica-se uma inflexão na PNH. Visando reduzir os impactos da crise 
sobre a economia brasileira, o governo federal decide investir fortemente no setor habitacional e anuncia, em 
2009, o PMCMV, que surge como uma ação emergencial de apoio ao setor privado, para evitar o aprofunda-
mento do desemprego (BONDUKI, 2010; MARICATO, 2009; ROLNIK; NAKANO, 2009). 

O programa, ao ser criado, chamava a atenção pela expressiva meta de um milhão de moradias para brasi-
leiros com renda de até 10 salários mínimos, envolvendo recursos da ordem de R$34 bilhões de reais, assim 
distribuídos: R$16 bilhões (subsídio direto para a construção de moradias); R$10 bilhões (subsídio para finan-
ciamento através do FGTS); R$5 bilhões (financiamento a infraestrutura); R$ 2 bilhões (fundo garantidor de 
financiamento através do FGTS) e R$ 1 bilhão (financiamento à cadeia produtiva) (HIRATA, 2009).

Sinalizava, também, com uma produção em larga escala, com subsídio direto proporcional à renda das famí-
lias. Visava “[...] estimular a produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imó-
veis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 
(BRASIL, 2009, p. 1). 

Seu escopo se estruturou em dois subprogramas, o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o Pro-
grama Nacional de Habitação Rural (PNHR), sendo o primeiro financiado com as seguintes fontes de recursos: 
a) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para o atendimento a famílias com renda mensal de até 
R$ 5.000,00; b) Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), para o atendimento a famílias com renda mensal 
de até R$ 1.600,00 na área de atuação do FAR; c) Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), para o atendimento 
a famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00, organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, as-
sociações, demais entidades privadas sem fins lucrativos; e d) Oferta pública de recursos, que visa atender a 
famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00, em municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes.

Consoante Cardoso, Aragão e Araújo (2011), com esse desenho ficava clara a intenção do governo de impac-
tar a economia por meio de incentivos à indústria da construção civil, com o aumento do volume de crédito 
para aquisição e produção de moradias, com condições favoráveis geradas pelo Fundo Garantidor da Habi-
tação, que assegura recursos para cobrir casos de inadimplência por desemprego e outras eventualidades. 
Pretendia, como efeito, manter dinâmico o setor imobiliário e reaquecer o setor da construção civil, que com 
crescimento acelerado desde 2006, sofria reveses com a crise econômica. 

Corroborando essas ideias, Rolnik et al. (2015) acrescentam que além de uma política habitacional e de um 
pacote econômico anticíclico, o PMCMV foi uma alternativa encontrada para evitar a quebra generalizada de 
empresas de grande porte do setor imobiliário, sendo os empreendimentos das faixas 2 e 3 centrais na ab-
sorção dos estoques de terras desses setores.

De fato, apesar da vultosa meta de produção de unidades habitacionais e de recursos anunciados, as análises 
logo mostraram a hegemonia do setor privado, em detrimento das demandas populares. Cardoso, Aragão 
e Araújo (2011), ao examinarem os recursos alocados, concluíram que o núcleo central do programa são as 
empresas, que podem negociar diretamente os recursos do FAR com a Caixa Econômica Federal (CEF), sem 
nenhuma intermediação dos municípios, cujo papel é restrito à organização da demanda e ao envio de ca-

http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=857:programa-nacional-de-habitacao&catid=94&Itemid=126
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=857:programa-nacional-de-habitacao&catid=94&Itemid=126
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=855:municipios-acima-de-50-mil-habitantes-fundo-de-arrendamento-residencial-far&catid=94&Itemid=126
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=856:programa-habitacional-popular-entidades-phpe&catid=94&Itemid=126
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=854:municipios-abaixo-de-50-mil-habitantes&catid=94&Itemid=126
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dastros àquela agência para a seleção dos beneficiários. Sem falar das condições para facilitar a produção, 
asseguradas pela lei, referentes à desoneração fiscal, à flexibilização da legislação urbanística e até à doação 
de terrenos municipais para o atendimento às famílias de baixa renda. 

Concordam também os analistas que o PMCMV se afastou das diretrizes e princípios que fundamentam a 
PNH, pois, como ressaltou Bonduki (2009), centrado nos interesses do setor privado, não incorporou estra-
tégias que o Plano Nacional de Habitação (Planhab) fixou como indispensáveis para enfrentar o problema 
habitacional. Mediante o abandono de tudo o que se construíra em torno de regulamentação e de uma nova 
política para o setor, corria-se o risco de aprofundar as distorções já existentes nas cidades.

Constatada a falta de articulação do PMCMV com a política habitacional e a política urbana, e a inobservância 
das administrações locais às diretrizes do Estatuto da Cidade, particularmente ao estabelecido pelos planos 
diretores municipais, vai-se confirmando a tendência de que a implantação dos novos empreendimentos siga 
simplesmente a lógica do mercado, implicando na busca de terras mais baratas, com efeito, as mais distantes 
das centralidades urbanas e com maior precariedade de infraestrutura, reproduzindo as práticas que presidi-
ram a política do BNH (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). 

Maricato (2009), embora reconhecendo avanços do PMCMV em alguns aspectos – regularização fundiária e 
custos cartoriais assegurados e subsídio total para a baixa renda – alertou para a ênfase dada apenas à pro-
dução de habitações e do privilégio ao setor privado, em detrimento do enfrentamento da questão urbanística 
e fundiária, a base das desigualdades urbanas e sociais. Isto é, apesar dos avanços do programa, o foco na 
produção de habitação, desvinculado dos aspectos fundiário e imobiliário, poderia produzir efeitos imprevisí-
veis, não apenas no aspecto socioespacial, mas também nas demais dimensões da vida urbana. 

Nesse sentido, afirmam Cardoso, Aragão e Araújo (2011, p. 5): “[...] a implementação de uma política habita-
cional regida por uma lógica empresarial trouxe reflexos diferenciados para a construção do espaço urbano, 
assim como para a eficácia da política de habitação como mecanismo de redução das desigualdades so-
cioespaciais”. 

Seguindo esse argumento, Bonduki (2010) destaca que, em regra, escolhem-se áreas distantes e desprovidas 
de infraestrutura, de equipamentos e de oferta de emprego, apontando efeitos negativos para a população 
beneficiada e aumento da especulação imobiliária, em razão da elevação do custo da terra urbana. Destarte, 
reafirma a necessidade de um planejamento adequado, de seguir o desenho, a estrutura institucional e os 
dispositivos propostos pela PNH e o Planhab, a fim de evitar que os recursos investidos gerem resultados 
meramente quantitativos e que não resolvem, de fato, a problemática habitacional e urbana. 

2. Teresina: Aspectos Socioeconômicos e Espaciais

A capital do Piauí ocupa uma área de 1.391,98 km2, sendo a única do Nordeste a situar-se no interior, a 350 
km do litoral. A cidade é banhada por dois rios, Parnaíba e Poti, que cruzam o Estado em toda sua extensão. 
Compõe-se de uma população de 814.439 habitantes, com 767.777 (94,3%) residindo na zona urbana e 46.662 
(5,7%) na zona rural (IBGE, 2010). Forma uma conurbação com o município de Timon - MA, que tem uma po-
pulação de 155.460 pessoas.
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Na dinâmica de expansão físico-urbanística e econômica, assim como outras capitais nordestinas, Teresina 
se inscreveu, nos cenários regional e nacional, como uma cidade cujo crescimento se deu movido pelo setor 
de serviços, notadamente em atividades vinculadas ao comércio e à burocracia estatal. Tal padrão favoreceu 
a ampliação do terciário que, associado a outros fatores, como maiores oportunidades de trabalho e acesso 
a serviços públicos, concorreu para o aumento do fluxo migratório à capital desdeos anos de 1960 (LIMA, 
2010a). 

Essa economia, baseada no setor terciário, promoveu alterações significativas no espaço urbano, redefi-
nindo-lhe os contornos. A zona Sul, já com nítidos sinais de crescimento, decorrentes da própria condição 
geográfica, expandiu-se com a construção de uma rodovia (BR 316) e a instalação de atividades de comércio 
e serviços e investimentos públicos (rede de abastecimento de água, energia elétrica, abertura de vias, pavi-
mentação, etc.). Foi implantado, nessa zona, o primeiro grande conjunto habitacional, o qual demarcou o início 
do processo de urbanização por expansão de periferias, pois, à época, estava localizado fora do perímetro 
urbano, favorecendo os grandes estoques de terras e fomentando a especulação imobiliária.

Nos anos 1970 e 1980, Teresina experimentou acelerado processo de urbanização e significativo impacto 
demográfico, provocado, sobretudo, pelos fortes fluxos migratórios oriundos do meio rural e dos estados do 
Maranhão e Ceará. Por sediar o aparelho administrativo estatal e dispor de uma maior rede de serviços urba-
nos e sociais, a capital piauiense se transformou em centro de atração de migrantes, de sorte que, na década 
de 1970, registrou a maior taxa média geométrica de crescimento anual de sua história (5,53%), elevando-se 
sua população de 220.487 habitantes em 1970 para 377.774 em 1980 (LIMA, 2010a).

A partir dos anos de 1970, a cidade se expandiu em todas as direções, com a construção de grandes vias e 
novas pontes interligando todas as regiões, sendo o último ponto de restrição superado pela elevação, em 
1991, da Ponte Mariano Gaioso Castelo Branco sobre o rio Poti, no bairro Poti Velho, zona Norte. Essa inter-
venção abriu nova frente de expansão da zona urbana, incentivada pela administração municipal com a pro-
moção de reassentamentos Prefeitura, que estimulou a realização de ocupações movimento dos sem-teto, e, 
mais recentemente, com a construção de grandes conjuntos habitacionais. 

Como exibe a Tabela 1, em 2010 a zona Norte concentrava o maior número de habitantes, 22,0%; seguida 
da Sul e da Leste, que apresentaram o mesmo percentual, 20,7%; da Sudeste, com 16,5%; e da Centro, com 
14,6%. Não especificaram onde residiam 5,7%. 
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Tabela 1 - Distribuição dos habitantes na zona urbana de Teresina-Piauí, 2010

TERESINA/ZONA

POPULAÇÃO RESIDENTE

2000 2010

Nº % Nº %

Total 715 360 100,0 814 230 100,0

Centro 126.567 17,7 118.923 14,6

Leste 132 340 18,5 167.443 20,7

Norte 159.147 22,2 178.755 22,0

Sudeste 122.501 17,1 134.119 16,5

Sul 136.915 19,1 168.287 20,7

Sem especificação 37.890 5,3 46.703 5,7

Fonte: IBGE (2000, 2010).

Os dados mostram ainda que as zonas Leste e Sul registraram crescimento populacional na última década, 
enquanto a zona Centro apresentou uma queda significativa, confirmando o processo de esvaziamento da 
região central, iniciado na década de 1970. A expansão/adensamento da zona Sul deve-se, sobretudo, às inú-
meras ocupações irregulares que surgiram na década de 1990, na órbita dos conjuntos habitacionais do BNH 
e à instalação de outros que se multiplicaram naquela área (LIMA, 2010a). 

O número crescente de ocupações irregulares revela uma das dimensões da questão urbana na capital 
piauiense que ainda não dispõe de uma política fundiária, de sorte que as condições habitacionais de grande 
parte da população são inadequadas. Em 2010, Teresina tinha um déficit habitacional de 32.243 habitações 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013).

Teresina, nas duas últimas décadas, expandiu-se, verticalizou-se, modernizou-se, sobretudo nos setores de 
comércio, serviços e lazer, mas enfrenta os desafios das grandes metrópoles, pela falta de planejamento e 
ações adequadas para equacionar problemas como moradia e mobilidade urbana, que afetam grande parte 
de sua população. 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

132

Conforme o PNUD (2013), a renda per capita média de Teresina cresceu 118,72% nas últimas duas décadas; a 
extrema pobreza passou de 20,88%, em 1991, para 11,61%, em 2000, e para 4,44%, em 2010. A desigualdade 
também diminuiu, com a elevação do Índice de Gini, que passou de 0,63, em 1991, para 0,61 em 2010, mes-
mo índice do Piauí e menor que o do Brasil (0,61). Contudo, o hiato na apropriação da renda entre os estratos 
sociais é ainda bastante elevado, pois enquanto os 20% mais pobres detinham uma renda de 2,77%, os 20% 
mais ricos se apropriavam de 66,09% do total. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Teresina também evoluiu, de 0,509, em 1991, 
para 0,751, em 2010, correspondendo a uma situação de alto desenvolvimento humano, estando a capital em 
situação melhor que o Piauí e o Brasil, que em 2010 tinha IDH de 0,646 e 0,727, respectivamente. No entanto, 
entre as capitais ocupa a 21º, ficando acima apenas de Belém, Manaus, Porto Velho, Macapá e Rio Branco. 
Entre as capitais nordestinas, ocupa a penúltima posição, acima apenas de Maceió.

Quanto ao acesso a serviços básicos, os dados mostraram uma situação favorável, pois, dos domicílios 
particulares permanentes, 93,3% eram ligados à rede geral de abastecimento de água, 93,0% integravam o 
sistema de coleta pública do lixo e 97,3% tinham banheiro ou sanitário (IBGE, 2010). Ressalte-se, contudo, que 
as áreas com baixa cobertura desses serviços estavam localizadas nas extremidades da cidade, habitadas 
por famílias pobres. 

Mas, em 2010, Teresina ainda exibia uma trágica situação na área de saneamento básico, uma vez que ape-
nas 19,19% dos domicílios com banheiro ou sanitário estavam conectados à rede geral de esgoto ou pluvial; 
44,30% tinham apenas a fossa séptica e 36,51% utilizavam outro tipo de esgotamento sanitário. Os índices 
revelavam, ainda, que eram os setores sociais de baixa renda os mais afetados por essa problemática, já que 
os beneficiados com esse serviço se localizavam nos bairros das zonas Centro e Leste, áreas habitadas pelos 
grupos sociais de renda alta. Com efeito, mais de 80% dos domicílios situados nos setores censitários loca-
lizados nos bairros Frei Serafim (Centro) e Jóquei, Fátima e São Cristóvão (Leste) eram cobertos pela rede de 
esgotamento sanitário. 

3. O PMCMV Em Teresina: Novas Periferias E Reprodução Da Segregação Urbana

As intervenções do PMCMV no Piauí tiveram início com uma cota para a fase 1, segundo o critério de déficit 
habitacional, de 21.837 unidades (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). Conforme dados da Caixa Econômica Federal 
(CEF), nessa etapa foram contratadas 17.835 unidades habitacionais, o que revelou ter sido o PMCMV um 
forte instrumento de dinamização dos setores imobiliário e da construção civil, especialmente na capital, que 
concentrou 43,2% das unidades contratadas. Nos dois anos seguintes (2011 e 2012), foram contratadas mais 
23.534 unidades; dessas, 50,8% destinaram-se a empreendimentos localizados em Teresina.
No final de 2012, tinham sido investidos, no Piauí, R$1.696.138.048,84, contratados 413 empreendimentos e 
41.369 unidades habitacionais, abrangendo 169 municípios. A maior parte dessa produção direcionava-se à 
faixa 1, com 35.667, ou 86,2% do total. Nas faixas 2 e 3, os quantitativos foram de 3.953 (9,6%) e 1.749 (4,2%), 
respectivamente (BRASIL, 2012).

Teresina se destacou entre os municípios, com quase metade da produção, 19.660 unidades (47,5%), co-
rrespondendo a R$ 1.038.580.774,66 (61,02% do total investido). Convergente com os dados para o Estado, 
de acordo com a Tabela 2, a ampla maioria das unidades contratadas, 14.656 (67,7%), destinou-se à faixa 1, 
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enquanto para as faixas 2 e 3, a quantidade de unidades foi bem menor, de 3.255 (20,3%) e 1.749 (11,9%), res-
pectivamente. Esses números evidenciam também que Teresina tem a maioria das unidades nas faixas 2 e 3, 
dado que revela as estratégias adotadas pelos construtores na escolha dos municípios para implementarem 
seus projetos e, assim, ampliarem suas margens de lucro.

Tabela 2 - Investimentos do PMCMV em Teresina-Piauí, de 2009 a 2012

Faixa de renda Unidades contratadas
Recursos (R$)

Nº %

1 14.656 (1) 703.545.138,54 67,7

2 3.255 211.261.197,15 20,3

3 1.749 123.774.438,97 11,9

Total 19.660   1.038.580.774,66 100,0

Fonte: Brasil (2013)
Nota (1). Integram esse valor quatro empreendimentos localizados na zona rural do município.

Essa expressiva produção em Teresina poderia, a princípio, ser atribuída ao fato de a capital ter maior carência 
em habitação. É verdade que esse fator entra na avaliação do agente privado ao escolher o município, mas 
a dinâmica do mercado de terras e variáveis relacionadas à localização e dimensão territorial são definitivas 
nas decisões. Aliás, como o desenho do programa é voltado para o setor privado, tudo depende “[...] das fa-
cilidades e perspectivas de maiores ganhos dos produtores privados e não pela existência de necessidades 
habitacionais, investimento em planejamento e priorizações da gestão pública” (KLINTOWITZ, 2017, p. 12).

Na realidade de Teresina, a crise do mercado imobiliário e da construção civil, que vinha registrando cresci-
mento vertiginoso nas últimas décadas, levou os agentes privados a vislumbrarem no PMCMV oportunidades 
de reativarem os negócios e expandirem seus lucros, sem nenhuma perda, graças ao benefício dos subsídios 
e facilidades institucionais permitidas pela lei. Afinal, como ressalta Klintowitz (2017), mesmo na faixa 1, cujas 
unidades são integralmente subsidiadas, é a construtora quem define o terreno e o projeto, e vende o que 
produzir para a CEF, sem gastos com comercialização e risco de inadimplência.

Outras variáveis podem ser agregadas, como a existência de extensas glebas de terras, com preços bem atra-
tivos, em áreas de expansão nas periferias, à disposição do mercado, e a expectativa de demanda solvável 
para as faixas de renda 2 e 3, concentradas em Teresina, sem dizer das condições institucionais favoráveis.  
Em 2013, a Prefeitura promoveu, pela Lei nº 4.423, de 16 de julho de 2013 (TERESINA, 2013), nova delimitação 
do perímetro dos bairros, reconhecendo, oficialmente, áreas de expansão nas quais se construíram grandes 
aglomerados habitacionais, como os do PMCMV, prevalentemente da faixa 1, e o Jacinta Andrade, conjunto 
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construído através do Programa Pró-Moradia, com 4 mil unidades. As mudanças mais evidentes ocorreram 
na zona Norte, com a criação dos bairros Chapadinha, Jacinta Andrade, Monte Verde, Parque Brasil e Alegre; 
e, na zona Sul, os bairros Angélica, Portal da Alegria e Pedra Miúda. 

Sem o controle social dos conselhos gestores e com o beneplácito da administração local, as periferias de Te-
resina, assim como ocorre em outras capitais do país, transformaram-se em lugar privilegiado das construto-
ras para instalarem os empreendimentos da faixa popular do PMCMV, conforme procura-se explicitar a seguir.

3.1. Inserção Urbana e Reprodução da Lógica da Segregação Socioespacial

Como demonstrado por Lima (2010a, 2010b), a urbanização de Teresina foi acompanhada por um processo de 
segregação socioespacial marcado, sobretudo, pela presença de assentamentos precários localizados nas 
franjas urbanas da cidade. Nessas duas últimas décadas, a cidade cresceu pela construção de assentamen-
tos institucionais e o aumento das ocupações ilegais que se proliferaram no entorno dessas áreas parcialmen-
te atendidas com infraestrutura. Constatou-se, como efeito, uma:

[...] dinâmica de apropriação/exclusão do espaço urbano, com o deslocamento de pobres para a 
periferia, reforçando-se a migração intraurbana no sentido da segregação [...], a alta densificação 
dos assentamentos urbanizados e o surgimento de outras ocupações, além da especulação imo-
biliária (LIMA, 2010a, p. 196).

O anúncio do PMCMV, como já abordado, sinalizou com a possibilidade de enfrentar problemas graves rela-
cionados à ocupação e ao uso do solo urbano, pois incluía a regularização fundiária e o subsídio à habitação 
para a população de baixa renda. Contudo, a contradição do programa, de não encarar a questão urbanística 
e fundiária, abriu um flanco para se reproduzirem velhas práticas e se aprofundarem as desigualdades sociais.
Os dados da pesquisa realizada em Teresina confirmaram essa tese e ratificaram as conclusões de Rolnik et 
al. (2015) de que o PMCMV reitera características do processo de urbanização nas regiões metropolitanas, 
marcadas historicamente pela segregação socioespacial e reforça a “lógica de que lugar dos pobres é nas 
periferias”.

A distribuição dos empreendimentos do PMCMV na malha urbana segue a mesma lógica que conduziu as 
intervenções na área habitacional desde os anos de 1970, quando se ergueram imensos conjuntos habitacio-
nais nos extremos da zona urbana, sem condições de habitabilidade (LIMA, 2010a, 2010b).

Uma particularidade do PMCMV em Teresina é o padrão dominante de construção horizontal, identifican-
do-se, ainda, que esse modelo predomina nos conjuntos da faixa 1, e o de tipo vertical nas faixas 2 e 3. Essa 
característica revela, de um lado, a existência de vastas glebas de terra vazias e facilidades encontradas pelas 
construtoras para a aquisição de terrenos com preços baixos fora de áreas com maior concentração de bene-
fícios urbanos; de outro, a falta de aplicação de mecanismos de controle do uso e ocupação do solo urbano 
pelo município. 

Encontrou-se semelhança com os dados de Rolnik et at. (2015), Cardoso e Jaenisch (2014) e Pequeno (2013) 
quanto ao porte e à espacialização. Verificou-se que os empreendimentos têm tamanhos diferenciados, va-
riando segundo a faixa de renda, quanto menor o estrato de renda, maior é a abrangência territorial do con-
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junto (e número de unidades habitacionais), e vice-versa. Com efeito, os empreendimentos de grande porte 
têm como estrato de renda predominante a faixa 1, como exibe a Tabela 3. Importante ressaltar que 88,8% 
das unidades contratadas nessa faixa de renda têm mais de 400 unidades, enquanto abaixo desse patamar 
são apenas 11,2%. Na faixa 1 se encontram também os megaempreendimentos que apresentam uma média 
de 1000 unidades. 

Por outro lado, nas faixas 2 e 3 o resultado é exatamente o oposto, pois 51,5% das unidades contratadas nos 
estratos de renda relativos a essas faixas estão em empreendimentos com até 250 unidades.

Tabela 3 - Distribuição das unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV segundo o tamanho do em-
preendimento. Teresina-Piauí, 2009–2012

Tamanho do 
empreendimento

Unidades contratadas

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

Nº % Nº % Nº %

Até 100 0 - 830 25,5 326 18,7

101 – 250 610 4,2 1576 48,4 574 32,8

251 – 400 1013 7,0 0 - 0 -

401 – 500 4801 33,1 849 26,1 849 48,5

Acima de 500 8086   55,7 0 0 -

Total 14.510 100,0 3.255     100,0 1.749 100,0

Fonte: Brasil (2012).

Conexas a esses dados, outras características auxiliam na compreensão do padrão de inserção desses em-
preendimentos na estrutura urbana e seus impactos socioespaciais: a espacialização e a contiguidade, fenô-
menos que se articulam numa mesma dinâmica. 

No período analisado foram contratados 60 projetos que assumiram uma configuração espacial marcada pela 
dispersão e pela concentração, fenômeno também encontrado nas pesquisas empíricas já referidas. Verifi-
cou-se que essa configuração espacial relaciona-se ao porte e aos estratos de renda. Os empreendimentos 
das faixas 2 e 3, de pequeno porte, estão dispersos; os da faixa 1, em sua maioria, grandes e megaempreen-
dimentos, estão concentrados nas periferias e zonas de expansão urbana.
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De fato, conforme a Figura 1, os empreendimentos das faixas 2 e 3 distribuem-se de forma dispersa em 
bairros já consolidados e urbanizados nas zonas Centro, Leste e Sudeste, cujo valor da terra é mais elevado; 
já os da faixa 1 concentram-se nas franjas urbanas (com baixo preço das terras), em bairros com precário 
atendimento de serviços públicos e equipamentos urbanos, consequentemente, apresentando alto grau de 
vulnerabilidade social. 

Figura 1 - Distribuição espacial dos empreendimentos do PMCMV na zona urbana de Teresina-Piauí, 
2009-2012

Fonte: Teresina (2013); Brasil (2012).

Como expressa a Figura 1, a contiguidade é uma característica associada à territorialização e aos estratos de 
renda, podendo ser percebida em maior proporção nos empreendimentos da faixa 1, localizados nas áreas 
de expansão urbana. No extremo da zona Norte, no bairro Chapadinha, recém-incorporado à malha urbana, 
foi implantado o Residencial Edgar Gaioso, com 1.535 unidades; e no bairro Aroeiras, o aglomerado formado 
pelo Vila Nova, Inglaterra e Paulo de Tarso Morais, com 1.100 unidades. 

Já na periferia da zona Leste, no bairro Vale do Gavião, localiza-se o megaempreendimento constituído pe-
los residenciais Sigefredo Pacheco I e II, Wilson Martins e Miriam Pacheco, totalizando 1.674 unidades. É, 
no entanto, na zona Sul, precisamente no bairro Portal da Alegria, que se verifica a máxima expressão do 
protagonismo da iniciativa privada. Uma área de expansão, recentemente oficializada como bairro, tem 14 
empreendimentos, com 7.0203 unidades habitacionais. Destacam-se, ainda, nessa zona, dois megaempreen-
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dimentos: Orgulho do Piauí (1.368 unidades) e Teresina Sul (1.000 unidades), localizados, respectivamente nos 
bairro Pedra Miúda e Angélica. 

Destarte, considerando a contiguidade dos conjuntos, encontra-se, em Teresina, práticas adotadas em outras 
realidades, nas quais as construtoras compram glebas de terras e vão fracionando os terrenos em projetos 
apresentados individualmente à CEF, burlando o próprio critério estabelecido de limite máximo de 500 unida-
des por empreendimento.

Ora, à medida em que os agentes têm a liberdade de escolher o terreno onde localizar os empreendimentos, 
a prefeitura se limita a liberar a licença para a construção e selecionar os beneficiários e a CEF, por sua vez, 
se restringe a conceder o financiamento e fiscalizar, as questões urbana e fundiária submergem diante da 
hegemonia do mercado. Conforme Cardoso e Jaenisch (2014, p. 16), as pesquisas revelam que “é prática 
comum de muitas incorporadoras fracionar seus lotes de terra em vários empreendimentos contratados sepa-
radamente junto à Caixa Econômica Federal”. Outro recurso adotado como forma de reduzir custos, é adquirir 
“grandes áreas de terra a um preço baixo, em áreas periféricas ou de urbanização ainda restrita”. 
Essa é mais uma das estratégias utilizadas pelos agentes econômicos para maximizar seus lucros na disputa 
pela ocupação e uso do solo urbano, e mais uma vez com o aval do Estado. A distribuição dos empreendi-
mentos no espaço urbano expressa uma forma de inserção marcada por duas clivagens: o valor da terra e a 
renda dos beneficiários. Essa conjugação vai gerar um padrão periférico de inserção dos empreendimentos 
do PMCMV.

É, portanto, flagrante a configuração de um padrão de intervenção com efeitos perversos sobre as condições 
de moradia das famílias de baixa renda. De fato, estão construindo nas periferias de Teresina imensos aglo-
merados, ampliando as áreas de expansão das zonas Norte, Leste e Sul, como megaempreendimentos.

Estas áreas em que estão sendo implantados os empreendimentos da faixa popular, até 2010 tinham baixa 
densidade demográfica (variação entre 1000 e 5000 habitantes), contudo, atualmente passam por rápido 
processo de adensamento. Empreendimentos deste tipo com milhares de casas, sem equipamentos e in-
fraestrutura básica, reproduzem o desenho de épocas pretéritas, refletem a ineficácia do Estado na gestão da 
questão fundiária e urbana e a ausência de planejamento urbano, o que se reverte em transtorno e drama no 
cotidiano dos moradores.

Este padrão de territorialização de grandes empreendimentos habitacionais nas periferias, em Teresina, assim 
como em outros municípios brasileiros, contém outro ingrediente, a devastação de extensas áreas de mata 
nativa, provocando desdobramentos sobre a preservação do meio ambiente (Figura 2). 
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Figura 2 - Residenciais Sigefredo Pacheco (I e II), Vale do Gavião, Zona Leste

Fonte: Acervo da pesquisa

São imagens que remontam a um passado não tão distante, da era SFH/BNH, de uma política habitacional 
que fracassou perante seus propósitos iniciais de solucionar o problema da moradia no país e que, subsumida 
aos critérios de mercado, não tocou na questão fundiária, sequer na habitacional, gerando cidades segrega-
das e hierarquizadas.

Conclusões

Este artigo pretendeu analisar a implantação do PMCMV em Teresina, no sentido de compreender de que 
forma esse programa vem impactando a estrutura urbana da cidade. Fundamentou-se na literatura especia-
lizada, que apontou os avanços do programa, mas expôs suas contradições. Em primeiro lugar, tratou-se de 
um pacote montado para atenuar os impactos da crise econômica internacional sobre o emprego; assim, com 
a produção de habitação, pretendia-se dinamizar o mercado imobiliário e da construção civil; em segundo 
lugar, com um desenho institucional voltado para o mercado, em detrimento dos demais atores sociais (con-
selhos gestores, beneficiários e governo local, que tem papel secundário), distanciou-se o programa da PNH 
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e da política urbana; em terceiro lugar, ao privilegiar o mercado, o PMCMV não toca na questão urbanística 
fundiária e seu substrato, a segregação urbana. 

De fato, pesquisas empíricas, demonstram que, não obstante as particularidades locais, há um elemento 
comum que as aproxima, qual seja, um padrão periférico de localização dos conjuntos do PMCMV, e seus 
impactos negativos nas grandes cidades. 

A análise sobre Teresina é emblemática nesse sentido. Os dados mostraram que, apesar de novas realidades, 
mantêm-se velhas práticas, como a de construir grandes conjuntos habitacionais nas periferias, sem urbani-
zação para localização da população de renda baixa. 

A dinâmica segregadora se expressa por uma dupla configuração: a dispersão dos empreendimentos nas 
faixas de renda de 6 a 10 SM, porém, em sua maioria, localizados em bairros consolidados e urbanizados, 
além de se constituírem de um pequeno número de unidades; a localização e a concentração de empreendi-
mentos na faixa de 0 a 3 SM nas frentes de expansão das periferias das zonas Norte, Leste e Sul. Essa dinâ-
mica expõe uma estratégia dos agentes privados, de ampliarem suas margens de lucro com a aquisição de te-
rras baratas e a construção de unidades habitacionais de baixo custo. Outra característica identificada é a da 
contiguidade de vários conjuntos em frações de terra numa mesma área, formando megaempreendimentos.
Nesse quadro que têm, de um lado, o agente privado lançando mão de todos os recursos possíveis para am-
pliar seus lucros com o mercado de terra urbano; e de outro, um poder público que não aplica os instrumentos 
legais para o controle sobre o uso e a apropriação do solo urbano, o direito à cidade, à moradia, como con-
dição de cidadania se constitui um déficit para a grande maioria dessa população.
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SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO: TRAJETÓRIA E DESAFIOS 
Cristiane Tomaz67

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - Brasil

Resumo

Apresenta um breve resgate histórico-teórico-metodológico da trajetória do Serviço Social brasileiro nos marcos do capitalismo 
monopolista, a partir de sua inserção na divisão sociotécnica do trabalho e do reconhecimento do seu significado sócio-histórico 
no processo de reprodução das relações sociais capitalistas. Disucute o acúmulo teórico-metodológico dos últimos 40 anos, fruto 
do processo de renovação crítica desta profissão que se deu pela incorporação do pensamento crítico-dialético, de caráter histó-
rico-ontológico e teve, como um de seus desdobramentos, a definição de que o objeto de intervenção está localizado no âmbito 
das expressões da “questão social” inerentes à ordem burguesa. Passou-se a considerar que este objeto não se localiza no âmbito 
das subjetividades individuais, que convocavam os assistentes sociais a uma atuação individualista e clínica, mas este objeto está 
localizado na materialidade da vida dos sujeitos, demandando intervenção na objetividade da vida material, reconhecendo que ob-
jetividade e subjetividade são dimensões constitutivas do ser social.

Palavras Chaves: Serviço Social Brasilerio. Projeto Profissional. Pensamento Crírico-Dialético.

A Trajetória do Serviço Social Brasileiro: O Acúmulo Teórico-Metodológico dos Últimos 40 
Anos e o Pensamento Crítico-Dialético

A fim de adentrarmos na discussão proposta faz-se necessário um breve resgate da emergência do Serviço 
Social nos marcos no capitalismo monopolista e seu processo de renovação crítica, iniciada em conjunto pe-
los países latino americanos - entre os anos de 1965 e 1975 - obtendo contornos específicos em cada país a 
partir de meados da década de 1970. 

Conforme é de vasto conhecimento, a institucionalização do Serviço Social como profissão na sociedade 
capitalista industrializada se deu no contexto contraditório de consolidação do capitalismo monopolista, foi 
determinada pela articulação de elementos de natureza política, econômica e social, mediada pelas contra-
dições entre as classes sociais e associada à progressiva e sistemática intervenção do Estado nos processos 
de regulação social.

No Brasil, esta institucionalização se deu nos anos de 1930, no bojo de um movimento de cunho reformis-
ta-conservador, do qual faziam parte o Estado, a Igreja e o empresariado, cuja finalidade era combater as 
crises cíclicas do capitalismo, servir de antídoto contra a ameaça comunista e recristianizar a humanidade. 
É nesse contexto, quando se intensificam e ampliam as expressões da “questão social” (e essa adquire ex-
pressão política a partir das mobilizações da classe operária iniciadas nas duas décadas anteriores), que se 
tornaram objeto de ação do Estado, da Igreja e o empresariado. Nesse sentido, “questão social” é entendida 
aqui como: 

67 Assistente Social e Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Vice-Coordenadora do Núcleo de Extensão e Estudos em 
Formação e Trabalho em Serviço Social (NEESFT). Email: cristianetomaz.jf13@gmail.com
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[...] as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu in-
gresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre 
proletariado e burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade 
e da repressão (IAMAMOTO, 2005 p.77). 

Nessa tríade cabia ao Estado o papel de guardião das condições externas da produção capitalista, como diria 
Marx. Ultrapassando a fronteira de guardião da propriedade privada de forma emergencial e esporádica, o Es-
tado vai se tornando uma instância de poder extra-econômico responsável pela preservação das condições 
externas da produção capitalista de forma contínua e sistemática, garantindo os superlucros dos monopólios 
(NETTO, 1996, p.25). O Estado passa a intervir diretamente na economia e na relação entre o capital e o tra-
balho, assumindo novas funções, operando como um administrador das crises cíclicas do capitalismo.

Foi no bojo dessa refuncionalização do Estado burguês que as políticas sociais surgiram como mecanismos 
estratégicos para: a reprodução ampliada do capital e para a preservação física da força de trabalho ameaça-
da pela superexploração; a garantia da legitimação política do Estado burguês frente à classe trabalhadora, 
institucionalizando direitos e garantias cívicas; e para a garantia de um consenso em torno do desempenho 
do Estado (NETTO, 1996). No Brasil, esse papel do Estado tornou-se explícito no governo Vargas, na década 
de 1930, quando este, ao reconhecer a legitimidade da “questão social” no âmbito das relações entre capital 
e trabalho, tratou de enquadrá-la juridicamente, com vistas à regulação das tensões e dos conflitos entre as 
classes sociais, bem como à desmobilização da classe operária. Contudo, há que se reconhecer que as políti-
cas sociais constituíram também resposta do Estado às reivindicações da classe operária que se encontrava, 
nesse momento, politicamente organizada e combativa. Portanto, compreendemos que as políticas sociais 
atendem tanto aos interesses de reprodução do capital, quanto aos interesses do trabalho. Todavia, conforme 
Netto (1996), elas podem até condicionar modelagem econômica dos monopólios, mas não a deixam vulne-
rável.

O Estado brasileiro ao incorporar parte das reivindicações dos trabalhadores, criou um mercado de trabalho 
para o Serviço Social através das instituições sociais executoras das políticas sociais, donde reconheceu al-
guns direitos de cidadania dos trabalhadores a partir da criação de leis trabalhistas, sindicais e sociais. Nesse 
sentido, o Serviço Social brasileiro ampliou seu âmbito de atuação para além dos trabalhos de ação social de 
natureza privada e confessional (empresariado e Igreja).68 

De acordo com Iamamoto (2005, p.127) “a especificidade maior de que se reveste o Serviço Social nesse mo-
mento (...) está, pois, na ausência quase total de uma demanda a partir das classes e grupos a que se destina 
prioritariamente”. Quer dizer que a institucionalização do Serviço Social como profissão no Brasil está atrelada 
a um projeto conservador que exprime o modo de vida burguês. Este projeto fundado, inicialmente, na dou-
trina social da Igreja Católica, conferiu um caráter missionário à atividade, fortemente marcado por um apelo 
moral no enfrentamento das expressões da “questão social”. Este projeto fora orientado por posicionamentos 
de cunho humanista conservador, contrários tanto ao ideário liberal quanto marxista, vislumbrando a recupe-
ração da hegemonia do pensamento social da Igreja em face da “questão social”.

68 Ver Iamamoto (2005 e 2008)
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Dessa forma: 

[...] originalmente o Serviço Social [brasileiro] não se caracterizou pela repressão direta, como ação 
policial, tampouco pela inciativa meramente caritativa, tradicionalmente realizada pela Igreja Cató-
lica, mas, buscando difundir a ideologia burguesa, voltou-se para o atendimento das expressões 
da “questão social”, exercendo persuasão e controle sobre a classe trabalhadora” (FORTI e COEL-
HO, 2015, p.20).

Tais características obscureciam o caráter político dessa atividade profissional e eram compatíveis com um 
anticapitalismo romântico, apesar do assalariamento que insere o assistente social numa relação de compra 
e venda da sua força de trabalho e sua atividade no reino do valor (IAMAMOTO, 2005, p.85). Esse trato moral 
da “questão social” tem por trás uma concepção de que os problemas são de responsabilidade individual dos 
sujeitos e revela a direção conservadora, individualizante e psicologizante no trato às expressões da “questão 
social”, cujo enfrentamento se dava a partir de uma perspectiva psicossocial e das metodologias de caso e 
grupo. Essa característica conservadora se manteve ao longo da trajetória do Serviço Social brasileiro, apesar 
da busca dos assistentes sociais pela cientificidade, por meio de sua interlocução com outras vertentes teóri-
cas como o funcionalismo norte-americano, a partir da metodologia do desenvolvimento de comunidade, que 
terminou por subalternizar os métodos anteriores de caso e grupo. 

Segundo Manrique Castro (2010, p.144), a grande realização do desenvolvimento de comunidade consistia, 
além do enfoque nos problemas individuais ou grupais, na vinculação com projetos gerais de desenvolvimen-
to. Contudo, esse movimento não significou a extinção do ideário neotomista que lhe deu forma inicialmente, 
uma vez que houve, por exemplo, uma conjugação entre funcionalismo e neotomismo nos períodos de hege-
monia das concepções desenvolvimentistas no Brasil.

Todavia, foi a partir das experiências de desenvolvimento de comunidade, de influência norte-americana, nas 
quais alguns poucos assistentes sociais se envolveram, que deflagrou-se um processo denominado por Netto 
(2009) de erosão do Serviço Social “Tradicional”, uma vez que: 

Ainda que o universo teórico-ideológico dos suportes originais do desenvolvimento de comunida-
de fosse candidamente acrítico e profundamente mistificador dos processos reais e não supuses-
se uma ruptura com os pressupostos gerais do tradicionalismo, ele abria uma fenda num horizonte 
de preocupações basicamente microssociais (NETTO, 2009a, p. 137).

Com isso, a partir do método de desenvolvimento de comunidade foram deflagradas questões de natureza 
macrossociais que passaram a fazer parte do universo profissional dos assistentes socais, fazendo emergir 
posturas críticas em relação ao desenvolvimento e subdesenvolvimento, por exemplo. Além disso, a inserção 
dos assistentes sociais nas equipes multiprofissionais possibilitou a estes profissionais ocuparem um lugar 
diferente daquele de subalternidade historicamente conhecido pelos mesmos. De acordo com Forti e Coelho 
(2015, p.22) “em consonância com o contexto dos anos 1960, esse movimento no Serviço Social trouxe à tona 
críticas ao tradicionalismo profissional, ao conservadorismo que historicamente moldara a profissão e, em 
consequência, à lógica capitalista”. Contudo, entre as décadas de 1960 e 1970 evidenciou-se a hegemonia 
conservadora no Serviço Social brasileiro, apesar de uma parcela significativa da categoria iniciar um proces-
so de crítica e problematização da profissão na sociedade burguesa.
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Este processo endógeno ao Serviço Social, associado aos processos históricos, culturais e políticos que vi-
viam os países da América Latina, em especial o Brasil, nos anos 1960, apresentou as condições necessárias 
para o Serviço Social mergulhar num amplo processo de renovação crítica do Serviço Social, que nasce atre-
lado a um movimento maior no interior da categoria dos assistentes sociais latino-americanos, iniciado entre 
os anos de 1965 e 1975, denominado Movimento de Reconceituação do Serviço Social.

No Brasil, de acordo com Netto (2009a), três direções principais constituíram o processo de renovação do 
Serviço Social brasileiro, quais sejam: a perspectiva modernizadora, com referências teórico-ideológicas do 
pensamento estrutural-funcionalista; a reatualização do conservadorismo, de inspiração fenomenológica; e a 
intenção de ruptura com o Serviço Social “tradicional”, que recorreu à tradição marxista.

Este processo de renovação da profissão chega à década de 1980 com a hegemonia da perspectiva de in-
tenção de ruptura com o Serviço Social “tradicional” (NETTO, 2009a). Esta perspectiva critica os suportes 
teóricos, metodológicos ideológicos do Serviço Social, propondo o rompimento/ruptura com o pensamento 
conservador de tradição positivista e com os paradigmas de intervenção social do reformismo conservador; 
fixando as características da retórica politizada das vanguardas profissionais dando a impressão de repre-
sentar uma hegemonia no interior da categoria profissional (NETTO, 2009a, p.160); cujo traço particular é sua 
vinculação à universidade sob o ciclo autocrático burguês. Contudo, é resultado de tendências, forças sociais 
e projetos societários presentes na sociedade sob o signo da autocracia burguesa, que não se acanhava em 
barrar os processos sociais de natureza crítica e contestatória à ordem estabelecida. Esta perspectiva

[...] tem conservado os seus traços dominantes de oposição ao tradicionalismo do Serviço So-
cial - porém, alcançando resultados pouco significativos em proposições não prescritivas para 
o exercício profissional. Donde, no seu perfil um flagrante hiato entre a intenção de romper com 
o passado conservador do Serviço Social e os indicativos prático-profissionais para consumá-la 
(NETTO, 2009a p.160-161).

Contudo, como é amplamente conhecida no interior da categoria, esta primeira aproximação do Serviço So-
cial brasileiro ao marxismo se deu por via da leitura de divulgadores dessa tradição intelectual, vinculados à 
militância política, levando à captura dos elementos ideopolíticos, desta tradição, o que foi considerado pos-
teriormente como um equívoco na história do marxismo e, por consequência, do Serviço Social. 

Assim, essa primeira aproximação do Serviço Social brasileiro ao marxismo, no âmbito da intervenção profis-
sional, se deu por via do militantismo prático-partidário e, no âmbito teórico, por via da vulgarização marxista 
e de rudimentos do estruturalismo althusseriano, com vistas a uma ação profissional imediata. Seja por via do 
fatalismo ou do messianismo, a concepção da sociedade presente a partir dessa primeira interlocução com o 
marxismo apresentava caráter abstrato e não ontológico-social,69 donde o papel das estruturas sociais sub-
sumia o papel dos sujeitos, como sujeitos históricos. Verifica-se também certo voluntarismo associado à ação 
dos sujeitos individuais, em relação ao confronto e à superação dos processos sociais dominantes, quer dizer 
que uma “visão naturalizada do processo social se soma uma visão subjetivizada do indivíduo isolado, supe-

69 A esse respeito ver NETTO, J. P. Transformações societárias e Serviço Social: notas para uma análise prospectiva da profissão. Serviço Social & Sociedade, São 
Paulo: Cortez, n. 50, 1996. NETTO, J. P. Para a crítica da vida cotidiana. In: NETTO, J. P. e CARVALHO, M. C. B. Cotidiano: conhecimento e crítica. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 1996c.… IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. IAMAMOTO, M. V. e CARVALHO, R. de. Relações sociais 
e Serviço Social: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 10. ed. São Paulo: Cortez/Celats, 1995a. IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporanei-
dade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998.
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restimando a força da intencionalidade e da vontade política no processo de mudança histórica” (IAMAMOTO, 
2000, p. 224). Diferentemente da perspectiva marxiana, na qual essa noção de indivíduo isolado é produto da 
sociedade burguesa.

Para Marx, a produção de indivíduos sociais é sempre a produção de determinado estágio de desenvolvimen-
to social, permeada de historicidade. Mesmo que os enunciados do método marxiano sejam ontológicos, pois 
tratam de um certo tipo de ser, por outro, os problemas ontológicos não são tratados de forma autônoma, ou 
seja, esses problemas não se aferram ao campo do idealismo, eles não são tratados no universo do pensa-
mento, da lógica ou da teoria do conhecimento, mas a partir da concreticidade da realidade social, que tem 
no trabalho seu momento preponderante.

Daí a base para o fundamento materialista70 do pensamento crítico-dialético. Na Ideologia Alemã (1999) Marx 
e Engels questionam-se sobre a forma como a sociedade funciona e, como são materialistas, partem do 
ponto em que são homens e mulheres que constroem a história, pois “a primeira condição de toda história 
humana é evidentemente a existência de seres humanos vivos” (op.cit.p.11). Nessa direção, o primeiro passo 
para compreender a história é compreender como homens e mulheres produzem a sua própria existência e, 
portanto, compreender a produção material da vida social.  Nesta obra, os referidos autores afirmam que, ao 
contrário da visão idealista (hegeliana) da história, a práxis material explica a formação das ideias e não o con-
trário. Por isso, para o marxismo, o real é contraditório não subordinado ao plano das ideias, “isso porque o 
marxismo compreende a dialética material e historicamente, contemplando a constituição do Ser Social como 
autoconstrução da práxis” (FORTI, 2010 p.23). 

Assim, em acordo com Iamamoto (2000):

A noção de práxis, tal como construída por Marx, exclui qualquer dicotomização entre estrutura 
e ação, entre sujeito e objeto, Implode as análises economicistas, que superestimam o papel das 
condições exteriores sobre os sujeitos sociais e que redundam em apreciações fatalistas sobre o 
processo histórico, minimizando o fato de que o social é construído por projetos que os homens 
coletivamente buscam implementar na vida social. A noção de práxis implode também as análises 
de cunho voluntaristas, que, ao realçarem a vontade e a consciência dos indivíduos isolados, des-
conectam-se dos determinantes histórico-sociais que as ultrapassam, condicionando suas escol-
has e os resultados das ações (IAMAMOTO. 2000, p.229).

Com isso, a partir da crítica àquela primeira aproximação ao marxismo e seu subsequente aprofundamento, o 
Serviço Social brasileiro se apropriou do marxismo por via de suas fontes originais. Esta originalidade e pio-
neirismo são verificados na obra de Iamamoto, de 1982 (2005). Segundo Netto (2009a, p.300), tal originalidade 
reside na forma de compreensão do Serviço Social, a partir da análise do processo de produção e reprodução 
das relações sociais na ordem burguesa, tendo como substrato a obra marxiana, que subverte o enquadra-
mento crítico-analítico do Serviço Social até então. Na referida obra, Iamamoto combina, simultaneamente, a 
análise histórica do Serviço Social na sociedade brasileira e a análise dos fundamentos teórico-metodológicos 
de sua trajetória intelectual. Com isso, a autora contribuiu para que o Serviço Social brasileiro empreendesse 
uma “virada” em relação ao significado social da profissão (a partir de sua inserção na divisão sociotécnica 
70 Marx e Engels encontram Feuerbach, do qual tomarão a lógica materialista, em contraposição àquela idealista de base hegeliana, e a renovarão. O pensamento de 
Marx recebe de Hegel e Feuerbach significativa herança filosófica, porém foi objeto de uma simbiose critica, por um processo de síntese original (FREDERICO, 1995).
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do trabalho) e sua relação ao seu objeto de intervenção; possibilitando uma compreensão da profissão na 
trama das relações sociais de produção - isto quer dizer que para se compreender o Serviço Social como uma 
especialização do trabalho coletivo, inscrito na divisão sociotécnica do trabalho, é preciso compreendê-lo no 
processo de reprodução das relações sociais que “explicam sua gênese, seu desenvolvimento, seus limites e 
possibilidades” (IAMAMOTO, 2000, p. 203), considerando as relações entre as classes sociais e com o Estado 
no enfrentamento das expressões da “questão social”. 

Com base nos substrato teórico-analítico do pensamento crítico dialético, pela via da concepção ontológi-
co-social e da crítica da economia política marxiana, foi “com a elaboração de Iamamato, [que] a vertente da 
intenção de ruptura se consolida no plano teórico-crítico” (NETTO, 2009a, 301). Com isso, o Serviço Social 
brasileiro sedimentou um caminho teórico-metodológico para a superação das influências teóricas psicologi-
zantes e estrutural-funcionalistas, que orientavam as técnicas de intervenção profissional voltadas ao Serviço 
Social de Caso, de Grupo e de Comunidade. 

De acordo com Guerra (2015):

A teoria marxista dá a moldura e o substrato para que ao fazermos a crítica dos conteúdos con-
servadores e neoconservadores, possamos transitar da moldura e substratos das correntes teóri-
co-filosóficas que justificam e fazem apologia à ordem burguesa, para os subsídios que apanham 
as contradições, criticam a ordem social e provocam a sua transformação (GUERRA, 2015, p.61).

A partir dessa “virada”, o Serviço Social brasileiro passou a considerar a “questão social” nas suas múltiplas 
expressões e os sujeitos que as vivenciam como objeto de sua intervenção, e não mais visualizava tal objeto 
no indivíduo com problemas de adaptação social e familiar. Essa compreensão passou a fazer a diferença no 
entendimento da direção teórico-política que a profissão incorporou a partir dos anos 1980 no Brasil, e que 
teve seus contornos mais definidos a partir da década de 1990. Essa renovação crítico-analítica contribuiu 
para delimitar outras formas de intervenção no bojo das políticas sociais e dos movimentos sociais.

Iamamoto (2008) afirma que Por meio desta renovação crítica do Serviço Social buscava-se as-
segurar a contemporaneidade do Serviço Social, isto é, sua conciliação com a história presente, 
afirmando-o como capaz de decifrar a realidade brasileira e, nela, a profissão, de modo a construir 
respostas que possibilitassem ao Serviço Social confirmar-se como necessário no espaço e no 
tempo dessa sociedade. ( p.223) 

A opção feita pela categoria dos assistentes sociais brasileiros em relação à concepção materialista da his-
tória, é mais que uma opção, trata-se de “uma exigência que a própria realidade impôs à profissão, tendo em 
vista as necessárias respostas demandadas e não é uma definição puramente teórica” (GUERRA, 2015, p.52).
Apesar da década de 1980 o Serviço Social brasileiro ter consolidado no plano ideo-político a ruptura com o 
histórico conservadorismo profissional, isso não significou sua superação no interior da categoria. Por isso, 
é correto afirmar que ao final da década de 1980 a “categoria profissional refletia o largo espectro de tendên-
cias ideo-políticas que tensionam e animam a vida social brasileira” (NETTO, 1996, p.111), democratizando as 
perspectivas profissionais no interior do Serviço Social no País.
No sentido de consolidar essa nova direção social da profissão, o Serviço Social brasileiro vem passando por 
um processo sócio-histórico de revisão da sua fundamentação teórico-metodológica, do seu direcionamen-
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to ético-político e da sua dimensão técnico-operativa. Este processo resultou na formulação de um aparato 
jurídico-formal ancorado no Código de Ética Profissional de 1993, nas Diretrizes Curriculares da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) de 1996 e na Lei de Regulamentação da Pro-
fissão (nº 8662/1993), que estabelece as competências e atribuições privativas do assistente social. Esses 
documentos incorporam e expressam a nova direção social estabelecida pela hegemonia profissional, a partir 
da perspectiva ontológico-social, faz uma dura crítica à sociedade capitalista e suas contradições, com vistas 
a sua superação; expressam que o Serviço Social brasileiro identifica a natureza do seu objeto de intervenção 
profissional nas expressões da “questão social”; e reconstrói o significado sócio-histórico da profissão na 
produção e reprodução das relações sociais.

Desafios ao Serviço Social Brasileiro na Contemporaneidade

O Serviço Social brasileiro ingressou nos anos 1990 como o desafio de consolidar esta direção social cons-
truída coletivamente pela categoria durante as duas décadas anteriores, marcadas pela ruptura com o con-
servadorismo do Serviço Social, enquanto direção hegemônica da profissão. Contudo, Netto (1999, p.112) 
adverte para o hiperdimensionamento dessa ruptura que, segundo o referido autor, estaria “longe de equivaler 
à emergência de uma maioria político-profissional radicalmente democrática e progressista”. Afirmando, com 
isso, a permanente existência do conservadorismo profissional no interior da categoria, apesar dos avanços 
conquistados. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que, no Brasil, a década de 1990 é marcada pela hegemonia da ten-
dência à ruptura com o conservadorismo, ela via da construção coletiva do que ficou largamente conhecido 
como e Projeto Ético-Político do Serviço Social. Nesta mesma década, observa-se a ofensiva conservadora 
a esta tendência, fruto do contexto societário marcado pela emergência da pós-modernidade; no âmbito das 
ciências sociais crescem as críticas ao o marxismo, como uma teoria/método insuficiente para compreender 
e explicar a complexidade da realidade social, e seus impactos no Serviços Social podem ser verificados nas 
críticas de que o marxismo não oferecia elementos para dar respostas para o conjunto dos desafios postos à 
profissão pela contemporaneidade.

Essa crítica não se apresenta como antimarxista, mas como uma crítica à ortodoxia - ou dogmatismo, como 
se referem os críticos – e às lacunas e não ao que consideramos como equívocos existentes. O que essas 
críticas apresentam são, na verdade, referências àqueles problemas já mencionados em relação à primeira 
aproximação do Serviço Social brasileiro ao marxismo pela via da militância político-ideológica, fruto também 
da onda pós-moderna. Tais críticas se dirigem à ortodoxia dos marxistas e estão assentadas numa supos-
ta necessidade de se incorporar outros pensadores como Habermas e Foucault às lacunas presentes nas 
análises dos marxistas brasileiros, que não se debruçaram sobre objetos como questões de gênero, cultura, 
minorias, etc. Há que se ter cautela em relação a essas críticas, uma vez que as proposições pós-moderna e 
o conservadorismo, segundo Netto (1999, p.118), se dão as mãos no sentido de desqualificar a direção social 
construída pela modernidade contra o conservadorismo. Assim, “a recusa pós-moderna da metanarrativa, da 
macroteoria, da categoria da totalidade, etc., vem ao encontro do conservadorismo profissional, que privilegia 
o microssocial” (NETTO, 1999, p.118) e as singularidades.

Contudo, o Projeto Profissional do Serviço Social brasileiro que incorpora essa nova direção social da pro-
fissão, de acordo com Guerra (2015) 
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Trata-se de um projeto profissional construído na trajetória da profissão, em confronto com seu 
histórico conservadorismo, projeto que tenta claramente romper com os ranços conservadores 
que impregnam a profissão no âmbito do seu significado social e da sua funcionalidade, das ideo-
logias e teorias sociais que a subsidiam, das suas representações e autorrepresetnações, dos 
valores de diferentes extrações que a sustentam, das formas clássicas e tradicionais de intervir na 
realidade (GUERRA, 2015, p.40).

Sabemos que o referido projeto profissional e sua direção social ainda detêm certa hegemonia no campo po-
lítico-organizativo e jurídico-formal, bem como sabemos que estes não são os únicos a se materializarem no 
trabalho profissional e na formação acadêmica, tampouco estão imunes às influências pós-modernas. Toda-
via, afirmar os princípios fundamentais contidos no referido projeto e expressos pela direção social assumida 
pela profissão

[...] não assegura que encontraremos correspondentes ações profissionais que traduzam, de modo 
inequívoco e majoritariamente no meio profissional, conteúdo compatível com tal desdobramento 
de inspiração substancialmente crítica. Sem dúvida, a partir disso são observáveis avanços in-
telectuais e organizativos no meio profissional, porém a direção social que desaguou no projeto 
ético-político só poderá ser avaliada como hegemônica se for possível mostrar repercussão prática 
e teórica. (FORTI E COELHO, 2015, p.25).

Braz (2001) chama a atenção para o avanço do neoconservadorismo no interior da categoria, que vem reforçar 
a ameaça à manutenção da direção social conquistada e mantida hegemonicamente, mesmo que tal hegemo-
nia ainda esteja refletida no interior das entidades organizativas da categoria como o conjunto CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO, apenas. 

Dar materialidade a esta direção social depende de práticas concretas nesta direção, conforme salienta Braz 
(2007, p.7). Nesse sentido, Guerra (2015, p.64) afirma que vários sujeitos profissionais realizam, algum aspecto 
desse projeto profissional e dessa direção social, são eles: os intelectuais da profissão; os dirigentes das enti-
dades representativas da categoria; os estudantes; e os assistentes sociais. Nessa mesma direção, Iamamoto 
(2008, p.224) afirma que este projeto se realiza em cinco dimensões do universo profissional, quais sejam: nos 
seus instrumentos legais; nas expressões e manifestações coletivas da categoria; nas articulações com ou-
tras entidades de Serviço Social; no trabalho profissional desenvolvido nos diferentes espaços ocupacionais e 
no ensino universitário. Esta ultima, inclui o trabalho profissional enquanto participe do conjunto de dimensões 
nas quais este projeto e sua direção social podem ser realizados, ou materializados. Ou seja, esses autores 
estão dizendo que a materialização dessa direção social - inspirada no pensamento crítico-dialético de caráter 
histórico-ontológico, que faz duras críticas às contradições e aos antagonismos da sociedade burguesa, com 
vistas à sua superação e que está implícita no atual projeto profissional – se dá a partir da ação de uma série 
de sujeitos profissionais, incluindo os assistentes sociais que atuam nos serviços sociais.

Por outro lado, concordamos com Iamamoto (2008) quando afirma que são esses assistentes sociais, no exer-
cício da profissão, que vão se deparar diretamente com a precarização das políticas sociais e dos serviços 
públicos, das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, inclusive as suas, enquanto trabalhador 
assalariado. Por isso, afirma que
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[...] o nosso projeto profissional sofre tensões derivadas do trabalho assalariado, que implica ne-
cessariamente a incorporação de parâmetros institucionais e trabalhistas presentes nas relações 
e condições de trabalho, assim como nos contratos delas decorrentes. Sabemos que os em-
pregadores detêm background de recursos materiais e financeiros e técnicos indispensáveis à 
objetivação do nosso trabalho, assim como os recortes das expressões da “questão social” são 
pré-estabelecidos pelos organismos contratantes. Vivemos a tensão entre projeto profissional e a 
alienação do trabalho indissociável do estatuto salarial (IAMAMOTO, 2012, p.129).

Assim, entende-se que a degradação das condições de trabalho dos assistentes sociais brasileiros, as “exi-
gências” do mercado de trabalho por profissionais “tecnicamente” qualificados - capazes de dar respostas 
imediatas às demandas dos usuários e o pluriemprego dos sssistentes sociais podem levar a uma fragmen-
tação da luta, ou a uma luta corporativista e a um tensionamento para flexibilização dessa direção social frente 
às “novas” exigências do mercado. Como afirma Mota (2012, p.172), o conservadorismo profissional brasileiro 
presente nos dias de hoje não se apresenta enquanto “um projeto explicitamente definido (...) [mas], ele se 
coloca por meio da cobrança da eficiência, da eficácia, da operatividade, no sentido de propor e exigir capa-
cidade propositiva [apenas] e não crítica da profissão”. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a construção do trabalho dos assistentes sociais brasileiros que esteja 
afinada com o referido Projeto Profissional Crítico do Serviço Social e com a direção social nele implícita não 
estão no nível da intencionalidade apenas do profissional, eles estão imbricados às condições sócio-históri-
cas determinadas por relações sociais antagônicas e contraditórias, forjadas na sociabilidade burguesa que 
tem seus fundamentos no trabalho, enquanto categoria econômica que expressa os fundamentos históricos 
do processo de constituição das classes sociais fundamentais da ordem burguesa. 

Portanto, entendemos que a realização de um trabalho orientado pelo pensamento crítico-dialético não de-
pende meramente da competência profissional, opção sócio-política do profissional, ou forte mobilização da 
categoria na luta política. Pois, como afirma Guerra (2015, p.57), ao se referir à intervenção profissional, “não 
se trata apenas de decisões individuais, pois a necessidade social se afirma por meio de uma pressão sobre 
os indivíduos, que são impelidos pelas circunstâncias a agirem de um determinado modo”. Assim, no atual 
contexto brasileiro de aprofundamento das políticas de cunho ultra neoliberal, sob a égide da pós-moderni-
dade, a materialização dessa direção social encontra-se em constante tensionamento, devido à presença de 
forças sociais, econômicas, políticas e ideo-culturais contrárias aos seus princípios. O que vai ao encontro 
da afirmação de Guerra (2015, p.63) de que “há limitações estruturais e históricas do modo de produção e do 
modo de ser da profissão, donde causas históricas não podem ser atribuídas à mera vontade ou capacidade 
dos sujeitos”.

No entanto, assim como a emergência dessa direção social crítica da profissão foi historicamente determina-
da, sua continuidade, consolidação e seus limites também são e fazem parte da dinâmica social. No nosso 
entendimento, a construção de um trabalho profissional orientada pelo pensamento crítico-dialético, com 
vistas à consecução de um trabalho nos rumos do atual Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro, não 
depende exclusivamente da intenção/opção política dos assistentes sociais, de forma isolada, de sua com-
petência teórico-metodológica e técnico-operativa, ou mesmo de ações coletivas da categoria. A construção 
desse trabalho é mediada pela correlação de forças posta em determinado contexto sócio-histórico, uma vez 
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que o Serviço Social é uma profissão cujo significado sócio-histórico só pode ser desvendado a partir da aná-
lise da mesma no processo de reprodução das relações sociais, identificando seu caráter contraditório, sua 
relativa autonomia e as condições objetivas onde o trabalho profissional se realiza. Tal fato implica diretamente 
numa relativa autonomia profissional do assistente social diante da realização do seu trabalho em qualquer 
espaço sócio-ocupacional. É, portanto, a partir dessa relativa autonomia que a questão da incorporação do 
pensamento crítico-dialético pelos assistentes sociais torna-o um aliado para o enfrentamento das-às exigên-
cias e imposições institucionais, sem que se transforme numa panaceia. Pois, conforme Guerra (2015) 

O domínio de uma capacidade crítica e dialética é o que permite não apenas ir além do dado ime-
diato, mas dimensionar as possibilidades de construir estratégias visando a potencializar as forças 
de negação da ordem social e de sua transformação em futuro próximo e remoto, articulando prin-
cípios à suas manifestações empíricas no exercício profissional (GUERRA, 2015, p.64)

A compreensão da relação entre o trabalho realizado pelos assistentes sociais e a direção social adotada pela 
profissão no Brasil nos últimos 40 anos, só pode ser desvendada a partir do reconhecimento do assistente 
social como trabalhador assalariado e sua inscrição no universo do valor. Isto porque seu trabalho não se ins-
creve apenas no universo do valor útil de seu trabalho, como ideologia, mas também, e, sobretudo, enquanto 
trabalho abstrato socialmente necessário, alienado pela condição de assalariamento que lhe confere o esta-
tuto de profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho. Caso contrário, a análise da profissão e do 
trabalho profissional limita-se a dimensão da utilidade social do Serviço Social, e o assistente social enquanto 
um profissional com uma responsabilidade social imensurável. 

Com isso, a questão da incorporação ou não do pensamento crítico-dialético pelos assistentes sociais, que 
dá a direção ao referido projeto profissional, em última instância determina as possibilidades de construção 
de um trabalho nos rumos aludidos pelo projeto profissional crítico do Serviço Social brasileiro. Contudo, 
ela será sempre mediada por outras, como: as condições objetivas e materiais dadas pelos antagonismos 
e contradições inerentes à ordem burguesa, pela política social do Estado burguês e por suas instituições 
sociais; a orientação teórico-metodológica que dá direção ao processo de trabalho das equipes interprofis-
sionais; e a condição de trabalhador assalariado do assistente social, subordinado a um contrato de trabalho 
e a determinações institucionais. Ou seja, o trabalho realizado e seu resultado dependem, ao mesmo tempo, 
de elementos materiais da realidade concreta, que fogem ao alcance do profissional de elementos que são 
de ordem teórico-intelectual, como diz Guerra (2015) ao se referir à condição do profissional de “desvendar 
os nexos entre o capital, o Estado burguês e suas instituições sociais, a engrenagem das políticas sociais, as 
estruturas da instituição”; bem como dependem da capacidade profissional de analisar “na história os nexos 
e contradições de interesses e, em muitos casos, também, na sua inviabilidade e necessidade de se revolu-
cionar” (GUERRA, 2015, p.64).

Considerações Finais

Conforme pudemos demonstrar neste artigo, o Serviço Social brasileiro, a partir dos anos 1980, por via da crí-
tica marxista, tem se posicionado claramente contrário à ordem burguesa e ao conservadorismo profissional, 
depurando, com isso, conforme Rodrigues (2002, p.95) os “vícios voluntaristas e fatalistas que marcaram a 
deflagração do processo de superação do tradicionalismo profissional”. Assim, foi sob a ótica do pensamento 
crítico-dialético, a partir da análise histórica desta sociedade, que se deu a compreensão crítica da sociedade 
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capitalista. Essa análise possibilitou ao Serviço Social brasileiro desvendar o seu significado social fazendo 
com que esse não tomasse mais, por exemplo, a subjetividade, no sentido da individualidade fora das re-
lações sociais, como objeto para sua intervenção, mas sim a “questão social” nas suas múltiplas expressões. 
Fato este que não exclui a subjetividade dos sujeitos que vivenciam as expressões da “questão social”, tão 
pouco rotula as práticas destinadas à subjetividade como práticas conservadoras, pois entendemos que se-
ria reducionismo fazer uma relação direta entre ambas sem considerar toda complexidade que informa este 
campo teórico.

O que ocorreu nesse caminho foi que, a partir da busca pela ruptura com tradicionalismo e pela incorporação 
do marxismo, esta profissão mudou também seu objeto de intervenção, que se deslocou do âmbito do indiví-
duo, isolado do contexto social, para o âmbito da “questão social” nas suas múltiplas expressões, vivenciadas 
pelos indivíduos sociais numa totalidade social. Ao mesmo tempo isso significa que “ao atuar nas diferentes 
expressões da questão social, o/a assistente social, sintonizado com o projeto ético-político profissional, não 
deve abstrair os indivíduos da complexidade das relações sociais em que estão inseridos, em suas dimensões 
objetivas e subjetivas” (CFESS, 2010c, p.12).

Nesse sentido, essa direção social assumida pela categoria dos assistentes sociais brasileiros diverge de uma 
perspectiva de trabalho subjetivista, pois considera como objeto desta profissão a materialidade da vida dos 
usuários. Com isso, não se trata de desconsiderar a dimensão subjetiva vivida pelos usuários, mas de com-
preender que ela não se configura como objeto do trabalho do assistente social, mesmo reconhecendo que o 
resultado desse trabalho tenha impactos na subjetividade dos usuários.
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SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO AGRÁRIA: UMA EXPERIENCIA DE 
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Resumo

Esse trabalho busca apresentar uma experiência de assessoria ao Movimento dos Pequenos Agricultores, realizada por um labo-
ratório de pesquisa e extensão da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apontamos um histórico 
da questão agraria, sua atualidade na realidade carioca e sua relação com Serviço Social. O projeto busca estimular a aliança 
campo-cidade por Soberania Alimentar e fortalecer a organização do movimento camponês, compreendendo as particularidades 
dos camponeses de Nova Iguaçu e a relação que estabelecem com os trabalhadores urbanos, tendo o alimento como mediador. 
O sistema agroalimentar da sociedade capitalista expõe tanto aqueles que produzem o alimento quanto aqueles que consomem 
em condições de exploração, onde a agroecologia tem se colocado como uma alternativa de enfrentamento à lógica dominante do 
agronegócio. Entende-se que esse esforço e aproximação com os movimentos sociais tem uma potencialidade importante para a 
atuação da profissão, fortalecendo o projeto profissional crítico.

Palavras Chaves: Serviço Social. Questão Agrária. Movimento dos Pequenos Agricultores.

Introdução

O presente trabalho é fruto do desenvolvimento do laboratório de pesquisa e extensão Questão Agrária em 
Debate (QADE), realizado pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que 
articula um trabalho de assessoria junto ao Movimento dos Pequeños Agriultores (MPA) em um Assentamento 
da Reforma Agrária, no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Trata-se de uma experiência que busca 
inserir o tema da questão agrária, da agroecologia, da lógica de produção e circulação de alimentos, dos mo-
vimentos sociais do campo, entre outros assuntos adjacentes na universidade, buscando aplacar a distância 
cultural e política que foi criada entre o campo e a cidade, que se expressa no desprezo dessa temática de 
forma crítica na formação acadêmica.

A intenção é que se compreenda o quanto a realidade brasileira e a nossa formação sócio histórica estão 
vinculadas a questão agrária, manifestada não somente enquanto passado, mas enquanto atualidade perma-
nente. A questão fundiária e a concentração de terras são questão agrária, mas também o são a nossa alimen-
tação, a água que utilizamos e toda a lógica que está entrelaçada aos alimentos que chegam às nossas casas, 
de onde eles vem, de que forma e quem os produz, quais são as condições de reprodução dessas pessoas.

Entende-se que para o Serviço Social esses temas precisam ser vistos como cruciais. Uma profissão que tem 
como objeto de intervenção a “questão social” deve desconsiderar o fenômeno da questão agrária enquanto 
essencial para sua intervenção, à medida que trata-se de um fator complexo e que atinge muitas dimensões 
71 Estudante de graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email: paixao.angelica@hotmail.com
72 Estudante de graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email: maiara_spma@hotmail.com 
73 Estudante de graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email: marianasuzano.fa@gmail.com
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da vida social dos trabalhadores.

A aproximação aos movimento sociais do campo e a agroecologia, enquanto teoria e prática, permitiram um 
profícuo trabalho de assessoria e troca ao projeto de pesquisa e extensão, e são esses aspectos que serão 
tratados com maior atenção neste relato. A reflexão se dará na forma como ele foi implementado e quais os 
seus desdobramentos.

A exposição que segue iniciará com um breve resgate histórico acerca da questão agrária no Brasil e no Rio 
de Janeiro; posteriormente será feita uma exposição do Serviço Social do ponto de vista das transformações 
que ocorrem na profissão - influenciada por aspectos internos e externos - chegando esta a assumir uma con-
formação crítica de atuação e se aproximando de atores sociais de forma distinta. Por fim, um breve histórico 
da criação do QADE, sendo em seguida explicitadas suas ações e atividades realizadas junto ao MPA.

Questão Agrária no Brasil e no Rio de Janeiro

As contradições presentes no processo de formação social brasileira possuem uma estreita vinculação com a 
questão agrária. Essa que no final do século XIX está intrinsecamente articulada à colonização de territórios, 
pois a política adotada por Portugal para o Brasil, era a de exportação de produtos tropicais. Havia naquele 
processo uma dificuldade de se manter uma mão de obra escrava e se começa a pensar em uma nova forma 
de trabalho para as grandes lavouras. A lei nº 601 de 1850, conhecida como Lei de Terras, garantia a manu-
tenção da concentração fundiária com disponibilidade de mão de obra e inaugura uma nova relação com a 
terra, transformando-a em mercadoria. No mesmo ano, proibiu-se o tráfico negreiro e, em 1888, foi proclama-
da a abolição da escravatura. Ao fim, combinando interesses de comerciantes e fazendeiros, a Lei de Terras 
tornou esse bem comum inacessível para pequenos posseiros e ex-escravos, agora livres dos meios de pro-
dução, possuindo apenas sua força de trabalho para exploração da grande lavoura. 

No início do século XX tem-se novamente colocado em questão o tema da reforma agrária com o movimento 
tenentista. O “tenentismo” vinculava a existência do latifúndio com o coronelismo e o controle político dos 
eleitores. Esse movimento tentou garantir as condições para uma reforma agrária, mas foi derrotado. No 
Estado Novo também se frustraram as tentativas de obter avanços na legislação trabalhista e dos direitos 
de organização para os trabalhadores do campo. Neste momento prevalecia a organização associativa de 
regulamentação própria e submetida ao Ministério da Agricultura. Na década de 1950 houve a criação da Co-
missão Nacional de Política Agrária e do Serviço Social Rural. Logo com o governo de Juscelino Kubitschek a 
questão agrária foi entendida como a eliminação do atraso tecnológico do campo por meio da modernização 
produtiva da agricultura. (MEDEIROS, 2003)

As lutas travadas no interior do país, entre as décadas de 1950 e 1960, no que diz respeito à defesa de uma 
reforma agrária, possuíam diferentes atores políticos e compreensões sobre a defesa da terra. Para o Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB), orientado pela III Internacional, superar o latifúndio correspondia eliminar os 
resquícios feudais do país e promover as condições da revolução democrática burguesa, e para isso, havia a 
necessidade de buscar unidade com setores progressistas da burguesia brasileira. 
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Os comunistas viam a reforma agrária como uma das etapas da Revolução democrático burguesa 
destinada a eliminar os traços do feudalismo, abrir espaço para o desenvolvimento das forças pro-
dutivas e das contradições capitalistas e consequentemente possibilitar a eclosão da Revolução 
socialista num segundo momento. (ALENTEJANO, 1997, p. 11).

No entanto, anos depois a principal liderança das Ligas Camponesas74, Francisco Julião rompe com a visão 
defendida pelo PCB e as Ligas passam a compreender a necessidade da luta pela reforma agrária sem aliança 
com a burguesia nacional. Outro setor que entra em cena, ao perceber que perderia espaço político para as 
organizações de esquerda, é a igreja católica. Nesse momento começa a denunciar as condições de vida da 
população do campo, defendendo a implementação de políticas para esse setor.

No período do golpe empresarial militar (1964 - 1985) se tem uma hegemonia do capital estrangeiro no país 
e com ele o processo de industrialização do campo e da cidade se intensificam. É quando se expande o 
agronegócio, onde se tem uma reestruturação da questão agrária e a modernização do país. Neste momento, 
diversos segmentos de movimentos sociais (a igreja, o PCB, as ligas camponesas) tentam colocar a “Reforma 
Agrária”, pautando principalmente a democratização da terra para pequenos e médios produtores. Os mili-
tares superestimaram a capacidade de mobilização dos movimentos sociais e buscaram conter esses movi-
mentos considerados “subversivos”, através da criação do Estatuto da Terra, Lei 4504, do 30 de novembro de 
1964. Havia naquele momento uma disputa no interior do Estado quanto à questão agrária, no que diz respeito 
à promoção do desenvolvimento do país. Ocorre um processo de modernização conservadora no país, com 
a industrialização, urbanização e modernização da economia, sem ocorrer à democratização das relações 
sociais e políticas. Diante de uma forte repressão aos movimentos sociais, que marcou a ditadura militar no 
Brasil, a demanda por reforma agrária foi sufocada, mas não deixou de se fazer presente, nutrida por lutas que 
ocorriam de forma desconcentrada (MEDEIROS, 2002).

Será a partir do processo de luta pela redemocratização do país ao longo da década de 1980 - que aglutinará 
uma série de demandas vinculadas às demandas do movimento estudantil, sindical e popular - que a “questão 
agrária” ressurgirá no cenário político como grande mobilização e a constituição de vários movimentos so-
ciais, tendo como grande expressão o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A luta pela terra 
ao longo da história do Brasil, se colocou através da contestação à forma de organização do espaço agrário 
em nosso país, que historicamente sustentou-se na concentração da terra e na expropriação de massas de 
trabalhadores. Nesse contexto de contestação do grande latifúndio brasileiro, repõe-se a temática da reforma 
agrária como bandeira central de luta dos trabalhadores rurais. Além do MST, outros movimentos apareceram 
no processo de intensificação da luta pela terra, como o Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), 
o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e a histórica 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), que contribuía para a organização da luta pela terra no Brasil, desde mea-
dos dos anos 1970. 

O resultado disso, embora a falta de investimentos do Estado na Reforma Agrária, foi a implementação de 
centenas de assentamentos em todo o território brasileiro. Essa ampla conquista de terras e a consolidação 
dos assentamentos traz novos desafios aos movimentos, principalmente no que se refere à organização do 

74 Movimento importante na luta pela Reforma Agrária e pela melhoria das condições de vida no campo no Brasil, iniciado em meados da década de 1940. As Ligas 
Camponesas organizaram milhares de trabalhadores rurais, principalmente no nordeste brasileiro, utilizando o lema “Reforma Agrária na lei ou na marra” contra a es-
trutura latifundiária no Brasil.
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modelo produtivo. Inicialmente o MST passou a incentivar a organização da produção nos moldes da grande 
propriedade através da formação de cooperativas de produção e de comercialização e do uso de maquinário 
e insumos agrícolas para produzir bens para o mercado capitalista. Um fator importante na definição desse 
modelo para os assentamentos foram os programas de crédito e assistência técnica dos órgãos públicos que 
operaram o desenvolvimento de uma agricultura nos moldes produtivistas. A consequência mais séria foi o 
processo de endividamento das famílias assentadas e das cooperativas, pois era necessário comprar insu-
mos e tecnologia.

O Rio de Janeiro é um Estado que tem uma forte concentração de terra, mas a questão agrária tem sido 
bastante invisibilizada. Uma das maiores manifestações está no tamanho do êxodo rural. O processo de in-
dustrialização da agricultura que influenciou que o êxodo rural ocorresse fortemente em algumas unidades da 
federação, também ocorreu no Rio de Janeiro, por uma política implementada pelos governos de forte expul-
são de trabalhadores do campo e a intensificação de conflitos fundiários com a justificativa de uma “vocação 
turística e urbana” da região.

Essa política levou o Estado do Rio de Janeiro a ter uma intensa metropolização e urbanização, levando a 
maioria da população a residir em áreas urbanas, grande parte dos que demandam do Estado terra, tem 
origem urbana, diferenciando o Rio de Janeiro dos demais Estados do Brasil; atualmente, tem apenas 3% 
de população vivendo no campo. Os dois organismos responsáveis pela intervenção estatal sobre a questão 
agrária no Estado são o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) e outra federal, 
representada pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), possuem muita dificuldade de trabal-
har para o processo de legalização dos assentamentos, com dificuldades de articularem ações em conjunto 
na solicitação de recursos. 

A dificuldade na regularização das terras e a falta de políticas públicas específicas para o campo dificultam 
a reprodução da vida de camponeses que residem nessas áreas consideradas urbano rurais. Os incentivos 
financeiros para a produção de alimentos no Brasil sempre privilegiou as camadas que tem melhores con-
dições; e aqueles sem-terra, pobres, ficam no vácuo da proteção. Além disso, os incentivos e políticas são 
destinados com maior ênfase a produção de culturas para atendimento das necessidades de exportação em 
detrimento da produção de alimentos para consumo interno e local, uma lógica baseada na monocultura e na 
utilização de agrotóxicos e transgênicos, altamente destrutiva para o meio ambiente, para os agricultores e 
todos que consomem os alimentos. A partir de todo o exposto podemos apontar que a questão agrária é no 
Brasil um tema fundamental a ser tratado. Trata-se de um fenômeno complexo e multidimensional que impõe 
desafios à atuação e implica a todos, à medida que conecta uma questão tão essencial para a vida como o 
alimento.

Transformações Sócio Históricas do Serviço Social no Brasil

O Serviço Social é uma profissão que se institucionaliza no Brasil na década de 1930, como parte da estra-
tégia do Estado e segmentos da burguesia para diminuir as tensões provocadas pelo amplo processo de 
urbanização e industrialização do país. Sua consolidação ocorre a partir da década de 1940, quando o Estado 
passa a intervir de forma mais direta na “questão social” e implementar políticas sociais, espaço privilegiado 
de inserção profissional dos assistentes sociais. Assim como em outros países do continente latino america-
no, o Serviço Social no Brasil tem em sua trajetória duas grandes marcas: a do conservadorismo e do prag-
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matismo. A primeira se vincula ao peso da tradição católica, de cunho neotomista e ao pensamento positivista 
a partir de influências europeias. Já a segunda tem influência norte americana com o chamado Serviço Social 
de Casos Individuais, que teve como precursora Mary Richmond.

Apesar da abordagem de caso predominar sobre as intervenções do Serviço Social em seu período de con-
solidação, há espaço para o enfoque grupal, também sob a influência norte americana. Este se desenvolve 
com maior intensidade articulado a perspectiva de Desenvolvimento de Comunidade, na década de 1950, 
entendida por Trindade (2001, pg 18) como:

[...] desdobramento da política de intercâmbio econômico-político-cultural que se estabelece en-
tre os Estados Unidos e os países da América Latina o que, dentre outras iniciativas, possibilita 
o treinamento de profissionais – como os assistentes sociais - para participar de programas de 
desenvolvimento [...]

Essa mudança na intervenção profissional, explicita contradições, à medida que permite aos assistentes so-
ciais interferirem de forma mais ampla sobre a realidade, não mais na perspectiva individualizada, mas aca-
bam por fortalecer a demanda burguesa de controle da população e desresponsabilização do Estado em re-
lação às expressões da “questão social”. Ao mesmo tempo o assistente social tem, nas palavras de Trindade 
(2001, p. 13), “na efetivação das ações de desenvolvimento de comunidade [...] a oportunidade de estreitar 
suas relações com outras categorias profissionais, visto que o trabalho coletivo adquire maior impulso nas ins-
tituições” , o que vai muito além da pretensão de orientar a prática profissional do Serviço Social, mas sim par-
te de uma estratégia dos países desenvolvidos, especialmente EUA, na criação de condições ideais, políticas, 
administrativas e culturais para dinamizar o desenvolvimento do capitalismo e do mercado latino-americano, 
sob sua hegemonia financeira.O que surge em contradição a esse movimento, é a possibilidade dos assisten-
tes sociais estarem em contato mais efetivo com a classe trabalhadora, com suas demandas e a questionar 
as práticas tradicionais de atuação. Em um momento de efervescência política no continente latino americano, 
em meio a ditaduras e a Revolução Cubana, a profissão passa pelo chamado processo de Reconceituação, 
fenômeno continental, que significou a quebra da neutralidade e a tentativa de ruptura com as práticas profis-
sionais conservadoras de caráter tecnicista.

Esses questionamentos começam a partir dos anos 1960, mas é somente na década de 1980, com o avanço 
das lutas populares, em que o Brasil passa pelo processo de abertura democrática, que o Serviço Social 
revê suas bases juntamente com o processo de reorganização dos movimentos, o fortalecimento do debate 
crítico nas universidades e outras instâncias de formação. Criaram-se as condições para o questionamento 
dos fundamentos ideopolíticos que sustentaram a profissão e possibilitaram a interlocução com outros seg-
mentos da sociedade, principalmente com os movimentos sociais. Constitui-se a partir daí um novo projeto 
profissional fundamentado na teoria crítico-dialética, o qual vai se fortalecendo e ganhando maturidade nos 
anos posteriores. O código de ética da profissão sofre alterações e a partir da organização dos profissionais 
assume-se o projeto ético político da profissão que conquista hegemonia nos anos 1990. Consolida-se nes-
se períodoentidades de representação da categoria como a ABESS75, hoje ABEPSS76, e o conjunto CFAS/

75 Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social.
76 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social.
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CRAS77, hoje CFESS/CRESS78.

Esse contexto propiciou uma relação mais qualificada com os movimentos sociais e a sociedade civil organi-
zada, permitindo a ampliação dos espaços de atuação e inserção crítica dos assistentes sociais. É o momento 
em que os profissionais do Serviço Social assumem sua identidade e compromisso com a classe trabalhado-
ra, compreendendo sua condição de subalternidade que é similar à de seus usuários.

Processo de criação do QADE

O investimento do Estado em políticas sociais voltadas a atender à população camponesa nunca foi visto 
como prioritário. Especificamente, a política de educação, nem de longe atendia às demandas desse seg-
mento de trabalhadores. A política educacional no Brasil, sempre esteve voltada a fornecer conhecimentos e 
trabalhadores para o mercado de trabalho capitalista. Essas são as bases, também, da educação do campo 
que sempre esteve atrelada aos interesses dos detentores do poder econômico e político.

O QADE tem sua história pautada na luta dos movimentos camponeses, em especial o MST, que provocou 
profundas reflexões e levou a elaboração de um novo caminho para a educação do campo. Essa luta garante 
que em 1987 seja criado o Setor de Educação no movimento, que possibilitou a criação de espaços próprios 
de educação e formação como a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF). Esse processo de reivindi-
cação se materializa com a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) insti-
tuído pelo Decreto Federal nº 7.352, de 04 de novembro de 2010, que se propõe a atuar sob a educação de 
todos os níveis no campo, se tornando o responsável pelo financiamento dos projetos de criação de turmas 
especiais de assentados, através de convênio com as universidades.

Foi a afinidade entre os princípios que fundamentam essa proposta educacional e as diretrizes profissionais 
que permitiu o projeto de formação da turma especial de Serviço Social “Carlos Nelson Coutinho”. A turma, 
composta por assentados do Brasil inteiro e de vários movimentos sociais, impulsionou a criação do QADE 
e seu projeto denominado “Assentados da Reforma Agrária e Universidade” que tinha como objetivo viabili-
zar a inserção dos estudantes assentados em outros espaços que não só os de ensino, buscando reforçar 
o pressuposto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de pautar e fortalecer o debate 
da questão agrária de forma mais contundente na universidade. É a partir desse projeto, principalmente na 
extensão, que, considerando a invisibilidade da questão agrária no Estado do Rio de Janeiro e a afinidade 
política e cultural desta turma com a realidade agrária, desenvolve-se atividades em assentamentos rurais na 
região da Baixada Fluminense. Com a conclusão da turma, o projeto continuou a ser desenvolvido por outros 
estudantes.

A experiência de assessoria ao MPA

Podemos dizer que a turma “Carlos Nelson Coutinho” deixou uma grande herança para a Escola de Servico 
Social da UFRJ, quando a pesquisa e extensão permanecem mesmo após o término do curso. É inevitável 
dizer que o “Assentados da Reforma Agrária e Universidade” contribuiu para que o Serviço Social trouxesse 

77 Conselho Federal de Assistentes Sociais/Conselhos Regionais de Assistentes Sociais.
78 Conselho Federal de Serviço Social/Conselhos Regionais de Serviço Social.
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para foco temas relacionados à questão agrária, provocando a apropriação dessas questões pela profissão, 
em busca de afirmar o compromisso da formação e atuação profissional com as pautas da população do 
campo.

Essa inserção do Serviço Social a essa realidade abriu perspectivas de pesquisa e impôs uma nova agenda 
para os docentes e discentes da universidade e aponta para a importância da aproximação com os movimen-
tos sociais do campo, para melhor compreender e construir estratégias de atuação no campo profissional. 

Hoje, a pesquisa é realizada junto ao projeto de extensão, que busca construir uma assessoria com o MPA, 
movimento que segundo Ricardo Menezes Santos (2016, pg 14):

[…] apresenta estruturas que envolvem formação de construção da concepção camponesa entre 
os pequenos agricultores, sistemas de agricultura que atendam o autoconsumo, com estrutura 
direcionada para a venda a baixos preços para todos os trabalhadores. Deste modo, o MPA busca 
construir novas formas de enfrentamento ao modelo do capital no campo que resulta em crise 
alimentar, segregação e expropriação. 

 
O trabalho de assessoria ao movimento é fundado em dois eixos principais: o eixo de comunicação e o de 
produção/geração de renda. O pensar sobre a comunicação se desdobra a partir da compreensão que a 
comunicação é, assim como as terras, algo apropriado somente por pequena parcela da sociedade, que tem 
como objetivo difundir seus ideais e reforçar o processo de alienação, colaborando para a manutenção e legi-
timação da ordem capitalista. Em contrapartida a essa concepção hegemônica, a comunicação popular surge 
em defesa da democratização dos meios de comunicação, na construção de uma nova forma de linguagem, 
feita do povo para o povo, afinal quem melhor que o povo para falar de sua própria realidade?

A comunicação popular serve como estratégia contra hegemônica, capaz de desmitificar o senso comum cria-
do e reproduzido sobre o que é o campo, o camponês e suas pautas. Afirmar a importância da apropriação 
dos meios de comunicação, na tomada de voz popular, produz um conteúdo que tem como objetivo sociali-
zar informações e vivências e contribuir para a formação de meios que consigam alcançar os trabalhadores 
da cidade. Essa estratégia desmonta a distância cultural e política que foi criada entre o campo e a cidade e 
auxilia na construção de uma aliança entre trabalhadores rurais e urbanos, em vistas da Soberania Alimentar.

Na construção do eixo, uma das principais metas foi desenvolver parcerias com profissionais da comunicação 
popular (desde radialistas a editores de áudio visual) para que pudessem capacitar os estudantes do projeto 
em vista da autonomia na produção da comunicação. A partir disso, foi possível criar o programa “Conexão 
Campo-Cidade”: um sistema de rádio whatsapp que realiza programas semanais, pautando assuntos diver-
sos capazes de dar um novo significado para a realidade do campo. Os temas vão desde discussões acerca 
da agroecologia, da produção de alimentos, de temáticas como a de gênero, da conjuntura política atual do 
brasil (como a reforma da previdência), etc. Uma das pretensões do programa é também mobilizar a juventude 
camponesa, realizando oficinas para confecção de rádio, para que de fato essa comunicação seja popular e 
parta somente da universidade, mas também do movimento social.

Com a estruturação do eixo de comunicação, também foi possível criar o site Cesta Camponesa que, dando 
suporte ao eixo de geração de renda, foi pensado para viabilizar e facilitar a compra dos produtos dos campo-



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

160

neses de Nova Iguaçu, a serem feitos via internet. No site é possível encontrar a história do MPA, sua agenda 
de eventos e conhecer os camponeses que realizam a produção dos alimentos.

Já no eixo de produção/geração de renda o debate centra-se sobre a lógica de produção e circulação de 
alimentos. A necessidade de produção de alimentos agroecológicos e estratégias de distribuição construídas 
coletivamente são percebidas como necessárias e a assessoria da equipe foi fundamental para aprofundar 
essa discussão, estabelecendo relações com grupo de outras universidades e órgãos públicos. O grande de-
safio apresentado pelas famílias foi o domínio das técnicas para a produção nesses moldes e o gargalo apre-
sentado foi a comercialização destes produtos. Várias dificuldades se antepunham e podem-se citar as mais 
importantes: o pouco acesso desses produtores aos consumidores urbanos, a concorrência com os grandes 
supermercados – apesar de não oferecerem produtos livres de agrotóxicos e de transgenia – e o monopólio 
dos mercados dos municípios dessa região, principalmente do Rio de Janeiro. 

A estratégia mais importante vinculada a esse eixo foi a organização da Cesta Camponesa de Alimentos 
Saudáveis, que consiste na entrega direta de alimentos provenientes de famílias camponesas do município 
de Nova Iguaçu e do MPA-Nacional aos trabalhadores urbanos organizados através de núcleos de consumo. 
Os pedidos são realizados por meio do site, produzido pelos estudantes do projeto junto com trabalhadores 
urbanos comprometidos com o processo.

A distribuição das cestas hoje acontece em seis núcleos do município do Rio de Janeiro: Botafogo, Catete/
Laranjeiras, Copacabana, Lapa, Santa Teresa, Tijuca e um em Niterói. A experiência tem sido positiva, com 
crescimento na quantidade de pessoas envolvidas e nas compras. O objetivo vai além da distribuição de 
alimentos, busca alcançar as pessoas politicamente no que tange a alimentação saudável e também a valori-
zação dos pequenos produtores, com a estratégia de aproximar a relação e o diálogo entre o campo e a cida-
de. Um trabalho político importante para que se consolide a consciência do significado político e econômico 
da produção de alimentos pelos camponeses e o papel do trabalhador urbano nesse processo, não só como 
consumidor estanque. A cesta camponesa permite um vínculo político com o movimento, além de garantir 
continuidade e comprometimento com a compra dos produtos, questão importante para a viabilização econô-
mica, social e política da agricultura camponesa.

Uma outra estratégia do eixo de produção/geração de renda é a Barraca Camponesa de Alimentos Saudáveis, 
que consiste na organização de feiras realizadas quinzenalmente nos Campus da Praia Vermelha da UFRJ e 
da Praia Vermelha da UNIRIO79. A iniciativa contou com a parceria do Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA), da Associação Docente da UNIRIO (ADUNIRIO), o Centro de Cidadania da Escola de Serviço Social 
da UFRJ e o próprio QADE. Nas feiras, os camponeses - advindos das mais diferentes áreas rurais do Rio de 
Janeiro - apresentam e comercializam alimentos, artesanatos, livros e outros produtos. Nesse espaço, que 
possibilita uma maior interação com a comunidade universitária, também é realizado oficinas de composta-
gem, atividades artísticas e culturais (como roda de capoeira e sarau), roda de conversa, etc. Essas ações 
permitem a ampliação do diálogo entre campo e a cidade, e na relação entre produtor e consumidor.

Neste contexto, torna-se possível perceber a construção de alternativas para a produção e consumos de ali-
mentos saudáveis. Em 2018 o projeto pretende realizar uma nova etapa, ao investir de forma mais sistemática 

79 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
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no debate e ações vinculadas à produção agroecológica. Como estratégia, o projeto contará com a colabo-
ração de outras instituições de ensino e com profissionais da área das ciências agrárias, o que possibilitará o 
equacionamento de alguns desafios na área técnica.

No que tange a pesquisa - que é tratada como uma dimensão integrante do exercício profissional do assis-
tente social e vista como uma condição para formular respostas capazes de impulsionar a elaboração de 
propostas que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios ético-políticos norteadores 
do projeto profissional (IAMAMOTO, 1998), e, portanto, assume papel central como forma de refletir sobre a 
realidade vivida e construída pelos estudantes - a constituição de um núcleo de estudo e pesquisa ocorre 
desde o início do projeto e se volta a decifrar temas relativos às experiências trazidas pelos estudantes e pelos 
movimentos sociais. Os temas vinculam-se principalmente ao modelo produtivo que busca a revalorização 
da cultura camponesa e que se materializa na agroecologia. A pesquisa é o espaço em que o grupo busca 
o embasamento teórico para auxiliar na atuação prática e escrever trabalhos acadêmicas acerca do tema. O 
tempo da pesquisa é sem dúvida um espaço privilegiado onde se faz a reflexão crítica sobre o conjunto de 
atividades realizadas pela extensão.

Chega-se com isso, a um ponto fundamental que está presente nas agendas dos movimentos sociais e que 
vem pautando a pesquisa, que é a Agroecologia e a Soberania Alimentar80. A agroecologia é parte da estraté-
gia de luta contra o agronegócio e pela superação do modelo capitalista e a construção de uma outra forma 
de organização da vida, idealizada pelos produtores livremente associados. Nessa concepção, “a agroeco-
logia inclui o cuidado e defesa da vida, produção de alimentos, consciência política e organizacional” (VIA 
CAMPESINA, 2009), o que implica na superação não somente do modelo capitalista de produção, mas tam-
bém na forma de relação estabelecida com o alimento e com os atores envolvidos no processo de produção 
deste. A agroecologia convoca uma mudança amplificada, que perpassa pelo modo de produção até a forma 
de comercialização e consumo.

Considerações Finais

Por meio das atividades de extensão desenvolvidas, buscou-se fortalecer diálogos entre a população rural e 
urbana, entre os órgãos públicos e movimentos sociais, a fim de criar alternativas para a distribuição de pro-
dutos saudáveis e agroecológicos na cidade. Ampliou-se o debate sobre as condições da alimentação nas 
cidades, relacionando a questão alimentar à luta por Reforma Agrária e defesa dos direitos do trabalhador do 
campo, especialmente no que diz respeito à necessidade de se implementar políticas públicas que fortaleçam 
a agricultura camponesa e favoreçam a distribuição de sua produção na cidade.

O projeto agora caminha para o aprofundamento da pesquisa nos assentamentos a fim de atualizar e refinar 
as análises sobre as condições socioeconômicas, políticas e ambientais dos assentamentos e as famílias 
neles residentes, além do fortalecimento da associação com outras universidades como a UFRRJ81, a UERJ82, 

80 O termo “Soberania Alimentar” ganhou destaque em 1996, ao ser utilizado pela Via Campesina, na Cúpula Mundial da Alimentação organizada pela Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e vem para se opor e para diferenciar esse debate do que constitui a Segurança Alimentar. A Soberania Alimentar 
é entendida como o direito dos povos de definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos. Mais que um 
conceito, é considerada um princípio que orienta a luta camponesa.
81 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
82 Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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e a instituição Embrapa83. Deverão ser realizadas atividades que ampliem e aproximem cada vez mais os 
consumidores dos trabalhadores do campo como mutirões e debates que socializem as políticas as quais 
a população do campo tem direito, desde as relacionadas às políticas sociais e de financiamento para ma-
nutenção das condições de permanência no campo às de aprimoramento do processo produtivo dentro da 
perspectiva da agroecologia. 

Ademais, entende-se que o projeto de intervenção possibilitou uma maior aproximação com uma temáti-
ca bastante ausente na universidade que é a Questão Agrária, a Soberania Alimentar e a Agroecologia. Os 
estudos que foram sendo realizados concomitantes às atividades extensionistas foram contribuindo para o 
aprofundamento desta questão pelos estudantes e pelos demais envolvidos. Os desdobramentos se darão, 
também, na área da pesquisa, principalmente no que se refere ao estudo da questão agrária no Rio de Janei-
ro, das condições de vida e trabalho dos trabalhadores do campo e das possibilidades e limites de atuação 
do profissional de Serviço Social na realidade agrária.

Referências Bibliográficas

ALENTEJANO, P. R. R. O sentido da reforma agrária no Brasil dos anos 90. Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, 
n. 18. jul. 1996.
ANDRADE, M. R., M. C. Di PIETRO. As Aprendizagens e os Desafios na Implementação do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária. In: ANDRADE, M. R., et al. A Educação na Reforma Agrária em Perspectiva. Brasília: PRONERA, 2004, p. 37-57. 
BORSATO, Ricardo Serra e CARMO, Maristela Simões do. A construção do discurso agroecológico no Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Rev. Econ. Sociol. Rural vol.51 no.4 Brasília Oct./Dec. 2013. 
BRASIL. Decreto n° 7352, de 4 de nov. 2010. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária – PRONERA. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7352.htm> Aces-
so em: 30 mai. 2018.
DAL MORO, M. MOREIRA, E. M. ALVES, G. A Formação em Ensino Superior para Trabalhadores do Campo: analisando uma expe-
riência em Serviço Social. JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 7, 2015. Anais... Maranhão: UFMA, 2015.
IAMAMOTO, M. O Serviço Social na Contemporaneidade. São Paulo, Cortez, 1998. 
MEDEIROS, L. S. Movimentos Sociais, Disputas Políticas e Reforma Agrária de Mercado no Brasil. Rio de Janeiro: CPDA/ UFRRJ e 
UNRISD, 2002. 127 p.
MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES BRASIL. História. Disponível em: <mpabrasil.org.br>. Acesso em: 29 mai. 2018. 
SANTOS, Ricardo Menezes. A formação do Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA: por soberania alimentar, contra a merca-
dorização do campo no Brasil. Revista Nera Ano 19, nº. 31, Presidente Prudente, maio-out/2016
SILVA, Marcelo Leal Teles da (Org.). Projeto Alimergia. Candiota: Instituto Cultural Padre Josimo, 2016, p. 22-28.
TRINDADE, Rosa Lúcia Preses. Desvendando as Determinações Sócio-históricas do Instrumental técnico-operativo do Serviço So-
cial na Articulação entre Demandas Sociais e Projetos Profissionais. In.: Revista Temporalis, ano 2, n.4, jul/dez, 2001.
VIA CAMPESINA. Relatório do Encuentro continental de formadores y formadoras em agroecologia. I Anais... Barinas, Venezuela: 
Instituto Agroecológico latino-americano Paulo Freire, agosto de 2009.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O SINCRETISMO 
E A PRÁTICA INDIFERENCIADA NO SERVIÇO SOCIAL
Bianca Ribeiro de Souza84

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Brasil

Resumo

A partir dos debates suscitados na disciplina Leituras Básicas em Serviço Social do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), delineamos este trabalho com o objetivo de resgatar a 
discussão sobre a tese do sincretismo, elaborada por José Paulo Netto (2011a) no início dos anos de 1990. Entendemos que este 
resgate é necessário, na medida em que esta tese se propõe a discutir a natureza do Serviço Social como profissão, sendo esta 
uma busca recorrente na trajetória histórica do Serviço Social e em pauta na atualidade. Por conseguinte, considerando, segundo 
o referido autor, que o sincretismo se expressa no âmbito da prática profissional, da ideologia e da teoria no Serviço Social, nesta 
exposição focaremos a análise sobre a chamada prática indiferenciada. 

Palavras-chave: Serviço Social. Sincretismo. Prática Indiferenciada 

Introdução

No Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) é ministrada, pela Professora Raquel Raichelis Degenszajn, a disciplina denominada Leituras Bási-
cas em Serviço Social. De forma geral, o objetivo da disciplina é abordar os autores, conceitos e temas que 
propiciam um patamar de aprofundamento histórico-conceitual sobre o Serviço Social como profissão e, nos 
últimos meses, temos trabalhado a análise da profissionalização do Serviço Social, a partir de um estudo por-
menorizado do livro “Capitalismo monopolista e Serviço Social” de José Paulo Netto.

Ao longo das aulas temos nos debruçado sobre a análise da tese do sincretismo que, segundo Netto (2011a), 
se expressa no âmbito da prática profissional, da ideologia e da teoria no Serviço Social. Dentre essas ex-
pressões, o sincretismo e a prática indiferenciada tem suscitado intensos debates, na medida em que emer-
gem questões, tais como: na atualidade o Serviço Social profissionalizado continua indiferente das práticas fi-
lantrópicas presentes nas suas protoformas? O anel de ferro que, segundo Netto (2011a), aprisiona a profissão 
ainda constitui o trabalho profissional contemporâneo?

Entendemos que possíveis respostas para estas questões exigem mediações diversas, como o recurso da 
pesquisa sobre o trabalho profissional nas especificidades dos distintos espaços sócio-ocupacionais. Assim, 
tendo em vista que se trata de uma primeira aproximação ao tema, bem como os limites desta exposição, o 
objetivo deste trabalho é explicitar os pontos abordados por Netto (2011a) na construção de sua tese; ade-
mais, com base em outros autores, quais sejam: Iamamoto (2011), Mota (2016) e Souza (2016), buscamos si-
nalizar como o Serviço Social brasileiro tem discutido a sustentabilidade e atualidade desta produção teórica 
frente as particularidades do trabalho do assistente social.

84 Assistente Social do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Doutoranda em Serviço Social pelo Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP)
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Desenvolvimento

No ano de 1992 foi lançada a primeira edição do livro “Capitalismo monopolista e Serviço Social” de José 
Paulo Netto, o qual é resultado da primeira parte de sua tese de doutorado – Autocracia burguesa e Serviço 
Social – defendida no ano de 1990 no Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob a orientação do Professor Octavio Ianni. De acordo com 
Netto (2011a), esta parte da tese tinha o objetivo de apresentar um panorama de constituição do Serviço 
Social, desde as suas origens até os anos de 1960, tendo como objeto de análise “[...] a emersão do Serviço 
Social como profissão no âmbito da ordem burguesa na idade do monopólio e o desenvolvimento do seu 
sincretismo teórico e ideológico” (NETTO, 2011a, p. 13).

Assim, o livro, segundo Netto (2011a), sustenta-se em duas teses fundamentais. A primeira afirma que o Ser-
viço Social deve ser histórica e socialmente compreendido no marco da sociedade burguesa, especificamente 
na conjuntura do capitalismo monopolista. Já a segunda tese sustenta que a profissão, constituída por um 
“[...] corpus ideal, estruturado sincreticamente, configura um saber de segundo grau” (NETTO, 2011a, p. 09). 
Há que ressaltar que em nótula do autor à terceira edição do livro, redigida em agosto de 2001, Netto (2011a, 
p. 09) afirma que estas duas teses permanecem sustentáveis e atuais – quanto à primeira, sinaliza que sua 
fundamentação requer maiores elaborações, porém “[...] a manteria basicamente nos termos em que foi for-
mulada. Quanto à segunda, julgo que sua formulação está a exigir desenvolvimentos mais claros e sólidos”.

Neste contexto, a intenção deste trabalho é suscitar, especificamente, o debate acerca do sincretismo e a 
prática indiferenciada apresentados por Netto ao longo do livro. No entanto, antes de centrarmos nesta dis-
cussão é fundamental apontarmos qual o entendimento do autor sobre as condições histórico-sociais para 
a emergência do Serviço Social como profissão, sendo este processo necessário para a compreensão do 
sincretismo e a prática indiferenciada.

Inicialmente, o autor (Ibid. 2011a) sinaliza que na literatura do Serviço Social há uma certa apreensão de que 
o surgimento desta profissão está vinculado com a chamada “questão social”85, a qual é inerente ao modo 
capitalista de produção e se manifesta, no cotidiano da vida social, por meio da contradição entre o capital 
e o trabalho (IAMAMOTO, 2011). No entanto, o autor (Ibid. 2011a) problematiza que a gênese histórico-social 
do Serviço Social não se limita à chamada “questão social”, tratada isoladamente, “[...] mas com suas pecu-
liaridades no âmbito da sociedade burguesa fundada na organização monopólica” (Ibid p. 18), que sucedeu o 
capitalismo concorrencial no último quartel do século XIX. 

[...] o capitalismo monopolista recoloca, em patamar mais alto, o sistema totalizante de contra-
dições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de exploração, alienação e transi-
toriedade histórica, todos eles desvelados pela crítica marxiana. [...] a idade do monopólio altera 
significativamente a dinâmica inteira da sociedade burguesa: ao mesmo tempo em que potencia as 
contradições fundamentais do capitalismo já explicitadas no estágio concorrencial e as combina 
com novas contradições e antagonismos, deflagra complexos processos que jogam no sentido 
de contrarrestar a ponderação dos vetores negativos e críticos que detona. (NETTO, 2011a, p. 19)

85 Utilizaremos aspas para a categoria “questão social”, tal como feito por Netto (2011a).
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De acordo com Netto (2011a), na busca pela construção de consensos frente à potencialização das contra-
dições fundamentais desta era do capitalismo, notadamente pelo seu objetivo primário de garantir os superlu-
cros dos monopólios, observa-se a refuncionalização e o redimensionamento do papel do Estado, compreen-
dido, nos termos marxianos, como o “comitê executivo” da burguesia monopolista - “[...] opera para propiciar 
o conjunto de condições necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista” (Ibid p. 26). Assim, 
o Estado burguês no capitalismo monopolista 

[...] para exercer, no plano estrito do jogo econômico, o papel de “comitê executivo” da burguesia 
monopolista, ele deve legitimar-se politicamente incorporando outros protagonistas sócio-políti-
cos. O alargamento da sua base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a genera-
lização e a institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe organizar um 
consenso que assegura o seu desempenho. (Ibid p. 27)

Neste processo de incorporação das demandas de outros protagonistas sócio-políticos, Netto (2011a) refere 
que a transição ao capitalismo dos monopólios também foi acompanhada por um movimento organizativo 
ascendente da luta do proletariado e do conjunto dos trabalhadores, de forma que o Estado, “[...] ao buscar 
legitimação política através do jogo democrático, é permeável a demandas das classes subalternas, que po-
dem fazer incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatos” (Ibid p. 29).

Por conseguinte, estas condições demandam intervenção contínua e sistemática por parte do Estado, por 
intermédio de políticas sociais, com o objetivo de “[...] atender às demandas da ordem monopólica confor-
mando, pela adesão que recebe de categorias e setores cujas demandas incorpora, sistema de consenso 
variáveis, mas operantes” (Ibid p. 30). Cabe ainda apontar que a política social emerge como um mecanismo 
tanto de preservação e controle da força de trabalho inserida no mercado, quanto daquela situada no exército 
industrial de reserva.

Netto (2011a, p. 31) problematiza que as políticas sociais, no âmbito político, configuram-se como relevante 
suporte da ordem sócio-política, na medida em que contribuem e reforçam a “[...] imagem do Estado como 
‘social’, como mediador de interesses conflitantes”. Nesta direção, para intervir sobre a “questão social”, o 
Estado a recorta em problemáticas particulares, como o desemprego, a fome, a ausência de moradia, o aci-
dente de trabalho, a falta de escolas, dentre outras, pois, se fosse apreendida em sua totalidade, ou seja, na 
relação capital/trabalho, significaria a contestação dos fundamentos da ordem burguesa. Desse modo, “[...] 
a ‘questão social’ é atacada nas suas refrações, nas suas sequelas apreendidas como problemáticas cuja 
natureza totalizante, se assumida consequentemente, impediria a intervenção” (Ibid, p. 32).

No movimento destes processos econômicos, sócio-políticos, teórico-culturais e na dinâmica de requisição 
de agentes técnicos especializados executores de políticas sociais, Netto (2011a) situa a emergência do Ser-
viço Social enquanto profissão, contrapondo-se às apreensões de que esta profissão seria uma continuida-
de da evolução da ajuda, da racionalização da assistência, nas quais foram incorporados parâmetros teóri-
co-científicos e técnico-operativos. 

O autor (2011a) salienta que o fundamento que legitima a profissionalidade do Serviço Social não é o emba-
samento teórico, mas sim “[...] a criação de um espaço sócio-ocupacional no qual o agente técnico se movi-
menta – mais exatamente, o estabelecimento das condições histórico-sociais que demandam este agente, 
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configuradas na emersão do mercado de trabalho” (Ibid, p. 70). Para fins de elucidação, Netto (2011a) aponta 
algumas marcas do processo de profissionalização, quais sejam: desempenho de funções que são requisi-
tadas por organismos e instâncias alheios às protoformas do Serviço Social; a condição de assalariamento e 
o significado social da ação profissional no processo de reprodução das relações sociais; a existência de um 
espaço na rede sócio-ocupacional; e a inserção na divisão social e técnica do trabalho.

Partindo para a segunda tese do livro – o corpus ideal do Serviço Social, estruturado sincreticamente, o con-
figura como um saber de segundo grau – Netto (2011a) parte da premissa de que a discussão da natureza do 
Serviço Social é recorrente no seu percurso histórico, contemporânea à sua própria institucionalização como 
profissão. Neste processo persiste uma preocupação em esclarecer o estatuto teórico do Serviço Social e a 
localização de sua especificidade como prática profissional.

Para tanto, contraditoriamente à tese do autor de que a legitimidade profissional é decorrente da criação de 
um espaço sócio-ocupacional, das demandas provenientes do mercado de trabalho, os assistentes sociais, 
no período analisado por Netto (2011a), construíram a apreensão de que o estatuto profissional é resultado do 
seu fundamento “científico”86, a partir do qual é possível romper com as intervenções assistencialistas, assis-
temáticas e filantrópicas presentes nas protoformas do Serviço Social.

Netto (2011a) avalia esta forma de apreender a profissionalidade do Serviço Social como ilusória e aponta que 
esta apreensão do estatuto profissional ainda é tensionada pela estrutura sincrética do Serviço Social, “[...] fio 
condutor da afirmação e do desenvolvimento do Serviço Social como profissão, seu núcleo organizativo e sua 
norma de atuação” (Ibid p. 92). 

De acordo com o autor, a estrutura sincrética do Serviço Social possui três fundamentos objetivos: “o univer-
so problemático original que se lhe apresentou como eixo de demandas histórico-sociais, o horizonte do seu 
exercício profissional e a sua modalidade específica de intervenção” (Ibid, p. 92).

Em relação ao primeiro fundamento – o universo problemático original como eixo de demandas – Netto reto-
ma a ideia de que as sequelas da “questão social”, postas à intervenção profissional, se expressam de forma 
recortada, polifacética e polimórfica, não recompondo a totalidade da “questão social”. Assim, de acordo com 
o autor, esta demanda já se apresenta como um conjunto sincrético, na medida em que:

[...] a multiplicidade quase infindável das refrações da “questão social” que esbatem no âmbito da 
intervenção profissional do Serviço Social põe problemas nos quais necessariamente se entrecru-
zam dimensões que não se deixam equalizar, escapando e desbordando dos modelos formal-abs-
tratos de intervenção. Os moldes formal-abstratos desenvolvidos pela profissão [...] mostram-se 
inevitavelmente unilaterais e unilateralizantes, na justa escala em que deixam de apreender o sis-
tema de mediações concretas que forma a rede em que se constitui a unidade de intervenção, 
esta mesmo alvo das inúmeras situações problemáticas em que se corporificam as refrações da 
“questão social”, numa série cuja diferencialidade instaura um aparentemente caótico complexo 
de carências (materiais e/ou ideais). (Netto, 2011a, p. 95)

86 Netto (2011a) utiliza aspas para se referir às ciências sociais de matriz positivista, para as quais a noção de ciência está associada ao conhecimento da sociedade e 
da natureza como semelhantes. 
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O segundo fundamento da estrutura sincrética diz respeito ao horizonte da intervenção profissional que Netto 
(2011a) identifica, a partir de pesquisas na literatura do Serviço Social, como o espaço do cotidiano. Conforme 
a análise de Netto (2011a, p. 96), embora não seja uma função exclusiva do assistente social, neste cotidiano 
o profissional realiza uma manipulação planejada, com o intuito de organizar “[...] os componentes heterogê-
neos da cotidianidade de grupos sociais determinados para ressituá-los no âmbito da mesma estrutura do 
cotidiano”. Como exemplos, o autor cita o disciplinamento da família operária, dos orçamentos domésticos, 
a recondução às normas vigentes de comportamentos transgressores ou potencialmente transgressores, 
dentre outros. 

Esta heterogeneidade de situações que compõe a cotidianidade se combina com o sincretismo das refrações 
da “questão social”, citado anteriormente, e o assistente social, dentre todos os profissionais também chama-
dos a intervir na organização do cotidiano de determinados grupos sociais, “[...] se vê posicionado de modo 
tal que o aparente sincretismo da matéria sobre a qual opera (a “problemática”) conjuga-se à perfeição com 
as condições da sua operação (a intervenção profissional como reordenadora de práticas e condutas cotidia-
nas)” (Ibid, p. 97).

Nesta composição da estrutura sincrética ainda se coloca um terceiro fundamento, a modalidade específica 
da intervenção profissional, que, para Netto (2011a) se expressa pela manipulação de variáveis empíricas em 
um contexto determinado, ou seja, interferir para rearranjar. Desta intervenção manipuladora surgem duas im-
plicações: a primeira é a necessidade de que o conhecimento do social seja capaz de mostrar-se diretamente 
instrumentalizável; a segunda requer que o exercício profissional manipulador se legitime pela apropriação de 
um conhecimento “científico”.

Postas estas condições e considerando a concepção de que o sincretismo é o fio condutor da afirmação e do 
desenvolvimento do Serviço Social como profissão, Netto (2011a) o localiza no âmbito da prática profissional, 
da ideologia e da apropriação teórica. Neste trabalho, conforme já sinalizado, trataremos, apenas, do campo 
que o autor denomina como prática indiferenciada, visto que, em nosso entendimento, este é um debate que 
necessita ser retomado, dado que alguns autores sustentam a atualidade e o caráter ontológico da tese do 
sincretismo.

Para abordar o sincretismo e a prática indiferenciada, Netto (2011a) situa que no processo de profissionali-
zação houve um esforço da categoria em estabelecer fronteiras entre o Serviço Social profissionalizado e as 
atividades filantrópicas, buscando-se: recorrer às contribuições do pensamento provenientes das ciências 
sociais; empenho em generalizar uma sistemática orgânica para a formação profissional; esforço em produzir 
uma documentação própria; e a vinculação crescente das intervenções a formas de organização institucionais 
e públicas. 

Neste contexto, Netto (2011a) afirma a criação de um novo ator profissional para responder as demandas pos-
tas pelo capitalismo monopolista, porém, para o autor, o processo de profissionalização não alterou a forma 
da estrutura da prática profissional se comparada com a prática filantrópica. Assim, instaura-se uma questão 
que revela um paradoxo: “[...] como uma intervenção, idealmente referenciada por um sistema de saber e 
enquadrada numa rede institucional, revela-se factualmente pouco discriminada e particularizada em face de 
intervenções cujo referencial é nebuloso e cuja inserção institucional é aleatória?” (Ibid p. 100). 
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Netto (2011a) problematiza que esta questão é elucidada a partir de duas razões: primeiro há que se consi-
derar as condições para a intervenção profissional nesta sociedade, outrossim, a funcionalidade do Estado 
burguês no confronto com as refrações da “questão social”. A partir destes dois determinantes, o autor, em 
síntese, explicita que no bojo desta sociedade a apreensão dos fenômenos ocorre de forma imediata, ape-
nas no plano da pseudoconcreticidade, ocultando os reais processos que revelam a essência do objeto em 
análise. Estas condições, que se espraiam para o plano da articulação teórica e interventiva, se intensificam 
quando associadas ao âmbito prático-profissional de uma profissão marcada pela subalternidade e alocada 
à execução programática. Por conseguinte, o Serviço Social aprisiona-se, ao que Netto (2011a) denomina, de 
um anel de ferro.

Neste anel de ferro que aprisiona a profissão às práticas filantrópicas estão presentes as demandas prove-
nientes do usuários desta profissão, para os quais a validação profissional parte da imagem legitimada nas 
protoformas filantrópicas; dos financiadores diretos do Serviço Social, para os quais a legitimidade profissio-
nal depende da funcionalidade desta profissão frente ao atendimento de seus objetivos particulares; da estru-
tura institucional cuja demanda por profissionais está atrelada às refrações da “questão social” como objeto 
de intervenção; dos tecnólogos sociais, para os quais o Serviço Social é a profissão mais próxima à clientela 
imediata; dos teórico sociais que compreendem o Serviço Social como a profissão da prática. Netto (2011a) 
ainda indica que o anel de ferro também é composto pelas valorações sociais, intelectuais e institucionais, 
bem como pela subalternidade técnica e pelo trato executivo da problemática social.

[...] o que resulta é que a especificidade profissional converte-se em incógnita para os assistentes 
sociais (e não só para eles): a profissionalização permanece um circuito ideal, que não se traduz 
operacionalmente. As peculiaridades operacionais da sua prática não revelam a profissionalização: 
tudo se passa como se a especificação profissional não rebatesse na prática – o específico práti-
co-profissional do Serviço Social mostrar-se-ia na fenomenalidade empírica como inespecificida-
de operatória. Em suma: a profissionalização, para além de estabelecer a referência ideal a um sis-
tema de saber, teria representado apenas a sanção social e institucional de formas de intervenção 
(por isso mesmo, agora implicando preparação formal prévia para o seu exercício e remuneração 
monetizada) pré-existentes, sem derivar numa diferenciação operatória, mesmo que implicando 
em efeitos sociais delas diversos. (Ibid, p. 104)

Como consequência desta prática indiferenciada, Netto (2011a, p. 106) aponta o traço polivalente do Serviço 
Social que se delineou não por uma opção da categoria, mas sim por dois determinantes fundamentais: “a 
expectativa social envolvente que rebatia sobre os primeiros encaminhamentos profissionais (herdada das 
suas protoformas) e o leque de recursos (materiais e técnicos) que havia que mobilizar para dar cumprimento à 
intervenção”. Contraditoriamente, a polivalência também se constituiu como estratégia profissional, visto que 
possibilitou a ampliação dos espaços sócio-ocupacionais para a profissão, outrossim, promoveu o suporte 
para a mobilidade profissional e empregatícia. Em síntese, Netto (2001a) elucida que a polivalência expressa 
o sincretismo envolvido na prática do Serviço Social, no qual se combinam: 

[...] as condições de intervenção determinadas pelas refrações da “questão social”; o referencial 
das ciências sociais gestadas na razão tornada miserável; a continuidade, erguido o Serviço Social 
como profissão, das expectativas típicas que envolviam as suas protoformas; a inserção peculiar 
na divisão social (e técnica) do trabalho, etc. (Netto, 2011a, p. 107)
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Conforme já sinalizado, Netto (2011a) ainda abordará o sincretismo sob o ponto de vista teórico e ideológico 
no Serviço Social, os quais não trataremos nos limites desta reflexão. No entanto, cabe destacarmos que ao 
final de sua elaboração, o autor questiona se o sincretismo ideológico e teórico presentes no Serviço Social é 
um dado permanente ou há a possibilidade de sua ultrapassagem.

Netto (2011a) aponta que a possibilidade desta ultrapassagem depende de alguns movimentos, quais sejam: 
que a profissão rompa com a sua base original e tradicional; que se aproprie de uma teoria social fundamenta-
da na perspectiva de classe do proletariado e no projeto teórico-metodológico crítico-dialético; e que interdite 
a perspectiva de construção de uma teoria própria – por isso Netto (2011a) justifica o Serviço Social como 
um saber de segundo grau. Ao mesmo tempo, o autor indica a inviabilidade de superação do sincretismo da 
fenomenalidade do exercício profissional, ou seja, a prática indiferenciada.

A alternativa de um Serviço Social profissional liberado da tradição positivista e do pensamento 
conservador não lhe retirará o seu estatuto fundamental: o de uma atividade que responder, no 
quadro da divisão social (e técnica) do trabalho da sociedade burguesa consolidada e madura, a 
demandas sociais prático-empíricas. Ou seja: em qualquer hipótese, o Serviço Social não se ins-
taurará como núcleo produtor teórico específico – permanecerá profissão, e seu objeto será um 
complexo heteróclito de situações que demandam intervenções sobre variáveis empíricas. (Ibid, 
p. 149)

Situados estes aspectos gerais da análise de Netto (2011a) e considerando que o autor apresenta um pano-
rama de constituição do Serviço Social, desde as suas origens até os anos de 1960, colocam-se algumas 
questões: neste percurso histórico foi possível superar o sincretismo ideológico e teórico? E a prática indife-
renciada, permanece uma mediação ineliminável? A fim de apontarmos algumas hipóteses para estes ques-
tionamentos, indicaremos algumas contribuições de Iamamoto (2011), Mota (2016) e Souza (2016), buscando 
sinalizar como o Serviço Social brasileiro tem discutido a sustentabilidade e atualidade desta tese frente as 
particularidades do trabalho do assistente social.

Em suas elaborações Souza (2016) dispõe sobre a natureza ontológica da tese do sincretismo, ressaltando 
que embora Netto (2011a) tenha refletido sobre um período determinado do Serviço Social, esta tese ainda 
sustenta a análise da profissão na contemporaneidade. Especificamente no tocante à prática indiferenciada, 
Souza (2016) problematiza que o cenário liberal reforça a reposição das três características presentes na es-
trutura sincrética da profissão, ou seja, o caráter polifacético e polimórfico da “questão social; os processos 
alienantes e de produção do individualismo no cotidiano profissional; e a manipulação de variáveis empíricas 
frente à hiperfocalização e assistencialização das políticas sociais. Assim, nos limites institucionais estes de-
terminantes “[...] dificultam uma atuação que ultrapasse o horizonte da intervenção microscópica, reiterativa e 
fragmentária – ainda que referenciada por valores emancipatórios e comprometida com a qualidade possível 
dos serviços prestados à população” (Souza, 2016, p. 139).

Por outro lado, segundo Souza (2016), sob o ponto de vista da produção do conhecimento e da formação 
acadêmica, especialmente pelos desdobramentos do movimento de intenção de ruptura (Netto, 2011b) do 
Serviço Social brasileiro, outras mediações foram construídas, o que resultou em um processo de superação 
do sincretismo teórico e ideológico. Ao mesmo tempo, Souza (2016) indica que esta superação é constante-
mente tensionada pela mercantilização da educação superior no país, na medida em que há uma tendência de 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

170

negação da categoria de totalidade, da essência – presentes na tradição marxista – e uma “[...] exaltação do 
fragmentário, do fugaz, do efêmero, aparente, da segmentação da realidade e do pensamento, (que) reforça a 
lógica empirista da prática sincrética” (Souza, 2016, p. 141).

Nesta mesma direção encontra-se a análise de Mota (2016), para a qual o Serviço Social, pós anos 1970, tem 
se constituído como área de produção do conhecimento, insurgindo intelectualmente. Em resposta à inda-
gação de Netto (2011) acerca da permanência ou ultrapassagem do sincretismo teórico e ideológico, Mota 
(2016, p. 172) afirma que esta questão 

[...] pode ser agora respondida: hegemonicamente, há, sim, uma ultrapassagem do sincretismo 
teórico que predominou no Serviço Social até a segunda metade dos anos 1970, porém, está longe 
de arregimentar qualquer unanimidade e tampouco de superar a dinâmica contraditória que marca 
a existência e a determinação da profissão. 

A autora ainda enfatiza o permanente processo de resistência do Serviço Social brasileiro frente à divisão 
social do saber e das ofensivas conservadoras, ecléticas e pragmáticas, sendo que esta resistência teórica e 
ideológica tensiona a dimensão sincrética e ineliminável das “[...] demandas que mobilizam a sua intervenção 
social sobre os fragmentos da questão social” (Mota, 2016, p. 172).

[...] nas três últimas décadas, o Serviço Social ampliou sua função intelectual, construindo uma 
massa crítica de conhecimentos, tributária da formação de uma cultura que se contrapõe à hege-
monia dominante, protagonizada pela esquerda marxista no Brasil, e o faz sem perder a relação de 
unidade com o exercício profissional, mas expondo uma distinção entre o significado e a dimensão 
do Serviço Social como área do conhecimento e profissão voltada para a intervenção direta na 
realidade. (Mota, 2016, p. 179)

No bojo destas discussões é primordial situarmos ainda a análise de Iamamoto (2011). De acordo com a au-
tora, as elaborações de Netto (2011) sobre o sincretismo ideológico e teórico no Serviço Social são ricas e 
consistentes, por outro lado, faz algumas ressalvas sobre o sincretismo e a prática indiferenciada.

Em suma, Iamamoto (2011) problematiza que na apreensão do trabalho profissional, Netto (2011) restringiu a 
análise do Serviço Social a formas reificadas, o que inviabilizou a elucidação da natureza sócio-histórica da 
profissão. Ademais, indica o silenciamento de Netto (2011) frente à dimensão política e à apreensão do coti-
diano como contradição, diluindo a perspectiva de que o Serviço Social é atravessado pela luta de classes. 

Iamamoto (2011) ainda sinaliza que em produção subsequente, especificamente no artigo “Transformações 
societárias e Serviço Social: notas para uma análise prospectiva da profissão”, publicado na Revista Serviço 
Social & Sociedade n. 50 (1996), Netto (1996) apresenta a prática profissional polarizada pela política e ten-
sionada por projetos de classe; assim, para autora (2011), poderia estar explicitada, indiretamente – visto que 
o autor não se posiciona – a revisão do sincretismo da prática indiferenciada, na medida em que ressalta a 
dimensão contraditória das relações sociais e das respostas profissionais. 

Entretanto, mesmo diante destas considerações, Iamamoto (2011) salienta que na análise construída por Netto 
(1996) não são consideradas as múltiplas determinações decorrentes da inserção profissional no mercado de 
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trabalho, mediado pelo trabalho assalariado, ainda que atribua a este mercado “[...] um lugar decisivo na fun-
dação da profissionalização do Serviço Social, distinguindo-o das protoformas materializadas nas atividades 
filantrópicas e voluntárias” (Iamamoto, 2011, p. 282).

O efeito da atividade profissional no processo de reprodução das relações sociais não decorre 
apenas do seu “modo de operar”, que, segundo o autor, historicamente pouco se diferenciou das 
atividades similares que antecederam essa profissionalização; mas sim de sua funcionalidade so-
cial, indecifrável se pensada como atividade do indivíduo isolado, porque depende dos organismos 
aos quais se vincula e das relações sociais que lhe dão vida. (Iamamoto, 2011, p. 283) 

Conclusão

A partir da apreensão da tese do sincretismo, vislumbramos que Netto (2011a) nos traz importantes contri-
buições para compreendermos a natureza do Serviço Social como profissão, desvendando as mediações que 
particularizam a atuação do Estado no estágio do capitalismo monopolista, suas respostas frente as refrações 
da “questão social” e o papel profissional nesta dinâmica.

No que tange à prática indiferenciada, concordamos quando o autor revela que a funcionalidade do Estado 
burguês e as condições para intervenção profissional, na esfera do sincretismo da fenomenalidade do trabal-
ho profissional, ocultam os processos sociais, mistificando a essência da “questão social”. No entanto, ten-
demos a compreender que esta apreensão imediata também pode ser tensionada no âmbito do trabalho pro-
fissional, desde que o assistente social realize alguns movimentos, quais sejam: a construção de mediações 
que favoreçam o rompimento com a base original e tradicional do Serviço Social; a fundamentação em uma 
teoria social com base na tradição marxista; e a apropriação das reais condições e relações que demandam 
o trabalho profissional nos diversos espaços sócio-ocupacionais, procurando desconstruir a perspectiva de 
que uma teoria própria e um objeto específico do Serviço Social sustentam a permanência, a demanda e o 
lugar do assistente social no mercado de trabalho.

Concomitantemente, sabemos o quão árduo é esse processo, dada as condições objetivas desta sociedade, 
que se expressam pelo trabalho assalariado, pelas demandas e hierarquizações institucionais, pela precari-
zação do trabalho e da formação profissional, dentre outros determinantes, os quais tensionam de tal forma 
a construção de outras mediações que, por vezes, constituem-se como barreiras aos movimentos citados 
anteriormente, culminando em uma prática indiferenciada às práticas filantrópicas presentes nas protoformas 
do Serviço Social.

Cabe pontuar que as reflexões ora indicadas são apenas algumas hipóteses, de forma que permanecem 
latentes os questionamentos apresentados ao longo do trabalho: na atualidade o Serviço Social profissiona-
lizado continua indiferente das práticas filantrópicas presentes nas suas protoformas? O anel de ferro que, 
segundo Netto (2011a), aprisiona a profissão ainda constitui o trabalho profissional contemporâneo? Confor-
me apontamos na introdução deste trabalho, possíveis respostas para estas questões exigem mediações 
diversas, tais como o recurso da pesquisa sobre o trabalho profissional nas especificidades dos distintos 
espaços sócio-ocupacionais; especialmente pelo fato de Netto (2011a) ter analisado um período determinado 
da profissionalização, ou seja, das suas origens até os anos 1960. Há ainda que considerar a posição do autor 
(2011a), expressada no ano de 2001, quanto à necessidade de desenvolvimentos mais claros e sólidos sobre 
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a estrutura sincrética do Serviço Social que o configura como um saber de segundo grau.
Diante destes apontamentos, é fundamental ainda recolocarmos a permanente relevância em buscar os traços 
fundantes do Serviço Social como profissão na sua inter-relação com o dinamismo histórico-social presente, 
pois, conforme sabiamente desvendado por Netto (2011a), as conjunturas, constantemente, põem os papéis 
profissionais em xeque. Assim, o que originalmente legitimou um estatuto profissional encontra-se, periodica-
mente, questionado, exigindo um processo de renovação ou, até mesmo, de refundação profissional, a partir 
das demandas que lhe são socialmente colocadas e da sua capacidade de responder a essas requisições, 
considerando os seus recursos teóricos e prático-sociais.

Como se pode ver, há inúmeros determinantes que complexificam a análise do Serviço Social como profissão 
e, neste cenário atual, ratificamos a afirmação de Iamamoto (2011, p. 240) acerca da necessidade em retomar-
mos o Serviço Social como objeto central das pesquisas, realizando uma “[...] ‘viagem de retorno à profissão’ 
para reconstruí-la nas suas múltiplas relações e determinações como ‘concreto pensado’”
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 
COMERCIAL NO BRASIL 
Alan de Loiola Alves 87
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Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar a importância da investigação em Serviço Social para o enfrentamento da violação dos di-
reitos humanos de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual comercial infanto-juvenil no Brasil, especificamente revelar 
a exploração sexual comercial infanto-juvenil no Brasil e conhecer as atividades realizadas pelos assistentes sociais no enfrenta-
mento a tal violência. A exploração sexual comercial infanto-juvenil ocorre em todo o território brasileiro, apresentando-se de formas 
diferentes em cada região; porém a maioria das vítimas são meninas e negras. Todavia, os assistentes sociais têm se dedicado a 
enfrentar tal violência através das investigações sociais e da prática profissional cotidiana, sendo assim importantes para a criação 
de medidas de combate e de inserção dessa manifestação da questão social na agenda política. 

Palavras-chaves: Exploração Sexual Comercial Infanto-Juvenil. Assistente Social. Política Pública.

Introdução

O presente artigo tem como tema uma das formas de violação de direitos humanos presente na realidade so-
cial brasileira: a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes88. Esta violência tem sido enfrentada 
pelos assistentes sociais nos últimos 30 anos, pois desde a década de 1980 o Serviço Social brasileiro de 
forma hegemônica assumiu a perspectiva marxista como sua base teórica-filosófica, definindo assim como 
objeto da sua atuação a questão social e suas diferentes expressões.

De acordo com Iamamoto (1998, p.27), a questão social é concebida pela profissão como: [O] 
conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 
comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da so-
ciedade.

Desse modo, o Serviço Social passa a entender a questão social circunscrita na estrutura da sociedade ca-
pitalista, que provoca a luta de classe e, como destaca Iamamoto (1998), produz tensões entre desigualdade 
e resistência. 

Nesta perspectiva, como aponta Iamamoto (1998), os assistentes sociais somam as forças na defesa dos di-
reitos da criança e adolescentes, chamando a atenção para o trabalho infantil, violência e exploração sexual.

87 Assistente Social. Mestre em Serviço Social. Doutorando do Programa de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil. Email: 
alanloiola@yahoo.com.br
88 No Brasil, desde a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA em 1990, considera-se criança a pessoa do 0 até 12 anos incompletos e adolescente 
dos 12 ate os 17 anos.
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Para tanto, este ensaio está estruturado em duas seções. A primeira aborda sobre a exploração sexual co-
mercial infanto-juvenil, destacando as características dessa violência no Brasil. Já a segunda apresenta o 
trabalho do assistente social no enfrentamento à exploração sexual comercial infanto-juvenil, ressaltando a 
importância da profissão para a construção de políticas e serviços específicos, em função das pesquisas e 
investigações, como também o cotidiano profissional dos assistentes sociais nos programas e serviços de 
enfrentamento à violência sexual comercial.

1. Exploração Sexual Comercial Infanto-Juvenil no Brasil

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é violação dos direitos humanos, pois consiste 
numa violência sexual e uma das piores formas de trabalho infantil, que envolve relações culturais, históricas 
e interpessoais. 

A Declaração aprovada durante o I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, Estocolmo 1996, definiu que:

[...] a exploração sexual comercial de crianças é uma violação fundamental dos direitos da criança. 
Esta compreende o abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie ao menino ou menina 
e a uma terceira pessoa ou várias. A criança é tratada como um objeto sexual e uma mercadoria. 
A exploração sexual comercial de crianças constitui uma forma de coerção e violência contra 
crianças, que pode implicar o trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão (Leal e 
Leal, 2002, p. 42).

Neste sentido, entende-se que esta violência acontece dentro do mercado do sexo transnacional ilegal e glo-
balizado, que possui uma estrutura organizada de funcionamento, sendo altamente lucrativa para os aliciado-
res-agenciadores e constituindo formas de prazer para os clientes.
Desse modo, crianças e adolescentes no mercado do sexo são submetidas a uma forma de trabalho, exer-
cendo uma atividade danosa e perigosa para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social, 
interferindo na sua educação e formação pessoal e social. 

De acordo com Faleiros (2000, p. 22), existe uma caracterização do mundo do trabalho na exploração sexual 
comercial de criança e adolescentes, distinguindo-se três diferentes tipos de trabalho: o formal, o informal e o 
escravo. A primeira forma é representada não pelo aspecto legal, isto é, reconhecido através de registro, mas 
sim pela relação definida entre patrão – trabalhador, onde o contrato de trabalho está bem definido, constando 
a atividade exercida, assim como a paga pelo trabalho e carga horária trabalhada. A segunda forma, o tra-
balho informal, se dá pela não contratação, ou seja, a atividade é exercida por conta própria na “prostituição” 
de rua, incluindo meninos e meninas de rua, ou, através da oferta individual de serviços sexuais, o contrato 
da atividade é realizado entre o cliente e o adolescente ou a criança. Já a terceira forma, é caracterizada pelo 
trabalho escravo, que possui como características a relação de propriedade e servidão, não tendo contrato 
de trabalho nas relações sexuais comerciais. A exploração sexual infanto-juvenil não pode ser considerada 
como uma forma de trabalho, isto é, no sentindo filosófico do trabalho, uma vez que trabalho implica em uma 
necessidade humana, um caminho para a cidadania, onde as atividades laborativas permitam que o trabalha-
dor saiba seu valor na produção, reconheça seu valor social e a sua utilidade.
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Entretanto, a exploração sexual comercial infanto-juvenil consiste numa atividade sexual com base no valor de 
uso e de troca, pois a prática sexual envolvendo crianças e adolescentes é utilizada pelos jovens como forma 
de troca para conquistar algo, como também para gerar lucro para o proprietário, movimentando milhões de 
dólares de todo o mundo, como apontado por Paiva e Pereira (1996, p. 231). Araújo (1996) afirma que a in-
serção de crianças e adolescentes no mercado do sexo corresponde ao terceiro comércio mundial ilegal em 
termos de lucratividade, ficando atrás do comércio de armas e do narcotráfico.

Cabe ressaltar que exploração sexual comercial infanto-juvenil ocorre em quatro modalidades distintas, po-
rém articuladas, as quais são: prostituição infantil, pornografia infantil, turismo sexual e tráfico para fins se-
xuais, conforme orientação do Instituto Internacional Del Niño (1998 apud Libório, 2003).

No Brasil, a exploração sexual comercial infanto-juvenil está presente em toda a extensão territorial, ou seja, 
norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, aparecendo de forma diversificada e com múltiplas característi-
cas, sendo particularizada dentro das regiões e também de uma mesma região.

O Norte do país é formado pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 
no qual a comercialização sexual de crianças e adolescentes ocorre nos garimpos, prostíbulos, zona por-
tuária; prostituição em estradas e nas ruas. Além disso, nesta região foram encontrados leilões de virgens e 
meninas em situação de cárcere privado nas fazendas e nos garimpos (Leal, 1999). 

O Nordeste é composto pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe, sendo a exploração sexual comercial infanto-juvenil nesta região marcada pelo 
turismo sexual – pornoturismo, como também por prostituição de meninas e meninos em situação de rua e 
prostituição nas estradas e em prostíbulos (Leal, 1999).

Já na região Centro-Oeste, onde se encontram os Estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, foi identificada a existência de crianças e adolescentes em situação de rua, nos prostíbulos, 
nas estradas, nas fronteiras e nas redes de narcotráfico entre o Brasil e a Bolívia. Além disso, existe uma rede 
organizada com hotéis, anúncios de jornais e turismo sexual, chamando atenção para o turismo ecológico e 
náutico (Leal, 1999).

No Sul do Brasil, que é formado pelos Estados de Curitiba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a exploração 
sexual comercial de meninos e meninas é marcada por prostituição nas estradas, pelas crianças e adoles-
centes em situação de rua vinculados a redes de narcotráfico, como também pela existência de denúncias de 
tráfico de crianças (Leal, 1999).

No Sudeste, formado pelos Estados de Espírito Santo, Minas Gerias, Rio de Janeiro e São Paulo, a exploração 
sexual infanto-juvenil é caracterizada pelo turismo pornográfico, crianças e adolescentes em prostíbulos e 
em situação de cárcere privado, exploração sexual comercial de meninos e meninas de rua e prostituição 
nas estradas (Leal, 1999) Cabe ressaltar que não existem números exatos sobre a quantidade de crianças 
e adolescentes violentadas na exploração sexual comercial no Brasil, no qual Libório (2003) e Santos (2004) 
ressaltam que o óbice maior para quantificar ocorre em função da ligação desta violência com a criminalidade.



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

176

O mapeamento das rodovias federais brasileiras realizado entre 2013 e 2014 registrou 1.969 pontos vulnerá-
veis à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes nas rodovias federais, nos quais foi identifica-
do que 69% das vítimas eram meninas, 22% transgêneros (transexuais femininos) e 9% meninos89.

A predominância das vítimas de exploração sexual comercial infanto-juvenil é do gênero feminino e da cor-et-
nia negra, como aponta Leal (1999). Libório (2003) comparou a desigualdade social das garotas negras com 
as brancas vítimas de exploração, identificando que as meninas negras possuem condições sociais inferio-
res, isto é, possuem escolaridade mais baixa e residem em áreas com altas taxas de vulnerabilidade social. 
Desse modo, compreende que essa questão ocorre em função da violência estrutural, pois o machismo e o 
racismo permeiam a sociedade brasileira historicamente, influenciando as relações sociais na desigualdade 
social brasileira.

A exploração sexual comercial infanto-juvenil comercial tem se configurado uma das pautas da agenda po-
lítica nacional nas últimas décadas, na qual o Serviço Social tem participado efetivamente nas pesquisas, 
na construção, na elaboração, implementação e execução das medidas de enfrentamento a tal violação dos 
direitos humanos. 

2. Os Assistentes Sociais no Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial.

O Serviço Social tem se posicionado desde o inicio da década de 1980 a favor da classe trabalhadora e sub-
alterna, na qual o enfrentamento à exploração sexual comercial e qualquer forma de violação dos direitos da 
criança e adolescente tem consistido numa bandeira de luta.

Os assistentes sociais, juntamente com outros profissionais envolvidos na proteção da criança e do ado-
lescente, psicólogos, advogados e educadores, foram os primeiros a chamar a atenção para a exploração 
sexual de crianças e adolescentes, quando começaram a participar dos movimentos em defesa da criança e 
adolescente em situação de rua, pois identificaram e denunciaram a existência das meninas em tal situação. 
A partir daí, estes profissionais destacaram a necessidade de considerar a especificidade do gênero feminino 
em situação de rua, visto que elas vivenciam situações de abuso, violência e exploração sexual.

Em função disso, surgiu um movimento de alternativas de atendimentos às crianças e adolescentes em si-
tuação de rua, o Movimento de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – MDCA e o Movimento Na-
cional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR (Santos, 2004), que participava na formulação e fiscalização 
das políticas para a infância, como também denunciava as violações sofridas pela população infanto-juvenil.
Esta mobilização fez com quase intensificassem as medidas de enfrentamento à comercialização de crianças 
e adolescentes no mercado do sexo, sendo elaborado um Projeto de Acordo Internacional, que apresentou 
proposta ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas – ONU, na qual os Estados se-
riam responsáveis pela proibição de: “a) o rapto ou a venda e o tráfico de crianças; b) a exploração de crianças 
na prostituição e outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração de crianças para representações e produções 
de caráter pornográfico” (Lorenzi,1987).

Além disso, o processo de mobilização em prol dos direitos integrais da criança e adolescente conseguiu o 

89 Dados consultados no site:http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Mapeamento_2013_2014.pdf Acessado em: 31/05/2018

http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Mapeamento_2013_2014.pdf
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reconhecimento desta população como sujeitos de direito e com absoluta prioridade nas políticas sociais com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a integração do país como signatário da Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos da Criança, onde se compromete a adotar medidas de proteção e 
medidas contra toda e qualquer forma de violência, criando ações de cunho educacional, legal e social.
Em consonância com a Convenção das Nações Unidas de 1989, no Brasil, em 1990, foi promulgado o Esta-
tuto da Criança e Adolescente – ECA – Lei 8.069, integrado como Lei Ordinária da Constituição Federal de 
1988. Este estatuto leva em consideração a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e estabelece a 
proteção civil e política, como também a proteção dos direitos sociais básicos, isto é, a proteção integral da 
criança e do adolescente, determinando que: “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais” como consta no Art. 5ª do ECA.

Com a implementação do ECA, a categoria profissional de assistentes sociais contou com uma normatização 
para a orientação do seu trabalho, especificamente para defender, proteger e garantir acesso real aos serviços 
às crianças e adolescentes. 

Em decorrência disso, os assistentes sociais começaram a participar dos movimentos, manifestações e 
ações para o enfrentamento à exploração sexual comercial infanto-juvenil, como por exemplo, a participação 
no MNMMR, e atuação no Centro de Defesa do Menor de Belém, pelo qual fizeram um documento-denúncia, 
apresentando a existência de centenas de meninas em situação de “escravidão sexual” em vários garimpos 
da Região Norte.

No entanto, a exploração sexual comercial infanto-juvenil ganhou visibilidade no Brasil no final da década de 
1990, em função do I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado 
em 1996 na capital da Suécia, Estocolmo, onde Brasil foi apontado como um país permissivo ao pornoturis-
mo, ficando assim com uma imagem negativa (ABRAPIA, 2004).

Neste período, os Assistentes Sociais começaram a pesquisar e a teorizar sobre exploração sexual comercial 
infanto-juvenil, posicionando-se ao afirmar que crianças e adolescentes não são trabalhadores do sexo e que 
não se prostituem, mas sim são abusados, violentados, explorados sexualmente e prostituídos e não prosti-
tutos/as. Esta concepção foi importante para a proteção das crianças e adolescentes.

A partir da década de 2000, os assistentes sociais começaram a chamar atenção para a diversidade do perfil 
das crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, pois esta violência não está restrita somente às 
meninas em situação de rua das grandes cidades ou às meninas da região do garimpo do norte do país, mas 
sim existe uma rede organizada que explora garotos e adolescentes travestis no Rio de Janeiro, como destaca 
Alves (2009); crianças situadas em estradas e avenidas de Fortaleza ou adolescentes situados na Rodoviária 
e Setor Comercial Sul de Brasília, como apontam Moraes e Mesquita (2010) e Leal (op. cit., 2010) respectiva-
mente. Ainda, Nascimento (2010) destaca as meninas “balseiras” em Breves – Pará.

Vale ressaltar a pesquisa em Serviço Social como atividade incorporada à prática profissional, pois as pesqui-
sas fornecem subsídios na elaboração de políticas e programas sociais, como destaca Guerra (2007).
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A categoria profissional passou a dar sugestões e a cobrar medidas de enfretamento à exploração sexual 
comercial, pois como Eva Faleiros (2000) ressalta, o Estado deve criar ações mais agressivas e eficazes de 
prevenção e “conscientização” de pais, familiares, profissionais e mídia sobre os riscos e consequências de 
ações de erotização precoce de crianças. E Leal (1999) destaca a necessidade de implantação de projetos e 
programas e prevenção, reabilitação e responsabilização dentro de uma política de garantia e defesa de di-
reitos, onde o Estado e a sociedade possam compartilhar suas responsabilidades, cumprindo as normativas 
nacionais e internacionais.

Estas mobilizações, pressões e denúncias colaboraram para a criação, em 2000, do Plano Nacional de En-
frentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Este plano tem como proposta estabelecer Esta-
do de Direitos para a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, estando 
para isto articulado em seis eixos estratégicos: análise da situação, mobilização e articulação, defesa e res-
ponsabilização, atendimento, prevenção, e protagonismo infanto-juvenil (Brasil, 2000).

Além disso, foi criado em dezembro de 2000, e implantado em 2001 em 24 Estados pelo Governo Federal, o 
Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes intitulado Sentinela, para 
o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual comercial e abuso sexual e suas famí-
lias, sendo coordenado pelo então Ministério de Assistência e Previdência Social, com base nos mencionados 
seis eixos do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (Santos e Ippolito, 2004).

No ano de 2004 após anos de mobilização e discussões envolvendo a categoria profissional de assistentes 
sociais, sociedade civil, governos, profissionais liberais, universidades e escolas de Serviço Social, se deu a 
aprovação da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, pelo colegiado do Conselho Nacional de Assis-
tência Social, estabelecendo o Sistema Único de Assistência Social – SUAS como perspectiva para a gestão 
desta política. O SUAS adotou princípios de proteção social90 para garantir a efetivação da assistência social 
para os usuários, sendo dividida sua atuação em Proteção Social Básica e Especial. A atenção básica tem 
seus serviços, programas e benefícios executados pelos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, 
e a Proteção Especial de Média e Alta Complexidade tem seus serviços, programas, projetos e benefícios 
operacionalizados e coordenados pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS 
(Brasil, 2005). 

No que tange a exploração sexual comercial infanto-juvenil, este fenômeno se inscreve dentro do princípio de 
Proteção Especial, visto que tem como uma das suas responsabilidades oferecer atendimento aos vitimados 
e seus familiares através do CREAS. Neste sentido, o Governo Federal estabeleceu novas bases de sua re-
gulação pelo “Decreto número 5.085/ 04, que transforma em caráter continuado os Serviços de Combate à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e os Serviços de Atendimento Integral a Família” (Brasil, 2005). 

A criação desses programas e serviços abriu novos espaços sócio-ocupacionais para os assistentes sociais, 
exigindo uma série de competências para a execução e gestão da política, construções de rede e fortaleci-
mento profissional. Além disso, possibilitou as condições materiais para a proteção das crianças e adolescen-
tes e condições para decifrar a realidade e as especificidades da vida cotidiana da população infanto-juvenil 
vítima de exploração sexual comercial.
90 “A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia): de acolhida; de convívio ou vivência familiar” 
(Brasil, 2005, p. 31).
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Deste modo, a inserção dos assistentes sociais nos programas e serviços de enfrentamento à exploração se-
xual infanto-juvenil possibilitou um campo rico para a investigação social, pois permitiu o contato direto com 
as vítimas de exploração sexual e seus familiares, pois ficaram responsáveis pelo atendimento social, com o 
objetivo de identificar a realidade social na qual os mesmos estão inseridos, isto é, relação familiar, socioe-
conômica, situação escolar e a questão central que é a questão da exploração sexual.

Neste aspecto, os assistentes sociais conseguem conhecer as relações sociais, as demandas, os signos e a 
história e perspectiva de vida da população usuária dos serviços sócio-assistenciais. 

Além disso, os assistentes sociais realizam um trabalho de orientação, com o propósito de esclarecer sobre 
os perigos que envolve a exploração sexual, como violência física e sexual, tráfico de drogas e/ou sexual que 
estão envolvidos; esclarecer todos os efeitos nocivos que estão se vivenciando, e informar sobre a rede de 
exploração sexual e de trabalho que estão envolvidos.

O Serviço Social, após esses atendimentos e orientações aciona as redes de proteção à criança e o adoles-
cente, isto é, comunica aos órgãos de competência, Conselhos Tutelares, Juizado da Infância e Adolescência 
e Ministério Público, a situação de exploração sexual que estes jovens estão vivenciando. Ainda, o assistente 
social desenvolve outras esferas na proteção destes jovens, como por exemplo, inserindo-os nas escolas, 
encaminhando-os para os serviços de saúde e até aplicando medidas de abrigamento.

O assistente social encontra limites concretos para sua ação de defesa dos direitos das crianças e adolescen-
tes impostos pelas contradições da sociedade brasileira capitalista, nas quais a desigualdade e as diversas 
formas de exclusão são formas de controlar e violentar a população.

Considerações Finais

Este artigo evidenciou a dura realidade de muitas crianças e adolescentes brasileiras, mostrando que a maio-
ria das vítimas são meninas negras e que esta violência encontra-se em todo o território nacional.

Além disso, o trabalho apontou que a profissão foi uma das primeiras a chamar a atenção para a existência da 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, especificamente das meninas em situação de rua. 
Ainda, a profissão se vinculou aos movimentos sociais em prol da criança e o adolescente, reivindicando a 
criação de medidas de proteção para a população infanto-juvenil, como também colaborando para a implan-
tação das políticas específicas de enfrentamento à exploração sexual comercial.

Além disso, o estudo apresentou que as investigações sociais e pesquisas realizadas pelos assistentes so-
ciais contribuíram para desvelar a violência e exploração sofrida por crianças e adolescentes em todo território 
no Brasil, apontado o perfil, características e teorizando desta violação dos direitos humanos.

O ensaio mostrou que os programas e serviços de enfrentamento à exploração sexual são campos de atuação 
do assistente social, sendo um espaço importante para decifrar a realidade e as especificidades da vida co-
tidiana da população infanto-juvenil vítima de exploração sexual comercial, para possibilitar a proteção das 
crianças e adolescentes.
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No entanto, nota-se a necessidade de ampliação das medidas para enfrentar esta problemática, especialmen-
te aquelas que valorizem o protagonismo desses jovens, trabalhando e estimulando-os nas suas potenciali-
dades e desejos, com o propósito de construir alternativas e formas de enfrentamento, vislumbrando outras 
formas de trabalho, sobrevivência e diversão.

Ainda, precisa-se realizar levantamento diagnóstico constante nos locais com concentração e fluxo de crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (situação de rua, tráfico e uso de drogas e prostituição), 
através de uma busca ativa, pois existe um movimento rotativo deste grupo. 

Não pode esquecer-se que os aliciadores-agenciadores e clientes devem ser responsabilizados por esse cri-
me e a sociedade precisa proteger as crianças e os adolescentes para que os mesmos não sofram desse mal, 
pois a exploração sexual fere todos os direitos das crianças e dos adolescentes.

Ainda, faz-se necessária uma medida a longo prazo, com o propósito de prevenir a inserção de crianças e 
adolescentes no mercado do sexo. Para isto, a realização de campanhas a fim de “conscientizar” a população 
sobre tal violência. O Estado também deve assumir seu papel de proteção, garantindo condições para a famí-
lia proteger seus membros crianças ou adolescentes, gerando emprego e renda, com o intuito de enfrentar a 
desigualdade social, como também escolas públicas de qualidade e com ensino laico para todos, atendimen-
to à saúde amplo e preventivo e que as medidas de proteção sejam efetivas e respeitadas. 

Desse modo, este ensaio não termina aqui, pois é preciso aprofundar mais sobre a categoria trabalho e práxis, 
e especificamente o trabalho dos assistentes sociais no enfrentamento à exploração sexual comercial, para 
qualificar a atuação e para pensar em estratégias de combate a esta violência sexual.

Bibliografia

ABRAPIA. Do marco zero a uma política pública de proteção à criança e ao adolescente: 0800-99-0500 - Sistema Nacional de Com-
bate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Rio de Janeiro: ABRAPIA, 2004
ALVES, A. L. Garotos sem programa: estudo sobre exploração sexual comercial de adolescentes do sexo masculino na cidade do 
Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
ARAÚJO, Braz. Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças, 27 a 31 de agosto de 1996 – Estocolmo, Suécia – Ras-
cunho para discussão – 5 de fevereiro de 1996. In: Araújo, Braz (coord.) Crianças e adolescentes no Brasil; diagnósticos, políticas e 
participação da sociedade. Campinas, Fundação Cargil, 1996.
BRASIL. Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil. Governo Federal, Brasília: 2000.
_______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e Secretaria Nacional de Assistência Social. Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS. Guia de orientação n°1 (1° Versão). Brasília – DF, 2005.
FALEIROS, E. T. S. A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no mercado do sexo. In: LIBÓRIO, Renata Maria 
Coimbra e SOUSA, Sônia M. Gomes (Org.). A exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Reflexões teóricas, relatos de 
pesquisas e intervenções.
GUERRA, Y. A instrumentalidade no trabalho do assistente social. Belo Horizonte - MG: Boletim do CRESS 6ª Região, 2007. Dispo-
nível em: http://www.cedeps.com.br/wp-content/uploads/2009/06/Yolanda-Guerra.pdf
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formação Profissional. São Paulo: Cortez, 1998
LEAL, M. L. P.. A exploração sexual comercial de meninos, meninas e adolescentes na América Latina (relatório final). Brasília: CE-
CRIA, 1999.
________ e LEAL, Maria de Fátima (Org.). Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração se-
xual comercial no Brasil. Relatório Nacional.CECRIA (Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes), 2002.
LEAL, M. L. (op. cit). A trajetória social do (a) Assistente Social em situação de exploração sexual na Rodoviária e Setor Comercial Sul 
de Brasília. In: XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Brasília. Lutas sociais e exercício profissional no Contexto da Crise 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

181

do Capital: mediações e a consolidação do Projeto Ético Político Profissional, 2010.
LORENZI, M. Prostituição infantil no Brasil e outras infâmias. Porto alegre: Tche! 1987.
LIBÓRIO, R. M. C. Desvendando vozes silenciadas: adolescentes em situação de exploração sexual. Tese (Doutorado) Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2003.
MORAES, E. e MESQUITA, P.. A exploração sexual de crianças e adolescentes em Fortaleza-CE: retratos de uma pesquisa com foco 
no impacto do turismo nessa exploração. In: XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Brasília. Lutas sociais e exercício pro-
fissional no Contexto da Crise do Capital: mediações e a consolidação do Projeto Ético Político Profissional, 2010.
NASCIMENTO, M. As múltiplas faces da desigualdade no Pará: destaque para o abuso sexual de adolescentes no município de 
Breves. In: XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Brasília. Lutas sociais e exercício profissional no Contexto da Crise do 
Capital: mediações e a consolidação do Projeto Ético Político Profissional, 2010.
PAIVA, Denise Maria Fonseca e PEREIRA, Rosana Sperandio. Exploração, abuso sexual e maus tratos de crianças e adolescentes: 
análise de uma realidade. In: Braz, Araújo (coord.) Crianças e adolescentes no Brasil; diagnósticos, políticas e participação da socie-
dade. Campinas, Fundação Cargil, 1996.
SANTOS, B. R. dos. Contribuições para um balanço das campanhas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adoles-
centes no Brasil. In: LIBÓRIO, R. M. C. e SOUSA, S. M. G. (org). A exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Reflexões 
teóricas, relatos de pesquisas e intervenções psicossociais. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
_________e IPPOLITO, R. Guia Escolar: Métodos para identificação de sinais de abuso e exploração sexual em crianças e adoles-
centes. Brasília, Presidência da República, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 2004. 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

182

ENTRE FALDAS Y EMBRUJOS: INVESTIGAR EN TRABAJO SOCIAL 
PARA UNA TRANSICIÓN POLÍTICA EN COLOMBIA 
Cristian Castaño 91

Fundación Universitaria Católica – Lumen Gentium - Colombia

Resumen

Esta ponencia busca establecer reflexiones acerca de la relación entre la objetividad y el punto de vista de clase al momento de 
construir conocimiento desde el Trabajo Social en el marco de las Ciencias Sociales, aterrizando esta discusión en el caso colom-
biano y la situación de los Derechos Humanos por el conflicto sociopolítico armado colombiano y el papel de la academia frente al 
mismo. Posteriormente, se brindan unas orientaciones para la realización de investigaciones sobre los Derechos Humanos, tanto en 
Colombia como en Latinoamérica desde una perspectiva orientada en los elementos fundantes de la tradición marxista y su aplica-
ción en Trabajo Social, lo cual contribuye a la construcción de un escenario oportuno para una efectiva transición política en el país.

Palabras claves: Punto de vista de clase, Derechos Humanos, Trabajo Social.

Dedicado a Martín Hernández, Jan Farid Cheng Lugo y demás víctimas del Terrorismo de Estado. ¡A que ganamos!

Introducción

En Colombia el derecho a la oposición política es un ejercicio de alto riesgo, las cifras evidenciadas por las 
organizaciones de Derechos Humanos lo demuestran92. Contrario a lo esperado, las cifras de líderes(as) so-
ciales asesinados y violentados ha aumentando en un escenario de “postacuerdo” de paz con las FARC-EP 
(Indepaz et al., 2017). Sin embargo, la respuesta del Estado colombiano frente al origen de estas acciones deja 
mucho que desear. En una entrevista concedida a un canal de televisión colombiano, el Ministro de Defensa 
de entonces, Luis Carlos Villegas, aseguró que la “inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales en 
las regiones “se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”93. Así mismo, el ministro aseguró que 
no existía una organización en particular que estuviera asesinando a líderes sociales.

Como era de esperarse, diferentes organizaciones sociales, sectores políticos y académicos en el país cues-
tionaron la forma como Villegas banalizó la discusión. Sin embargo, sus palabras contienen un trasfondo im-
portante frente a la responsabilidad del Estado por estos hechos, pues éste se ha encargado reiteradamente 
de negar dos aspectos fundamentales para comprender la historia del conflicto sociopolítico colombiano: 
Uno, reconocer las diferentes configuraciones paramilitares existentes hasta ahora como organizaciones pa-
ralelas a las Fuerzas Armadas, cuya función ha girado en torno a la defensa de los intereses del bloque de 
poder dominante, y ha hecho el “trabajo sucio” que las fuerzas estatales no realizan dado el carácter ilegal; 
dos, la existencia de una sistematicidad en el asesinato y hostigamiento de líderes(as) sociales por parte de 
dichas configuraciones, con complicidad de agentes del Estado y desde una estrategia contrainsurgente de-

91 Trabajador Social, Universidad del Valle. Estudiante de la Especialización en Educación en Derechos Humanos de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos CPDH, Coordinación Social y Política Marcha Patriótica y del Colectivo Trabajo Social 
Crítico Colombia. Correo electrónico: Chris.cast913@gmail.com
92 Para profundizar en este tema, consultar los informes anuales publicados por el Programa Somos Defensores y las publicaciones del portal de internet Noche y Niebla 
del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP.
93 Estas declaraciones las afirmó el Ministro en una entrevista concedida a Noticias Uno el día 16 de Diciembre de 2017. Ver entrevista en: https://www.youtube.com/
watch?v=D7yix8oGoQQ
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dicada al combate del “enemigo interno” y la contención de las diferentes formas de manifestación social que 
cuestionan el actual orden social capitalista en el país.

Este tema nos conduce en términos de la investigación en Ciencias Sociales y el Trabajo Social, a reflexionar 
acerca del nivel de objetividad en el momento de construir conocimiento y fijar posturas frente a los fenóme-
nos propios de la realidad concreta y a partir del uso de los métodos implementados en las Ciencias Sociales. 
Mediante el uso y análisis de categorías inspiradas en la tradición marxista, esta ponencia pretende reflexionar 
acerca de la relación entre la objetividad y el punto de vista de clase en la construcción de ese conocimiento, 
aterrizando la discusión en el caso colombiano y la situación de los Derechos Humanos por el conflicto so-
ciopolítico armado. Posteriormente, se plantean unas orientaciones para la realización de investigaciones en 
Derechos Humanos en Colombia y Latinoamérica desde un Trabajo Social crítico que contribuya a la cons-
trucción de un escenario oportuno para una efectiva transición política en el país.

Objetividad y punto de vista de clase en la construcción de conocimiento en Ciencias Sociales

Esta discusión parte de la manera como los seres humanos abordamos los fenómenos existentes en la reali-
dad concreta. El filósofo checo Karel Kosik plantea que este proceso se realiza generalmente de forma inme-
diata bajo una práctica utilitaria, determinada y unilateral, guiada bajo un carácter de inmediaticidad que, si 
bien brinda las condiciones básicas para orientarse y saber actuar en el mundo, no proporciona a los seres 
humanos la capacidad de comprender el origen y el proceso de manifestación de estos fenómenos. Por tanto, 
para este autor los seres humanos actúan dentro de una atmósfera en que la superficialidad de la realidad se 
fija como un mundo natural e independiente de los individuos, manifestándose así el mundo de la pseudocon-
creción, donde se manifiestan la esencia de estos fenómenos en ciertos episodios y diversas formas, pero a 
la vez son ocultos de idéntica forma. 

Es en la pseudoconcreción donde se manifiesta la vida cotidiana, identificada por Jose Paulo Netto (2012), 
como un fenómeno insuprimible de la existencia humana; donde no solamente se expresa el carácter in-
mediato y superficial de los fenómenos de la realidad concreta, sino que éstos se presentan mediante una 
complejidad de actividades relacionadas entre sí; donde se incluye el lenguaje, el trabajo y las interacciones, 
desarrolladas en el ámbito público y privado de los individuos. Es al interior de la vida cotidiana de los seres 
humanos donde se insertan unos patrones de comportamiento que moldean las formas de ser y de relacio-
narse con los fenómenos sociales, los demás seres humanos y la naturaleza; Las actuaciones que de allí se 
desprenden responden a un “materialismo espontáneo” y un “tendencial pragmatismo” que no permite cues-
tionar el origen y el funcionamiento de dichos fenómenos, sino que aboga por el uso de variables que buscan 
la utilidad y la eficacia en los resultados esperados, bajo una repetición acrítica de los valores, la asimilación 
rígida de preceptos y modos de comportamiento, el pensamiento repetitivo y la ultrageneralización de hechos 
(Barroco, 2004). 

Es también la vida cotidiana el punto de partida para la investigación social, y desde ahí, una de las discusio-
nes generadas gira en torno al nivel de objetividad a la hora de construir conocimiento científico. En el caso 
de la matriz positivista, encabezada por Emile Durkheim, la objetividad se logra mediante el análisis de los 
fenómenos sociales bajo los mismos preceptos metodológicos empleados por las Ciencias Naturales, ya que 
de esta forma es posible llegar a un conocimiento rigurosamente científico, despojado de toda clase de pre-
nociones propias del sentido común y de ideologías (Bravo, 1997). Así mismo, el sociólogo alemán Max Weber 
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considera que el científico social debe librarse de los juicios de valor a la hora de describir y comprender los 
fenómenos sociales, puesto que: “los conceptos de las ciencias sociales no deben ser “espadas para atacar 
adversarios”, sino solamente “rejas de arado para surcar el inmenso campo del pensamiento contemplativo”, 
porque “cada vez que un hombre de ciencia hace intervenir su propio juicio de valor, ya no hay comprensión 
integral de los hechos”” (Lowy, 1974, p. 16). 

Sin embargo, tanto Durkheim como Weber cuentan con profundas limitaciones en su pensamiento frente a la 
objetividad, puesto que ésta es reducida a una dependencia hacia cuestiones como la inteligencia, la pene-
tración o la honradez personal de quien piensa (Goldmann, 1972), desconociendo con ello el reconocimiento 
de la identidad parcial entre sujeto y objeto a la hora de construir conocimiento a partir la vida humana y sus 
manifestaciones. Por ende, estos autores desconocen el carácter histórico de los fenómenos sociales y la 
susceptibilidad de éstos a ser transformados por medio de la praxis humana, como también la ubicación de 
quien piensa en términos del antagonismo social entre clases y que surge a la hora de describir y analizar los 
fenómenos sociales de la realidad concreta, lo cual conlleva al reconocimiento de una serie de implicaciones 
político-ideológicas de la teoría social.

Esto nos conduce a reconocer la existencia de un punto de vista de clase a la hora de investigar dichos fenó-
menos, por lo cual los esfuerzos de la matriz positivista dirigidos a construir un conocimiento despojado de 
prenociones e ideologías resultan en vano, ya que toda investigación social establecerá algún tipo de vínculo 
con una serie de determinantes ideológicos y sociales objetivos, en mayor o menor medida visibles ante del 
ojo de quien investiga (Meszaros, 2008). De esta forma, el desarrollo de las ciencias sociales se sitúa en di-
ferentes contextos ideológicos: la economía política clásica descansa en el supuesto filosófico de una natu-
raleza humana inmutable y egoísta, mientras que el presupuesto de Parsons de una sociedad como sistema 
que autorregula, sin escisiones ni tensiones, su propia unidad, parte de una ideología94 burguesa del orden, la 
conservación y el equilibrio (Sánchez-Vásquez, 1983).

Puede reconocerse entonces que en el modo de producción capitalista existe una producción consciente, 
por parte del pensamiento liberal-burgués, de un conjunto de representaciones e ideas que van configurando 
una “visión de mundo”, condicionada por la necesidad de sostener determinadas relaciones sociales y por el 
desarrollo de sus fuerzas productivas, en las que las contradicciones propias del modo de producción feudal, 
tan arduamente atacadas por el pensamiento liberal-burgués, fueron forzadas a un proceso de adaptación 
para la satisfacción de las necesidades económicas y políticas de la clase burguesa (Lukacs, 1966). Dentro de 
este proceso se presenta una contradicción entre el perfeccionamiento del conocimiento científico construido 
por los liberales-burgueses y un intenso proceso de especialización del mismo que busca contener el carácter 
progresivo y revolucionario que tuvo en su momento la clase social a la que representó a fin de que éste llegara 
solo a las mentes de un grupo selecto de personas, proceso consolidado mediante la separación entre el tra-
bajo manual y el trabajo intelectual (Coutinho, 1973). Este último, a su vez, se diversifica en distintos dominios 
separados que “adquieren intereses particulares materiales y morales antagónicos y forman en consecuencia, 
una clase especial de los especialistas95” (Lukacs, 1966, p. 66).

94 Para efectos de claridad, por ideología se entenderá como “un conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad que responde a intereses, aspiraciones o ideales 
de una clase social en un contexto social dado y que guía y justifica un comportamiento practico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones o ideales” 
(Sánchez-Vásquez, 1983, p.145).
95 El filósofo húngaro pone como ejemplo el caso de la Sociología, cuyo proceso de autonomización “surge del hecho de que los ideólogos burgueses quieren conocer 
las leyes y la historia del desarrollo social separadas de la economía. La tendencia objetivamente apologética de este desarrollo es manifiesta. Después del advenimiento 
de la economía marxista habría sido imposible ignorar la lucha de clases como hecho fundamental del desarrollo social, si se hubieran estudiado las conexiones sociales 
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Por consiguiente, la investigación social no se escapa de las determinaciones y condicionamientos que desde 
las clases dominantes pretenden generalizar y es que su visión del mundo sea la visión general de la socie-
dad, siguiendo la premisa de Marx y Engels en La ideología alemana96. Frente a esta situación, Max Weber 
aclara que los juicios de valor solamente intervienen en el momento de elegir el objeto de conocimiento. Sin 
embargo, es preciso mencionar que los elementos elegidos dentro de la investigación, como el contenido de 
la pregunta, la metodología de trabajo o la población a investigar determinan de antemano, el contenido y los 
resultados de la misma, puesto que: 

Toda creencia implica una elección, y en las ciencias históricas esta elección no es producto del 
azar, sino que está íntimamente ligada a una perspectiva global determinada. Las visiones del 
mundo de las clases sociales condicionan entonces no sólo la última etapa de la investigación 
científica social, la interpretación de los hechos, la formulación de teorías, sino la elección misma 
del objeto de estudio, la definición de lo que es esencial y de lo que es accesorio, las preguntas 
que se plantean a la realidad; en pocas palabras, condicionan la problemática de la investigación 
(Lowy, 1974, p.18).

De esta forma, el punto de vista de clase se expresa en la investigación social mediante dos formas: Las pre-
guntas que se hacen y no se hacen a la realidad y la importancia que se le da a los diversos factores por los 
cuales uno se interesa. Igualmente, este punto de vista se vislumbra por el carácter histórico y cambiante de 
la realidad social como producto histórico de la praxis humana, su susceptibilidad para ser transformada y 
por el reconocimiento del papel activo que juega el sujeto a la hora de construir conocimiento. Al respecto, 
Adam Schaff (1970) afirma que, contrario a lo planteado por la matriz positivista -donde ubica la pasividad del 
sujeto en este proceso- el sujeto recibe la información brindada por el mundo exterior y pone en juego toda 
una dinámica de percepciones, el uso de un determinado lenguaje adquirido en los procesos de socialización 
y formación educativa, y una serie de juicios condicionados socialmente por un sistema de valores que poseen 
un carácter de clase para luego formular su postura frente a determinado fenómeno de la realidad social.

De esta forma, el sujeto que investiga asume de manera consciente o no, una posición de clase a la hora de 
llevar a cabo su ejercicio, puesto que no solamente su trabajo representa una serie de intereses personales 
y colectivos, sino que establece una valoración de los objetos necesarios para su desarrollo, así como de los 
procesos sociales donde se desenvuelve, reconociéndolos como fenómenos concretos por medio de su pra-
xis que reproduce o transforma lo existente (Barroco, 2004). En el caso de quienes asumen la investigación 
social desde la matriz dialéctica, inspirada en la tradición marxista, su punto de vista de clase se identifica de 
manera consciente a partir de su posicionamiento, inspirado en el método de Marx, que antepone las necesi-
dades e intereses de las clases trabajadoras, los sectores populares y, en general, las víctimas del “desarrollo” 

sobre la base de la economía. Para eludir esta necesidad, surgió la Sociología como ciencia independiente, y cuanto más ha extendido ésta su método particular, tanto 
más formalista se ha hecho y tanto más ha puesto en el lugar de la investigación de conexiones causales reales análisis formalistas y conclusiones de analogía vacías” 
(Lukacs, 1966, p. 68, cursivas del autor).
96 “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad 
es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de 
los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios 
para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales 
dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante 
a sus ideas. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan 
como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión y, por tanto, entre otras cosas, 
también como pensadores, como productores de ideas, que regulen la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las 
ideas dominantes de la época” (Marx & Engels, 2014, p.39).
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capitalista, identificándose con un proyecto societario de ruptura y superación del actual orden social. Esto 
sin demeritar el hecho que “no existe una sociología conservadora y una sociología dialéctica, sino una ex-
periencia de clase, burguesa o proletaria, que se expresa en el plano de la descripción o la explicación de los 
hechos humanos” (Goldmann, 192, p. 30). 

Un “enemigo” poco abordado en Trabajo Social: los Derechos Humanos en Colombia 

A pesar de lo expresado anteriormente, la matriz dialéctica no se ubica en términos reales dentro de una po-
sición hegemónica en la construcción de conocimiento. Para el caso colombiano resulta evidente la puesta 
en marcha de una intelectualidad asociada con la oligarquía, que a lo largo de los años han logrado edificar 
una suerte de “verdad oficial”, acerca del conflicto sociopolítico armado y los fenómenos sociales que éste 
desemboca. Dentro de este ejercicio cómplice oligarquía-academia por someter las voluntades del pueblo 
colombiano a partir de sus “embrujos”97, las verdades por los sucesos cometidos en el marco del conflicto so-
ciopolítico armado han sido su primera víctima –siguiendo la sentencia de Esquilo- y con ella, sus defensores, 
por quel la investigación en Derechos Humanos se configura como un campo de disputa académico y político, 
fundamental en el actual escenario colombiano.

A lo largo de su historia, tanto los gobiernos de turno como el bloque de poder dominante han intentado con-
figurar un Estado fuerte, como un medio para ingresar a los grupos económicos y políticos más poderosos al 
nivel mundial. Sin embargo, ello ha conllevado a un largo sometimiento de la política colombiana a los orde-
namientos de Estados Unidos, no solo en materia económica sino también en materia militar. De acuerdo con 
Renán Vega Cantor (2015), entre Colombia y EEUU existe una relación de subordinación estratégica y auto-
nomía restringida, manifiesta en acuerdos dirigidos a una participación activa del ejército estadounidense en 
las bases militares colombianas, el envío de tropas colombianas a la formación y combate en el extranjero, la 
configuración de manuales de contrainsurgencia con los cuales se difunde la doctrina militar estadounidense 
al ejército colombiano y la configuración de estrategias destinadas al beneficio del Águila Imperial como la 
Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Colombia. 

Estas acciones han traído consigo graves consecuencias para los Derechos Humanos de las clases traba-
jadoras y los sectores más vulnerables del país: El despojo de millones de hectáreas de tierras a manos de 
ejércitos privados al servicio de los partidos tradicionales, paramilitares y narcotraficantes; una represión po-
lítica sin precedentes, donde el más mínimo desacuerdo con las órdenes de la clase política tradicional y los 
gamonales ha sido considerada como una sentencia de muerte o destierro; el asesinato de cientos de miles de 
personas por motivos políticos, en especial por representar los intereses de las clases trabajadoras y los sec-
tores sociales y populares, y cuyo ejemplo más triste y nefasto es la aniquilación a sangre y fuego de la Unión 
Patriótica y el surgimiento de expresiones de rebelión protagonizadas por grupos que, habiendo agotado to-
das las formas de expresar de manera pacífica y legal su oposición al Estado colombiano y sus intereses de 
clase, decidieron abogar por la vía armada como una forma de presionar los cambios y las transformaciones 
conducentes al bienestar de los sectores sociales y populares. Sin embargo, la consecuencia más nefasta de 
esta relación militar entre Colombia y Estados Unidos es la configuración de un orden social contrainsurgente 
97 El término “embrujo” se retoma a partir del trabajo realizado por un grupo de organizaciones defensoras de Derechos Humanos para estudiar el accionar del gobier-
no de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), caracterizado por una combinación entre la asistencia social, la profundización del neoliberalismo y la fuerte represión contra el 
movimiento social y popular. Dicho trabajo se encuentra en la Serie denominada así “El Embrujo”, compuesta por seis informes publicados entre los años 2003 y 2009 
a nombre de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Sin embargo, dichos “embrujos”, a opinión del autor, no se centran solamente 
en un gobierno, sino en una configuración histórica del Estado colombiano que se desarrolla hasta la actualidad.
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(Franco, 2009) reflejado, no solamente en un aparato político, jurídico y militar configurado por el bloque de 
poder dominante para la contención de las diferentes formas de lucha social y armada, sino también reflejado 
por un dispositivo ideológico donde se desenvuelve una trama compleja de relaciones e intereses cohesiona-
dos “en torno al odio y temor a lo insurgente y, sobre todo, en torno a la defensa de lo acumulado; adopta una 
estrategia de coerción y consenso a través de una unidad dialéctica entre legalidad e ilegalidad; y adopta una 
selectividad estratégica expresada en formas, dispositivos y prácticas estructurantes de un orden contrainsur-
gente” (Franco, 2009, p. 225).

En este contexto emergen las primeras organizaciones de Derechos Humanos, que decidieron alzar su voz 
para dar a conocer el escenario de represión en el país, en especial a partir de la puesta en marcha del Es-
tatuto de Seguridad –Decreto Extraordinario 1923 del 6 de Septiembre de 1978- del expresidente Julio César 
Turbay (1978-1982). A partir de ese momento surgen una cantidad importante de movilizaciones, informes y 
denuncias, que fluyen a la par con las amenazas, desapariciones y asesinatos de líderes y lideresas políticas 
en los diferentes rincones donde la organización social toma fuerza, hasta lograr configurar un movimiento 
social en contra de la estrategia de la “guerra sucia”, ejecutada por las organizaciones paramilitares con el 
auspicio del Estado colombiano y las fuerzas armadas legales98, y en la búsqueda del esclarecimiento por 
medio de ejercicios investigativos, de las responsabilidades por las violaciones cometidas por estos actores. 
Como es de esperarse, sus resultados han sido inmediatamente desmentidos y desvalorizados por quienes 
son acusados –principalmente agentes del Estado-, a través de epítetos lanzados contra dichos trabajos y por 
contener un carácter “ideologizado”, faltos a la verdad, e inclusive condenados a ser “afines al terrorismo”99

Por fortuna, estos ejercicios investigativos protagonizados por las organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos han trascendido el ámbito jurídico hacia el ámbito académico, logrando ubicar los Derechos Hu-
manos en Colombia como “objeto” de investigación social y construcción de conocimiento. De esta manera 
surge la necesidad por establecer nuevos enfoques a la hora de estudiar el conflicto sociopolítico armado 
colombiano y reflexionar acerca de las nuevas configuraciones del Estado y la ciudadanía en relación con la 
exigibilidad de sus derechos y la constitucionalidad por parte de las instituciones jurídicas. Sin embargo, el 
Trabajo Social colombiano no ha jugado un papel protagónico en este movimiento investigativo, salvo excep-
ciones importantes como los aportes de Alejo Vargas, Martha Nubia Bello, Tatiana Dueñas y Gerardo Vélez 
(2015), entre otros. De esta manera, persiste un déficit reflexivo en cuanto al papel que juega la profesión a la 
hora de defender los Derechos Humanos de las víctimas de la violencia política en Colombia, un correlato de 
la debilidad sufrida al no entablarse posturas desde la profesión acerca de los fenómenos que configuran el 
actual orden social capitalista y sus particularidades en el territorio.

Esto plantea unas necesidades y retos al Trabajo Social dentro de una nueva etapa que surge en el país a raíz 
de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP, cuyo contenido apuesta por la superación de 
una serie de desigualdades referidas a la concentración, tenencia y uso de la tierra; la existencia de garantías 
para la participación política de los sectores históricamente excluidos por el bloque de poder dominante y la 
búsqueda de mecanismos alternativos de justicia como condición para superar una etapa de enfrentamientos 

98 Dicho movimiento logró momentos de cristalización con el surgimiento en 1992 de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES, la iniciativa 
de Memoria Histórica Colombia Nunca Más en 1995 y el lanzamiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE en el año 2006.
99 Un claro ejemplo de ello se encuentra en la Revista de las Fuerzas Armadas en su ejemplar número 218, donde se encuentran una serie de artículos direccionados 
a ubicar la defensa de los Derechos Humanos por parte de sus organizaciones como “argucias políticas, diplomáticas y jurídicas”, cuyas armas de ataque son la “pro-
paganda negra”, la calumnia y la injuria, para desprestigiar a la Fuerza Pública, favorecer a la “subversión” y lograr la condena del Estado en instancias internacionales, 
instaladas bajo una estrategia de “guerra jurídica” comandadas por organizaciones “narcoterroristas”, a su vez, dirigidas por organizaciones sociales y de izquierda.
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armados entre el Estado colombiano y la principal expresión armada insurgente en el país. Estas necesida-
des apuntan a una nueva etapa en lo que respecta a la lucha por los Derechos Humanos en el país, pues ya 
no se trata de exigir una solución política al conflicto armado, sino la exigencia de una “paz completa” tanto 
a las contrapartes para cumplir con lo pactado en La Habana, como hacia una salida política con el Ejército 
de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, y teniendo presente la agudización de los ataques 
contra el liderazgo social en el país (Indepaz et.al., 2017). De esta forma, la relación entre el Trabajo Social y 
los Derechos Humanos debe pasar por unas reflexiones investigativas y de acción que implican un análisis de 
la actual configuración de la lucha de clases y sus particularidades en el territorio colombiano, así como de las 
formas en que la profesión aborda esta realidad en términos de investigación y praxis profesional. 

Algunas orientaciones para investigar sobre Derechos Humanos en Trabajo Social, como 
aporte a una transición política en Colombia

Retomando los elementos inicialmente planteados en este documento, toda investigación social busca es-
clarecer la verdad acerca de un determinado fenómeno de la realidad concreta. Como se pudo evidenciar, la 
investigación en Derechos Humanos transcurre en una permanente tensión entre los puntos de vista de clase 
de la oligarquía colombiana, su configuración estatal enlazada entre faldas y embrujos, y las organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos, cada cual posicionado sus tesis como verdaderas. En esta medida, 
una primera orientación está dirigida a recordar la inexistencia de verdades absolutas y relativas, pues toda 
verdad es un proceso continuo condicionado por el grado de acercamiento a las complejidades y contradic-
ciones de los fenómenos sociales de la realidad concreta. En esa medida, Istvan Meszaros (2008), es claro 
cuando plantea que el acercamiento a situaciones sociohistóricas específicas no invalida el hecho que de 
acuerdo al número de soluciones alternativas, pueda reivindicarse la existencia de hechos con mayor grado 
de objetividad que otros, de acuerdo con la posición de la persona que investiga a la hora de observar, asi-
milar, analizar y hallar la lógica interna de las determinaciones, condicionamientos y contradicciones internas 
dentro de los fenómenos sociales. Sin embargo, quien investiga no solamente tiene la capacidad de analizar 
la realidad, pues cuenta también con la capacidad de transformar y, a su vez, crear una nueva realidad, ya que 
el mundo real, en términos de Karel Kosik, es el mundo de la praxis humana, donde la realidad concreta es 
reconocida como “unidad de la producción y el producto, del sujeto y el objeto, de la génesis y la estructura” 
(p.35, cursivas del autor). De esta forma, el mundo de la realidad, alejada del mundo de la pseudoconcreción, 
es el mundo de la realización de la verdad, donde la verdad no está dada ni predestinada, sino que la verdad 
deviene, es dinámica, no es inaccesible pero tampoco es alcanzable de una vez y para siempre, pues ella 
misma se hace, se desarrolla y se realiza. 

Esta premisa rompe de raíz con el propósito del racionamiento cartesiano y su legado positivista, en el que 
las verdades se presentan como entidades únicas, unívocas y estáticas. En el caso del conflicto sociopolítico 
armado colombiano y sus implicaciones en materia de Derechos Humanos, la “historia oficial” asume una po-
sición incuestionable sobre quiénes han sido los actores “buenos” y los “malos” del conflicto, sus “victimas” y 
sobre cómo deben responder los diferentes actores sociales ante este fenómeno. Ahora, en un escenario de 
postacuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, se han logrado posicionar otras lecturas 
e interpretaciones del fenómeno en cuestión, ocultas por el impacto mediático y académico de la estrategia 
contrainsurgente y que ahora emergen para aportar dentro de la discusión académica y política acerca de la 
verdad de lo sucedido.
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En esa medida, desde el Trabajo Social y el marco de las Ciencias Sociales existe un marco de oportunidades 
fundamental en lo que respecta la Investigación en Derechos Humanos, de ahí la segunda orientación: la In-
vestigación en Derechos Humanos debe contribuir de manera activa y eficaz al proceso de transición política 
en Colombia, de manera que sus resultados contribuyan al reconocimiento, no solamente de los hechos y cir-
cunstancias del presente conflicto, sino también de los actores que participaron en el mismo, la ubicación de 
sus intereses y el impacto de sus acciones dentro de las comunidades y territorios. Igualmente, la Investiga-
ción en Derechos Humanos debe apostar por la visibilización de diferentes experiencias organizativas dentro 
de los territorios relativas a la configuración de resistencias y alternativas frente a la dinámica de la guerra y 
demás consecuencias de la cuestión social como elemento constitutivo del orden social capitalista. Lo men-
cionado dentro de esta orientación apunta hacia horizontes de posibilidad frente a la construcción de memoria 
histórica a fin de que sean recogidas las diferentes narrativas que permitan visibilizar los acontecimientos de 
violencia política y sus afectaciones en materia de Derechos Humanos, lo cual desencadena la construcción 
de ciudadanías críticas como vía para la reparación de los daños de la guerra y la reconstrucción de tejidos 
sociales y comunitarios (Dueñas & Vélez, 2014).

Sin embargo, la Investigación en Derechos Humanos, si se asume desde una postura crítica, encaminada a 
partir de una matriz dialéctica, debe también establecer una sistematización crítica de la historia de los Dere-
chos Humanos, ya que existe una Declaración Universal donde éstos son reconocidos e invocados de forma 
acrítica por parte de las naciones y a nombre de ellos se han cometido algunos de los crímenes de guerra 
con mayor impacto en el último siglo, como las invasiones de Estados Unidos a los países de Oriente medio y 
la instauración de las dictaduras en América Latina, ambos sucesos en escenarios de crisis del orden social 
capitalista. 

De este modo, la tercera orientación se dirige a una necesidad imperante de desmitificar a los Derechos 
Humanos como un conjunto de normativas que garantiza el bienestar social universal, esto es, la necesidad 
de sistematizar críticamente su historia y desarrollo en la historia humana, a fin que dichos derechos sean 
“realmente captados críticamente, tomados sin abstracciones, con comprensión crítica sobre el movimiento 
histórico que los engendró, sus posibilidades y límites en nuestra sociedad” (Forti, Marconsin & Forti, 2013, p. 
32). Así, los derechos inicialmente reconocidos como universales serán puestos a contrapelo, demostrando en 
la práctica el beneficio de su ejercicio en sectores y clases sociales particulares y que comparten una relación 
de conflicto/antagonismo, por lo que resulta analizar, dentro del ejercicio de su defensa e investigación, los 
derechos que busca reivindicar cada clase dada su experiencia y accionar dentro de los acontecimientos. No 
obstante, tal sistematización crítica debe ampliarse a todas las categorías necesarias por abordar a la hora de 
la investigación, como por ejemplo, la paz, la justicia social, el desarrollo y la transición política, entre otras.

Bajo estas circunstancias, tanto la investigación como la práctica profesional del Trabajo Social implican su 
posicionamiento frente al conflicto/antagonismo y, por ende, la expresión de una postura representada en su 
acción. En esa medida, hay una postura hegemónica dentro de la profesión que plantea la necesidad de incor-
porar una estructura “científica” que de forma particular, permita la construcción de una “teoría” del Trabajo 
Social específica con respecto a las demás Ciencias Sociales (procedimientos, estrategias y objetivos de la 
profesión). Frente a esto, investigar críticamente desde el Trabajo Social implica como última orientación, es-
tablecer una intención de ruptura que supere los actuales vicios teórico-metodológicos e investigativos de la 
profesión, a fin de que la investigación social, entre otras cosas, se convierta en un campo de disputa político 
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frente a las diferentes visiones de mundo y puntos de vista de clase que se vislumbran en el proceso de cons-
trucción de conocimiento. De este modo, desde el campo de la investigación es posible aportar en la cons-
trucción de un nuevo Proyecto Profesional del Trabajo Social, en el que la defensa de los Derechos Humanos 
deje de ser una premisa formal y abstracta, y sea un accionar concreto materializado en la acción profesional 
que aporte activa y eficazmente en la construcción de las condiciones para un escenario de transición política 
y así lograr facilitar las condiciones para edificar la justicia social como punta de lanza en la construcción lenta 
pero estable, de la paz en Colombia.
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O GOLPE DE 2016 E O SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO: 
APROXIMAÇÕES A UMA ANÁLISE CRÍTICA
Rodrigo José Teixeira100

Universidade Federal Fluminense – UFF Rio das Ostras - Brasil

Resumo

O artigo objetiva analisar o Golpe Institucional Parlamentar ocorrido no Brasil em 2016, estudando os impactos para o Serviço Social 
Brasileiro. A linha argumentativa tenta comprovar que a profissão sofre os rebatimentos nefastos do Golpe na condição de classe 
trabalhadora em que está o/a assistente social, e nas políticas sociais, mediação e instrumento de trabalho. Apresenta elementos 
das crises capitalistas e as respostas da profissão no decorrer das conjunturas de 1970 a 2016, demonstrando que o Golpe é uma 
estratégia para garantir à continuidade da hegemonia do capital financeiro e internacional na particularidade do Brasil. A metodologia 
utilizada foi uma revisão bibliográfica e a pesquisa empírica nas manifestações e militância política contra o Golpe. Aponta como 
resultados que a ilegitimidade do governo de Michel Temer apresenta atenuantes nos desafios postos à classe trabalhadora de forma 
geral e na profissão de forma particular.

Palavras chaves Golpe no Brasil. Trabalho do Assistente Social. Serviço Social. 

Introdução 

Em tempo de Golpe Institucional à democracia burguesa no Brasil, é momento de grandes mobilizações e 
de reafirmação da defesa intransigente da classe trabalhadora como sujeito revolucionário nos contextos só-
cio-histórico de crise e de construção de uma nova sociedade.

O objetivo do artigo é analisar o processo sócio-histórico da construção do Golpe Institucional Parlamentar 
na democracia burguesa no Brasil e seus impactos imediatos no trabalho do/a assistente social. Apresentar 
aos companheiros/as do Serviço Social na América Latina esse debate é de suma importância, pois permite 
a construção de uma análise crítica, desvinculada da grande mídia e dos meios de comunicação das elites, 
com o intuito de unificar as lutas em defesa da classe trabalhadora.

O argumento central é que o Golpe, que afastou por meio do impeachment à presidente eleita Dilma Roussef, 
repercute diretamente na profissão, nos espaços sócio-ocupacionais e no trabalho cotidiano do/a assistente 
social, quer pela condição de trabalhador/a assalariado/a que o/a assistente social se encontra, quer nas po-
líticas sociais como mediação e instrumento de trabalho dos/as profissionais de Serviço Social.

O impeachment reforça a ascensão do conservadorismo e do reacionarismo no Brasil. É a retomada da hege-
monia do capital financeiro, agora sem o consenso de classe que os governos do Partido dos Trabalhadores 
(PT) tentavam manter nos últimos 13 anos em que estiveram no poder. Foi por meio de um Golpe em 2016 que 
a burguesia brasileira acentuou seus privilégios e avançou nos ajustes e “reformas” na economia e na política 
com o intuito de retirar direitos sociais e avançar no acúmulo de capital financeiro em detrimento do trabalho.

100 Assistente Social, mestre em Serviço Social, doutorando em Serviço Social, professor do curso de Serviço Social na Universidade Federal Fluminense. Email: ro-
drigosersocial@gmail.com
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Analisar que estas questões interferem diretamente no Serviço Social é reconhecer que a atuação profissional 
é também objeto do conhecimento e da intervenção política, na relação da profissão com as lutas sociais mais 
amplas. É reafirmar que a análise da profissão na história requer um trânsito das questões universais às parti-
cularidades das respostas profissionais, ou seja, que as questões macro políticas e econômicas da sociedade 
brasileira tensionam o projeto classista na ação profissional.

O artigo apresenta o Serviço Social como profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho que tem 
nas expressões da questão social seu objeto de estudo e intervenção. A questão social não pode ser enten-
dida desvinculada da sociedade de classes e do avanço do capitalismo monopolista; a questão social deve 
ser analisada na lei geral da acumulação capitalista (MARX, 2010) e das reposta do Estado ao aparecer no 
cenário os trabalhadores como classe social (IAMAMOTO, 2011, 2008, 2009). O artigo apresenta as crises do 
capitalismo e as respostas que a profissão construiu na direção de uma sociedade emancipada, vinculada à 
defesa da classe trabalhadora nas particularidades da sociedade brasileira.

Apresenta-se no artigo o processo em curso no Brasil de Golpe, iniciado em 2016 e que segue, todavia, na 
direção da manutenção e do aprofundamento da agenda neoliberal e do capitalismo financeiro internacional. 
O Golpe nas “ilusões democráticas” demonstra os limites da democracia burguesa e da necessidade de 
avançar na construção de um projeto classista.

Os resultados preliminares apontam que para o Serviço Social os impactos do Golpe são muitos, mas ele-
gemos dois impactos imediatos ao trabalho profissional. Os desdobramentos para a profissão situam-se na 
condição de trabalhador assalariado que o/a assistente social se encontra, na perda de direito trabalhistas e 
previdenciários que afetará diretamente os/as profissionais; mas também nos cortes nas políticas sociais, que 
estão mais precarizadas, sem recursos e sem instrumentos para o trabalho profissional.

As Crises Capitalistas, o Serviço Social e suas Reconfigurações no Cenário Brasileiro

O Serviço Social no Brasil se institucionaliza nas décadas de 1940 e 1950, a partir de um processo de profis-
sionalização, de instituição de espaços de trabalho profissional e seu estatuto de assalariamento (Netto, 2005; 
Iamamoto, 2011, 2007), ampliando um mercado de trabalho nacional para os assistentes sociais. Porém, é em 
meados da década de 1960 que o Serviço Social enfrenta um processo importante de tentativa de ruptura 
com o tradicionalismo. A busca por teorização sobre a profissão exigirá uma ação articulada de profissionais 
na América Latina, construindo um processo de debates e produções, chamado Movimento de Reconcei-
tuação (IAMAMOTO, 2007, ALAYON, 2007).

Cabe destacar que esse período é marcado pela autocracia burguesa, orquestrado por um golpe empresa-
rial-militar no Brasil e nos países da América Latina. O Estado redireciona sua ação para a ampliação e acu-
mulação do capital nos moldes dos monopólios101.

101 Netto (2005), ao analisar o capitalismo monopolista, segue a tese de Lênin, Mandel, Sweezzy. Para a compreensão do período histórico que circula entre 1890 e 
1940, faz-se necessário entender os elementos da ordem monopólica do capital para a apreensão do solo histórico que permitiu a emergência do Serviço Social. A 
constituição da organização monopólica obedeceu à urgência de viabilizar um objetivo primário: o acréscimo dos lucros capitalistas sobre o controle dos mercados. 
As características específicas das formas de organização monopólica é que estão destinadas a aumentar os lucros por meio do controle monopolista do mercado. Tais 
características visam redimensionar o papel do Estado, dos bancos e dos mercados de crédito. 
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O Estado que se estrutura depois do golpe de abril expressa o rearranjo político das forças socioe-
conômicas a que interessam a manutenção e a continuidade daquele padrão, [que se engendra em 
meados da década de cinquenta] aprofundadas a heteronomia e a exclusão. Tal Estado concretiza 
o pacto contra-revolucionário exatamente para assegurar o esquema de acumulação que garante 
a prossecução de tal padrão (NETTO, 2010, 27).

É a partir do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em 1979 – conhecido como “Congresso da Vi-
rada”, que se forjam as bases concretas da erosão do tradicionalismo. “Depois dele – e não por acaso – o 
Serviço Social não foi mais o mesmo” (NETTO, 2009, 35). Em um momento de crise do sistema ditatorial no 
país, o chamado Milagre Brasileiro “não resistiu a sua primeira prova” com a crise capitalista mundial defla-
grada em meados da década de 1970. O governo necessitava construir uma abertura política, não de cariz 
democrático, “visava tão somente à (re) composição de um bloco sócio-político (...) estruturado a serviço dos 
monopólios” (Id, p. 23).

É na conjuntura da década de 1980, da abertura política, da Lei da Anistia, da organização sindical dos trabal-
hadores, das greves do ABC, da luta do movimento estudantil, do avanço da pós-graduação no Serviço So-
cial, que uma perspectiva marxista – não sem equívocos – aponta uma direção social estratégica que poderá 
romper as bases tradicionais da profissão. O Código de Ética em 1986 marca uma escolha teórico-política de 
classe, a defesa da classe trabalhadora nas ações profissionais. A revisão do Código em 1993 consolida um 
amadurecimento intelectual de parcela significativa da categoria que se expressa pela apreensão crítica do 
legado marxista, inclusive da abordagem ontológica de bases materialistas e dialéticas sobre o ser social e, 
consequentemente, sobre a ética (BARROCO, 2001). Essa conjuntura que permite um avanço do projeto de 
profissão demonstra que o Serviço Social não pode ser pensado apartado das relações sociais de produção 
e das conjunturas sócio-históricas em que está inserido.

Com a chegada dos anos 1990 a profissão mostra sua consolidação nos espaços de reconhecimento in-
telectual, agências de fomento à pesquisa, ampliação da produção intelectual. Consolida uma proposta de 
formação profissional que, em diálogo com o Código de Ética de 1993, orienta uma formação crítica e um 
currículo articulado com uma concepção de profissão que ao se apropriar dos fundamentos ontológicos do 
ser social, reconhece a liberdade como valor ético central, o trabalho e a questão social como eixos centrais 
da formação (ABEPSS, 1996). Assim, como resultado de um processo coletivo e rico em determinações, fun-
damentado pelo legado marxista e sua impostação ontológica, as bases teóricas, valorativas e jurídicas – Có-
digo de Ética de 1993, a Lei 8662 de 1993 e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 – são reformuladas, 
configurando um novo projeto de profissão.

Segundo Netto (1999), esse projeto relaciona-se a um projeto de sociedade, expressa a autoimagem da pro-
fissão, os valores éticos que legitimam e estabelecem as relações com os usuários, com outros profissionais 
e com as organizações empregadoras.

Ocorre que, muitos são os desafios para construir ações na direção desse projeto. Em meados dos anos 1990, 
quando este projeto ganha forma e força na categoria profissional, avança também a ofensiva capitalista de 
saída da crise inaugurada nos anos 1970. Importante elencar que a conjuntura atual desencadeada a partir 
de um período de crise do capital da década de 70 do século XX, alterou o padrão de acumulação capitalista 
(HARVEY, 2012) e, com este, a construção de novos elementos sociais, culturais, econômicos e políticos. A 
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emergência de um capitalismo flexível ocasionou uma intensificação do capitalismo financeiro, transferindo o 
acúmulo do capital ao setor de serviços em detrimento da produção.

Nos anos de 1980 no mundo, e especificamente nos 1990 no Brasil, vivencia-se uma intensificação das ações 
neoliberais, como: prioridade imediata para deter a inflação por meio da recuperação da taxa de lucros; de-
rrota do movimento sindical; crescimento das taxas de desemprego, este concebido como um mecanismo 
natural e necessário de qualquer economia eficiente; e o aumento das desigualdades no conjunto dos países 
periféricos (ANDERSON, 1995).

Em tempo de capital fetiche “o processo de financeirização indica um modo de estruturação da economia 
mundial. A esfera estrita das finanças, por si mesma, nada cria. Nutre-se da riqueza criada pelo investimento 
capitalista produtivo e pela mobilização da força de trabalho no seu âmbito” (IAMAMOTO, 2009, 24). O trabal-
ho do assistente social se vê imerso a essa conjuntura de capitalismo financeiro (IAMAMOTO, 2008).

Os elementos da conjuntura colocam desafios concretos para consolidar a direção social nas ações do Ser-
viço Social. Isso exige a construção de estratégias coletivas no tensionamento entre projeto de profissão e 
trabalho assalariado (IAMAMOTO, 2009). 

Ouro elemento que desafia o projeto de profissão é a crítica, que se apresenta de formas distintas, não à di-
reção social do projeto profissional, mas à matriz teórica que lhe dá sustentação. A crescente ampliação da 
perspectiva pós-moderna nos meios acadêmicos e na atuação profissional102, o que Netto (1996) já apontava, 
vem ganhando fôlego inclusive nas políticas sociais.
Mas, é, sobretudo, na conjuntura atual de Golpe Institucional Parlamentar, governo ilegítimo, reacionarismo e 
conservadorismo que se apresentam os desafios contemporâneos mais difíceis dessa quadra histórica para 
o Serviço Social brasileiro. 

O Golpe Institucional Parlamentar e os Desafios ao Serviço Social

O Golpe recente a democracia brasileira, iniciado em 2016 com o impeachment da presidente Dilma Roussef, 
foi organizado por grupos políticos conservadores do Congresso Nacional, apoiados por uma magistratura 
extremamente parcial, pela mídia e pela classe média, esses sujeitos organizados e alinhados orquestram 
sérios ataques aos direitos sociais e trabalhistas no Brasil.

É no marco de um Congresso Nacional conservador e reacionário que o Golpe de 2016 é analisado. Com 
uma bancada de parlamentares que representam, em sua maioria, a elite Brasileira – abertamente conheci-
dos como a bancada do BBB (do Boi, representantes do agronegócio e dos oligopólios agrícolas; da Bala, 
representantes da defesa de porte de armas; e da Bíblia, representantes de parcela de pastores das igrejas 
evangélicas) – reafirmam um retrocesso aos direitos sociais e da classe trabalhadora. Mesmo os direitos que 
não atingem diretamente o acúmulo capitalista são colocados em risco. A bancada é contra os direitos de 
gênero, da livre orientação sexual, reacendendo no Brasil uma falta de constrangimento ao preconceito, ao 
racismo e a xenofobia.
A sessão da Câmara que votou o impeachment foi presidida pelo Deputado Federal Eduardo Cunha (PMDB) 
102 As críticas gerais da influência da pós-modernidade no Serviço Social podem ser encontradas em Santos (2007). A autora aponta elementos da crítica ao marxismo, 
as intervenções fragmentadas, a retomada da singularidade, as concepções de democracia e cidadania, vistas como valores instrumentais e não universais. 
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preso por corrupção, a menos de um mês depois do impedimento da presidente eleita. Foi possível acom-
panhar a sessão pela mídia televisiva que demonstrou o “circo dos horrores” que o Parlamento Brasileiro se 
tornou. Os votos dos deputados a favor do impeachment tinham por argumento a família, os filhos e os netos, 
pela volta da ditadura militar e, até mesmo, uma homenagem a militares torturadores, poucos foram os argu-
mentos do fato em que julgavam: o afastamento da presidente eleita com 54,5 milhões de voto. Cabe destacar 
que muitos partidos desses parlamentares apoiaram e formavam a base aliada do PT.

A votação ocorrida em 17/04/2016 teve 367 votos a favor do impeachment dos partidos de direita (PSDB, PPS, 
DEM, PP, PSB, PTB, PV, Rede e do PMDB partido do vice-presidente), e 137 votos contra (PT, PCdoB, PSOL, 
PDT, PR) com algumas variações individuais em um partido ou outro103. O processo tinha, ainda, que ser apro-
vado no Senado Federal, mas o “acordo nacional” já estava firmado “com o Supremo e tudo”104 e a votação 
no senado foi de 55 favoráveis a 22 contrários, no dia 11 e maio e 2016.

O “golpe nas ilusões democráticas” (BRAZ, 2017) estava dado, Marcelo Braz (2017), argumenta apoiado em 
Marx que as ilusões democráticas do capitalismo nos fizeram criar ilusões de que uma democracia burgue-
sa constituísse uma democracia. A necessidade do adjetivo burguesa ao substantivo democracia a limita às 
própria ordem burguesa. É a democracia burguesa que permite a esta classe depor um governo eleito que 
não mais a interesse. 

No Brasil, a deposição da presidente adicionou mais ingredientes: contou com aval da Suprema 
Corte, do Legislativo, de parte ativa do Judiciário, da PF, com o apoio militante da nata do em-
presariado nativo, e, especialmente, dos oligopólios da mídia que agiram não como um “quarto 
poder”, mas como se fossem o primeiro poder, pautando todos os outros. (BRAZ, 2017, 89)

Não estou aqui fazendo nenhuma defesa intransigente dos governos Lula e Dilma, que apoiaram banqueiros, 
ampliou a educação privada, não estiveram ao lado dos trabalhadores, que seguiu a risca a lógica do capi-
talismo financeiro e internacional, principalmente no segundo mandado do governo Dilma que criminalizou 
movimentos sociais, com a Lei antiterror e perseguiu aqueles que lutam.

Os recortes em direitos sociais iniciados no governo Lula e Dilma do Partido dos Trabalhadores (PT), foram 
potencialmente aprofundados após o Golpe e a posse do governo ilegítimo de Michael Temer à presidência da 
República. O governo de coalizão impetrado por Lula e Dilma permitiu a aliança com um partido de extrema 
direita do Brasil. Isso fez com que os últimos candidatos a vice-presidente, nas alianças com Lula e Dilma, 
fossem pessoas vinculadas à alta cúpula da burguesia empresarial e financeira do Brasil. Esse conjunto de 
medidas e recortes visa aumentar a influência do capital internacional no país, abrir mercados para uma maior 
exploração da classe trabalhadora e o desmonte direto das ações organizativas desta classe.

O Golpe Institucional Parlamentar mostrou a realidade e os acordos estabelecidos entre a cúpula do poder 
econômico que manda no poder político:

O conluio entre Legislativo, Judiciário, PF, mídia e organizações empresariais, como a Fiesp (Fede-

103 Dados do site Agência Brasil da Empresa Brasileira de Comunicações http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-04/impeachment-de-dilma-saiba-co-
mo-votou-cada-um-dos-partidos-na-camara acessado em 27-03-2018
104 Referência a uma gravação em que o Senador Romero Jucá do PMDB sugere o impeachment. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-04/impeachment-de-dilma-saiba-como-votou-cada-um-dos-partidos-na-camara
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-04/impeachment-de-dilma-saiba-como-votou-cada-um-dos-partidos-na-camara


Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

196

ração das Indústrias do Estado de São Paulo), foi explícito. Por tudo isso, esse momento pode ser 
politicamente pedagógico porque expôs as vísceras do poder do capital no Brasil e mostrou como 
suas maquinações intestinais funcionam. (BRAZ, 2017, 93).

O que caracteriza nessa análise que o ocorrido foi um Golpe é que as medidas adotadas por Temer não são, 
diretamente, a pauta que elegeu a chapa Dilma (PT) e Temer (PMDB) ao governo Federal. Se as ações do 
atual governo Temer se apresentassem como pauta, estas não ganhariam nenhuma eleição direta. É possível 
apontar alguns exemplos, de inúmeros, que caracterizam a necessidade de um governo de extrema direita, 
como o do atual governo ilegítimo Michael Temer na presidência do Brasil para implantar de forma incisiva a 
pauta da burguesia. 

O primeiro exemplo é a Emenda Constitucional 95/2016 que congela os gastos públicos em 20 anos, ou seja, 
os gastos do ano anterior acrescido da inflação serão os gastos que o governo poderá utilizar nas políticas 
sociais, o que na prática é o congelamento dos gastos, portanto, em 2036 praticamente serão os mesmos 
recursos que se tem hoje para assistência social, habitação, educação e saúde. Isso vai impactar diretamente 
a classe trabalhadora pobre que depende de serviços públicos de saúde e educação, principalmente. Mesmo 
com o parecer do Ministério Público Federal divulgado em 07 de outubro de 2016, que afirma a inconstitucio-
nalidade deste congelamento, uma vez que a Constituição Federal de 1988 normatiza a aplicação de recursos, 
principalmente, em saúde e educação, o Congresso Nacional aprovou tal emenda constitucional.

Paiva (2016) demonstra que as conseqüências do congelamento dos gastos são desastrosas, pode chegar 
a R$ 1 trilhão nas receitas da saúde e cerca de R$ 868 bilhões no Benefício da Prestação Continuada e no 
Bolsa Família. 

Em outras palavras, a configuração da PEC parece ancorar-se em uma concepção de progresso 
que desconsidera o papel proeminente dos investimentos públicos em educação, saúde, assistên-
cia social e cultura no desenvolvimento. Desse modo, a PEC parece passar ao largo da perspectiva 
de despesas sociais como um investimento capaz de dinamizar a economia e seu próprio financia-
mento. (PAIVA, et al, 2016:27)

Outro exemplo foi a aprovação da reforma trabalhista em 13 de junho de 2017, a Lei 13.467, chamada pelo go-
verno de Lei de Modernização Trabalhista é na verdade o maior afronto aos diretos trabalhistas no Brasil dos 
últimos 70 anos. Altera a Consolidação das Leis Trabalhistas que garantia direitos ao trabalhador na relação 
com o patronato. Com a atual legislação o “negociado” sobrepõe ao “legislado”, ou seja, o trabalhador pode 
ser “livre” para negociar com seu patrão os acordos trabalhistas de parcelamento de férias, jornada de tra-
balho, entre outros. Ocorre que na luta de classes quem tem mais dinheiro tem mais chances de negociação, 
caso o trabalhador não aceite os “acordos” do patrão haverá uma fila de trabalhadores que poderão aceitar 
tal acordo, o chamado exército industrial de reserva. Ainda sobre a jornada de trabalho, hoje estipulada em 8 
horas diárias, com essa nova legislação poderá a chegar a 12 horas de trabalho, uma clara expressão da mais 
valia absoluta observada por Marx no século XIX. Outro ponto dessa reforma trabalhista é o trabalho intermi-
tente, que significa que o trabalhador poderá ser contratado pela empresa e receber em horas trabalhadas, o 
que vai precarizar os contratos e reduzir os salários.
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Exemplo claro dessa investida foi a matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo de junho de 2017. A ma-
téria mostra que, um dos maiores bancos do país, o banco Bradesco, abrirá um programa de demissão volun-
tária, o que poderá atingir mais de mil trabalhadores. A empresa em questão precisará desses trabalhadores, 
mas, depois da reforma poderá recontratá-los, ou a outros, por condições mais precárias. Isso já ocorreu em 
empresas como Correios, Petrobrás entre outras.

Cabe destacar que esses são alguns elementos do desmonte dos direitos trabalhistas no Brasil sob o governo 
de Michael Temer. Salienta-se, ainda, que está em tramitação a reforma da previdência que visa ampliar o 
tempo de contribuição, além de proporcionar o aumento da previdência privada e do capital flexível.

Essas são alguns elementos que demonstram que o impedimento da presidente Dilma Roussef foi um golpe, 
foi preciso afastá-la da presidência para que a classe burguesa do Brasil, pelo seu conservadorismo e do-
minação de séculos, mantivesse seus privilégios históricos. Mesmo um governo de conciliação de classes105 
não conteve as ganas da burguesia em manter seu poderio econômico e político, assim como, seu status 
social. As ações do governo de Temer não ganhariam nenhuma eleição direta, foi necessário um golpe para a 
implantação dos cortes para o trabalho e manutenção da classe burguesa no poder.

Mas isso não pode ser entendido sem a resistência e a movimentação da classe trabalhadora e do surgimento 
de novos protagonistas na luta de classe. Greves gerais foram organizadas pelas centrais sindicais, coletivos 
políticos, movimentações em todo o país apontam que são contrárias a essas reformas. E a resposta do go-
verno é uma perseguição política aos que lutam, com força policial para conter manifestações políticas, bom-
bas de gás para dispersarem pessoas que marcham por melhores condições de vida. Essas são as formas 
com que o governo golpista de Michael Temer responde aqueles que se opõe ao seu governo.

O Golpe vem avançando a cada nova ação do governo ilegítimo. A Intervenção Federal na segurança pública 
do Estado do Rio de Janeiro é outro exemplo que há um projeto conservador e reacionário para o Brasil arti-
culado pelas classes dominantes. A segurança pública nas mãos de um interventor militar é uma característica 
alinhada à retomada da ditadura militar, um “laboratório” para a política de segurança, conforme entrevista do 
próprio presidente ilegítimo e do interventor militar. 

A execução, na noite do dia 14 de março de 2018, da vereadora do PSOL-RJ Marielle Franco que denunciava 
os abusos da política militar no Rio de Janeiro, mulher negra, lésbica, que lutava diariamente contra a inter-
venção militar e tantas outras bandeiras progressistas, é um claro “aviso” aos militantes de esquerda e àque-
les que lutam em defesa da classe trabalhadora.

O Serviço Social não está afastado de tais determinações sócio-históricas. Aos trabalhadores/as assistentes 
sociais essa crise política, econômica e social do Brasil atual impacta sobre alguns aspectos principais, que 
se elegeu aqui pontuar dois deles. 

Primeiro como trabalhadores/as assalariados, o impacto da crise chegará ao Serviço Social com a redução 
dos postos de trabalho. Sabe-se que o maior empregador dos/as profissionais é o setor público, com os 
cortes nos gastos os concursos públicos serão reduzidos e, em muitos lugares, suspensos. Mesmo aqueles 

105 Um exemplo desse debate pode ser encontrado na Carta ao Povo Brasileiro de 2002, do governo do PT e sua aliança com os setores das classes dominantes.
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já aprovados correm o risco de não serem chamados. As equipes de trabalho estão sobrecarregadas de de-
mandas imediatas, não permitindo que o trabalho do/a assistente social ultrapasse o imediatismo da realidade 
e, conseqüentemente, construam novas formas de intervenção.

Afetará diretamente a condição de classe trabalhadora em que se encontra o/a assistente social na venda 
da sua força de trabalho com a redução de salários, planos de carreira mais precarizados, contratação por 
projetos sem garantias trabalhistas e/ou previdenciárias, contratação por hora de trabalho ou por parecer 
elaborado. O Golpe aprofundará a redução de custos do trabalho com o intuito de aumentar a produtividade 
média do trabalho, afetando, assim também, o trabalho do/a assistente social.

A contratação por projetos e/ou por hora de trabalho demonstra também que as políticas sociais tem se ca-
racterizado, na sua ação direta com a população, uma ação de responsabilidade das entidades sociais, prin-
cipalmente na assistência social e em educação, como creches e acompanhamento em horário de alternância 
escolar.

As condições de trabalho é outro elemento que vai impactar na atuação do/a assistente social, falta de equi-
pamento no local de trabalho, carro para locomoção e/ou reuniões com outras equipes de trabalho serão afe-
tadas. Tais condições já estão em situação muito precária com os cortes nos gastos públicos, a privatização 
e terceirização dos serviços e políticas sociais irá piorar, pois se trata de um projeto estrutural de recuperação 
do capital e desmonte do Estado.

E também, o outro lado da mesma moeda, o Golpe Institucional Parlamentar afetará diretamente no trabalho 
do/a assistente social ao precarizar as políticas sociais nas quais os/as profissionais estão inseridos como 
trabalhadores assalariados. 

Ao reduzir os recursos das políticas e dos projetos, o/a assistente social não terá instrumentos de trabalho na 
garantia dos direitos sociais. Os recursos não são do profissional e sim do Estado, se o este não tem recursos 
para a população, o trabalho do assistente social fica comprometido, assim como, com a precarização no 
mundo do trabalho, aumenta a procura da população pelas políticas sociais ampliando o número de atendi-
mentos e de trabalho para o Serviço Social.

A Medida Provisória 727/2016 de Programas de Parceria e Investimento possibilita eliminar “entraves buro-
cráticos e excesso de interferências do Estado que atrapalham as concessões” com o intuito de recolocar o 
Brasil na área de investimento internacional, sob o comando dos Estados Unidos. O ideário é a privatização do 
maior número de estatais, e também a desresponsabilização do Estado de suas obrigações constitucionais 
nas políticas sociais. Os desafios são inúmeros nesse cenário atual e isso coloca em risco a direção social 
crítica construída pela categoria profissional desde meados dos anos 1960.

Considerações Finais

O artigo teve por objetivo demonstrar uma leitura crítica sobre o Golpe Institucional Parlamentar de 2016 no 
Brasil e os impactos diretos para o Serviço Social. Situou a análise da profissão na história, no movimento 
contraditório do capitalismo, das respostas do Estado e da contracorrente construída pela classe trabalhado-
ra e pelo Serviço Social Brasileiro na direção de um projeto de profissão emancipatório.
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Os desafios para o Serviço Social hoje estão calcados na realidade concreta, nas condições objetivas de so-
brevivência da classe trabalhadora e do próprio assistente social que compõe tal classe. 

A ação profissional está imersa na totalidade histórica, diretamente vinculada as ações macro estruturais da 
sociedade capitalista nas particularidades históricas da sociedade brasileira, assim salienta-se: 1) a ação 
profissional vincula-se às lutas sociais mais amplas; 2) como categoria profissional o/a assistente social é 
classe trabalhadora e passa por todos intempéries do conjunto dos/as trabalhadores/as; 3) as políticas sociais 
impactam no trabalho, na formação e na ação concreta dos/das assistentes sociais; 4) a seletividades das 
políticas sociais e os ajustes trazem novos e intensos desafios ao Serviço Social; 5) o/a assistente social se 
depara com uma maior demanda da população usuária no seu trabalho profissional, assim como com uma 
redução de pessoal nas equipes de trabalho; 6) a insuficiente oferta de projetos e ações nas políticas públicas 
intensifica o trabalho profissional; 7) a privatização e mercantilização dos serviços, criando novos nichos de 
mercado, rebate diretamente na ação profissional. Estes são alguns, entre vários, desafios que se intensifi-
carão com o Golpe em curso no Brasil.

Cabe destacar que as entidades representativas da categoria posicionaram-se firmemente contra os ataques 
aos direitos à classe trabalhadora, quer por meio dos CFESS Manifesta, em inúmeras publicações, no chama-
do público para a participação nas greves gerais e nas mobilizações. Assim como a ABEPSS que esteve em 
todos os momentos nas lutas, nas ruas, na defesa de uma formação crítica, presencial, laica, de qualidade e 
socialmente referenciada.

Cabe ao Serviço Social participar ativamente dos movimentos sociais classistas que lutam por emancipação 
política e humana, estar junto aos movimentos de esquerda em todo o mundo, construindo a resistência e 
politizando a população que utiliza os serviços, ultrapassando um cariz burocratizado na ação profissional e 
superando o prescrito na política neoliberal. Mas também, cabe ao profissional assistente social fazer frente 
aos cortes das políticas sociais, envolvendo os sujeitos que as utilizam, e que, em suas ações visem a “cons-
trução de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero” tendo a “liber-
dade como valor ético central” (CFESS, 1993).
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ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO PARÁ ANTES DO GOLPE
INSTITUCIONAL106 DE 2016 NO BRASIL
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Resumo

Esta comunicação apresenta resultados da pesquisa realizada no Pará, inserida num projeto nacional de avaliação da implemen-
tação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na Região Norte e Nordeste. Objetiva abordar a dimensão institucional e gestão 
da Política de Assistência Social no estado, a partir de dados entre 2015 e 2016. A metodologia reuniu levantamento de documentos 
como o Diagnóstico Socioterritorial de Belém (2015); Planos Municipais de três munícipios da amostra da pesquisa; consulta nos 
sites do Ministério de Desenvolvimento Social e Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa do Pará (FAPESPA) além do 
trabalho de campo. Os resultados evidenciam poucos avanços na implementação da Política de Assistência Social face do que a 
legislação em vigor preconiza. No campo do marco legal, exceto Belém, os demais municípios, não realizaram importantes aspectos 
desta implementação, como exemplo, a normatização sobre Benefícios Eventuais e regulamentação do SUAS. 

Palavras-Chave: Assistência Social. SUAS. Pará

Introdução
 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi aprovado no Brasil, em 2003, como deliberação da Con-
ferência Nacional de Assistência Social, que é a instância máxima desta política, num contexto que possibilita-
va condições históricas para garantir uma política de Estado. Ele foi criado para organizar a gestão das ações 
da Política de Assistência Social de forma centralizada e participativa, integrado por todos os entes federados, 
além dos conselhos de Assistência Social e das entidades e organizações desta política. O SUAS destina-se 
à consolidação da gestão compartilhada da Política de Assistência Social e do seu co-financiamento, bem 
como ao estabelecimento das responsabilidades dos entes federados na organização, manutenção e ex-
pansão das ações socioassistenciais.

Nesse sentido, a despeito das contradições que recobrem sua materialização, ele representou pela primeira 
vez a construção de um sistema republicano, descentralizado e participativo, com orçamento definido para 
enfrentar os desafios postos ao conjunto de desproteção a que estão expostos segmentos da classe trabalha-
dora alijados do mercado de trabalho e, por conseguinte, considerados força de trabalho inativa no contexto 
da particularidade de exploração capitalista no Brasil.

106 Embora haja controversas entre os analistas da área do Direito sobre a situação política do Brasil a partir de agosto de 2016, considera-se o processo como golpe 
institucional parlamentar porque a Presidente do País, Dilma Rousseff, reeleita democraticamente em 2015, sofreu impeachment, sob acusação de crimes, até hoje não 
comprovados. Seu substituto tem demonstrado descomprometido com os segmentos populares empobrecidos, expresso pelo desmonte de direitos sociais garantidos 
pela Constituição Cidadã de 1988. Atualmente esses direitos se fragilizam e se diluem como é o caso da redução drástica do orçamento da Política de Assistência Social 
e a sobreposição de programas socioassistenciais.
107 Assistente Social, mariaant@ufpa.br, Universidade Federal do Pará, Brasil. Docente do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do 
Pará.
108 shelena@ufpa.br, Universidade Federal do Pará, Brasil. Docente do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará.
109 baracho@ufpa.br. Universidade Federal do Pará, Brasil. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará.
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A garantia de alguns elementos estruturantes do SUAS no período de 2003 a 2015, como o repasse continuado 
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos estaduais e municipais, a transferência 
automática e regular fundo a fundo, para que as outras esferas do governo pudessem decidir sobre aplicação 
desses recursos considerando ofertas por serviços estatais e pelas entidades vinculadas ao Sistema, a partir 
da realidade local tem sido objeto de pesquisas que buscam refletir sobre a relação entre o legal e o real da 
Política de Assistência Social brasileira no contexto do SUAS. 

A comunicação ora apresentada traz resultados da pesquisa de campo realizada no Estado do Pará e inserida 
no projeto: Avaliando a Implementação do Sistema Único de Assistência Social na Região Norte e Nordeste: 
significado do SUAS para o enfrentamento à pobreza nas regiões mais pobres do Brasil110. O objetivo deste 
texto é abordar conteúdos concernentes à dimensão institucional e de gestão da Política de Assistência Social 
no Estado a partir de dados coletados entre 2015 e 2016. 

A metodologia utilizada consistiu no levantamento de dados documentais como o Plano Estadual de Assis-
tência Social (PEAS) do Pará - 2012/2015, Diagnóstico Socioterritorial do Município de Belém (2015); Planos 
Municipais de três munícipios que fizeram parte da amostra da pesquisa (Belém, Inhangapi e Salinas), bem 
como levantamento de dados secundários nos sites do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDS)/
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) e da Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e 
Pesquisa do Pará (FAPESPA), além do trabalho de campo nos municípios. (Universidade Federal do Pará, 
2018).

O texto inicia com a contextualização da Política de Assistência Social no Pará, segue com a exposição da 
análise institucional de serviços e benefícios no Pará e nos municípios pesquisados. Posteriormente, se apre-
senta a análise da realidade institucional da gestão no Estado e nos municípios, finalizando-se com algumas 
conclusões.

Contextualização da Política de Assistência Social no Pará 

Situado na Região Norte do Brasil, o Pará, possui uma área de 1.247.954,320 km² e corresponde ao 2º maior 
Estado brasileiro em extensão territorial com 144 municípios. O contexto econômico e social do Estado do 
Pará encontra-se vinculado à incorporação da Amazônia na divisão capitalista global, na qual ele ocupa, des-
de os anos 1970, uma posição estratégica, ou seja, como toda a Amazônia brasileira, se insere no processo 
da divisão internacional do trabalho, fornecendo commodities ao mercado mundial. 

O resgate da trajetória histórica da Política de Assistência Social no Pará revela heterogeneidade na forma de 
utilizar a política como uma das mediações no enfrentamento das desigualdades sociais entre os municípios. 
Nesse sentido, até a Constituição Federal de 1988, predominava práticas residuais não estatais, operadas por 
entidades filantrópicas de diversas naturezas. A partir de 1988, a presença do Estado torna-se marcante na 
gestão da Política, mas com diferenciações, sendo possível notar nos seus 143 municípios, 80% de secreta-
rias municipais não exclusivas da área de Assistência Social. A partir de 2005, com a implantação do SUAS, 
este quadro se altera significativamente, com 60% de secretarias exclusivas, e dessas, 50% apresentando lei 

110 Esse projeto situa-se no âmbito de um projeto nacional, intitulado Estudo Avaliativo da Implementação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil e tem como 
objetivo desenvolver estudos sobre a Política de Assistência Social, nas regiões Nordeste e Norte, tendo em vista avaliar e dimensionar o processo de implementação do 
SUAS e identificar possíveis entraves e dificuldades para o aperfeiçoamento da Política de Assistência Social, especificamente, nos Estados do Maranhão, Ceará e Pará.
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municipal de regulação do Sistema aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
 
Segundo as informações contidas nos documentos oficiais, como o Plano Estadual de Assistência Social 
(PEAS) do Pará, divulgado pela Secretaria do Estado de Assistência Social. (2015), no Estado, a área da As-
sistência Social como uma das modalidades de Política Pública se encontrava em processo de consolidação, 
em que pese às alterações institucionais ocorridas a partir de 2013, consequência da mudança de gestão 
governamental na esfera do estadual. 

Ainda segundo a Secretaria do Estado de Assistência Social (2015), em 2014, o governo reconhecendo os 
níveis de pobreza elevada no Estado do Pará delegou à Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS), a 
elaboração e implementação do Plano Estadual de Assistência Social que tinha como objetivos: desenvolver 
ações de monitoramento, assessoramento e vigilância socioassistencial nos 144111 municípios paraenses con-
forme orientação do SUAS. 

A Política de Assistência Social no Pará durante a realização da pesquisa estava presente em todos os mu-
nicípios. Sendo 42 classificados como de pequeno porte I, 62 de pequeno porte II, 28 de porte médio, 11 de 
porte grande e 01 metrópole112 (Secretaria do Estado de Assistência Social. 2015). Os 144 municípios executa-
vam a Política de Assistência Social pela descentralização financeira, recebendo os recursos de acordo com 
o modelo de gestão municipal. 

A maioria dos municípios de pequeno e médio porte se encontrava no nível de gestão básico, o que de-
monstrava a fragilidade da Política de Assistência Social no Estado do Pará, principalmente no que tange à 
capacidade de gestão, tanto da esfera administrativa do Estado quanto dos municípios, merecendo maior 
atenção das esferas de poder em âmbito federal, estadual e municipal. Aliás, a observação nos espaços de 
materialização da Política de Assistência Social e os relatos de alguns técnicos e gestores, deixaram claro que 
inexistia, na maioria dos seis municípios investigados, comprometimento dos prefeitos para melhorar a gestão 
da Política de Assistência Social.

Realidade Institucional de Serviços e Benefícios no Pará e nos Municípios da Amostra 
da Pesquisa 

No contexto regional, o Pará possuía a maior concentração de CRAS, totalizando 40,52% dos equipamentos 
existentes na Região Norte, abrangendo 46,8% da concentração populacional da mesma, desta 53,6% se 
encontrava abaixo da linha da pobreza, justificando essa concentração dos CRAS da Região Norte no Estado 
do Pará. 

Outro aspecto importante de se destacar referia-se à localização dos CRAS no Pará, em que 91,6% estavam 
em áreas urbanas, destes 59,2% se encontram em territórios urbanos considerados periféricos, conforme 
as orientações do SUAS quando se refere a abordagem do território. (Ministério do Desenvolvimento Social, 

111 Em 2016 foi criado um novo município no estado.
112 Segundo definição da Política Nacional de Assistência Social, de 2004, são considerados municípios pequenos nível 01 (até 20.000 habitantes); pequeno nível 02 
(de 20.001 a 50.00 habitantes); municípios médios (50.001 a 100.000); municípios grandes (entre 100.001 a 900.000 habitantes) e as metrópoles, cidades com população 
de 900.000O. 
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2004). A existência de apenas 8,4% dos CRAS, mantido pelo governo estadual, em áreas rurais, todavia era 
problemática para uma região como a Amazônia, em que a área rural, era responsável pela concentração de 
grandes contingentes de populações tradicionais identificadas por indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Na 
época, o Estado, totalizava 250 CRAS, representando um crescimento de 59,24% na implantação deste equi-
pamento num intervalo de sete anos (2008-2015). (Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, 
2016).

Desses CRAS, 243, possuíam co-financiamento federal e apenas 07 contavam com recurso municipal. As 
equipes volantes co-financiadas somaram 85 em 70 municípios e o número de lanchas da assistência113 
abrangeu trinta e seis (36) municípios ribeirinhos. A partir de outubro de 2013, o governo estadual passou a 
co-financiar a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (de alta e média complexidade), ou seja, os 
dois níveis de atenção da Política. 

O quantitativo dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no Pará era de 106 
unidades, para 144 municípios. Embora considerado um número ainda insuficiente para atender às demandas 
da proteção social de média complexidade, esse era o maior quantitativo dentre os Estados da Região Norte. 
Verificou-se que, no período de 2008 a 2015, houve um aumento de 34% no número de CREAS no Estado, 
em média 5% a ano, a maioria mantida somente com recurso estadual e, 02 (dois) na região de integração do 
Marajó (municípios de Soure e Breves), co-financiados pelo governo federal. Segundo o secretário da SEAS-
TER, no período de realização do trabalho de campo, se encontrava em discussão a municipalização desses 
serviços, com transformação desses espaços em unidades de gestão regional.

Em relação ao atendimento da População em Situação de Rua através de Centros Especializados (Centros 
Pop), o estado registrava o co-financiamento de 06 (seis) unidades, contemplando 05 (cinco) municípios, com 
capacidade de atendimento referenciado para 700 pessoas, embora as observações e dados coletados no 
Centro Pop de Belém, indicassem uma cobertura bem abaixo do planejado, ou seja, existia no local menos 
de 100 usuários. Além desses, o Estado ofertava 01 Casa – Dia, destinada a pessoas com deficiência, em 
funcionamento na capital do Estado.

No Atendimento Socioeducativo de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida 
(LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), registrava-se, no período examinado (2015 -2016), aten-
dimento em 41 municípios, ou seja, 71% dos municípios do Estado estavam descobertos. A capacidade de 
atendimento era de 1.360 (68 grupos). No que concerne à Abordagem Social, 09 (nove) municípios do estado 
possuíam essa ação, contando com 12 (doze) equipes co-financiadas. 

Na Proteção Social Especial, o estado, ainda executava serviços no nível de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade em três municípios. O serviço era de acolhimento institucional, na modalidade abrigo insti-
tucional. No total, eram 08 (oito) abrigos, sendo 06 (seis) em Belém, assim discriminados: 01 (um) abrigo de 
mulheres, 02 (dois) para pessoa idosa, 01 (um) para crianças de 0 a 6 anos, 01 (um) para migrante em trânsito e 
01 (um) para crianças e adolescentes com comprometimento neurológico de ordem física e mental. Os outros 
dois eram ofertados nos municípios de Marabá e Santarém, ambos para mulheres.

113 As lanches de assistência consistem inovação do SUAS e atendem a uma reivindicação histórica dos trabalhadores da política de Assistência Social que residem 
nos municípios cercados por ilhas e rios, denominados ribeirinhos.
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É importante ressaltar que somente os abrigos de idosos tinham recursos financeiros do governo federal, que 
em termos percentuais, não chegava a 1% em relação ao custo total de manutenção do serviço, segundo 
informação do secretário estadual. Isto porque a maioria dos usuários dos CRAS pesquisados era constituída 
de idosas. 

A existência de CRAS nos municípios e a cobertura parcial de CREAS no Pará não significava efetividade da 
Política de Assistência, haja vista que o número de CRAS existentes na Região Metropolitana de Belém (RMB), 
município melhor equipado, estava aquém da necessidade da população considerada público alvo da Política 
de Assistência Social. 

Segundo o Diagnóstico Socioterritorial do Município de Belém que consta nas informações da Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. (2015), considerando a existência, pelo IBGE 2010, de 143.356 
famílias em condições de vulnerabilidade social, Belém necessitaria de 29 CRAS, havendo necessidade de 
implantação de mais 17 considerando somente a área urbana, ampliação que não ocorreu. Ademais, as 38 
ilhas que faziam parte da Região Metropolitana de Belém (RMB), estavam totalmente descobertas, embora 
apresentassem um expressivo contingente populacional. 

A necessidade de ampliação da rede de CRAS é reafirmada ao considerar-se, que, entre 08 (oito) capitais 
brasileiras com quantitativo aproximado de habitantes, Belém apresentava menor número de CRAS, 12 (doze), 
abaixo, de Teresina 17 (dezessete), São Luís 20 (vinte) e Goiânia 15 (quinze), que possuíam população menor 
que a cidade, respectivamente 814.230, 1.014.837 e 1.302.001 habitantes.

Com relação aos CREAS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (2004), mediante a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) estabelece que, para cada 200.000 habitantes, deveria ser 
implantado um CREAS no município. Belém, segundo estimativa do IBGE para 2015, contava com aproxima-
damente 1.432.844 habitantes, indicando a necessidade de oferta de mais 07 (sete) equipamentos. Ademais, a 
presença de mais de dois milhões de habitantes residentes nas áreas rurais (ribeirinhas e rodoviárias) no Pará, 
constituía uma demanda reprimida. 

Em relação ao Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ofertavam-se apenas 02 (dois) Cen-
tros POP, ambos na Metrópole, para uma realidade em que crescia o número de pessoas em situação de rua 
e o envolvimento com a drogadição. Municípios como Vitória do Xingu, que triplicou sua população em de-
corrência da hidroelétrica de Belo Monte e vivia a exacerbação de emigrantes, não dispunha de Centro-Pop, 
reivindicação recorrente nos relatos de trabalhadores e conselheiros entrevistados. 

A defasagem entre oferta e demanda dos equipamentos de materialização dos serviços socioassistenciais 
(CRAS, CREAS, Centros Pop) foi alvo de crítica durante a realização dos grupos focais com técnicos e consel-
heiros. Para os interlocutores, o critério utilizado pelo SUAS, na definição da oferta dos equipamentos - núme-
ro de habitantes, desconsiderava que a extensão da desigualdade social e, por conseguinte, suas implicações 
na atualidade, tendiam a igualar, em algumas realidades, situações de vulnerabilidade e risco social no urbano 
e no rural. 

Segundo os sujeitos ouvidos na pesquisa, a reduzida oferta de equipamentos, agravava em muito os proble-
mas que atingiam a família e as relações sociais em geral nos municípios, dificultando, principalmente, a ga-
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rantia de direitos de crianças e adolescentes e favorecendo a elevação da violência e ação do crime organiza-
do. As observações in loco nos CRAS e CREAS confirmaram a fala dos entrevistados, uma vez que a violência 
que avançava no meio rural paraense, colocava em risco a vida dos trabalhadores e usuários, bem como a 
destruição dos poucos equipamentos e mobília desses espaços. (Universidade Federal do Pará, 2018).

Em relação a oferta dos benefícios disponibilizados pela Política de Assistência Social no Estado do Pará,fo-
ram localizados dois benefícios: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Benefício para Pessoa Aco-
metida por Hanseníase (BEPAH). O primeiro beneficiava 204.533 idosos e pessoas com deficiência. Para tan-
to, observou-se, um repasse mensal de R$ 176.064.915,59. O segundo, estabelecido pela Lei Complementar 
Estadual 05/90, de 24 de janeiro de 1991, consistia num auxílio financeiro no valor de 90% de 01 (um) salário 
mínimo, pago mensalmente às pessoas habilitadas.
 
A ausência de informações atualizadas sobre o número de beneficiários do BEPAH permitia inferir o lugar de 
descaso que esse benefício assumia na Política de Assistência Social em um contexto em que as estatísticas 
do Ministério da Saúde têm estimado o retorno de número elevado de pessoas incapacitadas para o trabalho 
devido aos estigmas e as mutações decorrentes do reaparecimento da hanseníase114 na Região Amazônica, 
principalmente no Pará. 

Em relação aos serviços disponibilizados pela Política de Assistência Social nos municípios da amostra da 
pesquisa, observou-se que a cobertura não se difere muito da realidade do Estado, uma vez que, como a 
Política de Assistência Social era financiada principalmente pelo governo federal, e sua implantação seguia 
disponibilidade na oferta de equipamentos e serviços socioassistenciais. Notou-se que todos os municípios 
alvo da pesquisa disponibilizavam os serviços que caracterizavam a Proteção Social Básica. Todavia, a exem-
plo da realidade estadual, Belém, destoava dos outros municípios ao ofertar oito do conjunto dos serviços 
orientados pela Política.

Em relação aos programas de transferência de renda, a título de benefícios, disponibilizados pela Política de 
Assistência Social nos municípios da amostra da pesquisa no Pará, os dados levantados informavam dois 
programas federais: Programa Bolsa Família (PBF) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo o pri-
meiro com uma cobertura significativamente superior em relação ao segundo, fato que infere sobre a relevân-
cia do mesmo para o enfrentamento da pobreza extrema no Estado. Belém, a capital, apresentando a maior 
cobertura e Vitória do Xingú, a menor. (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 2017b).

No tocante à disponibilidade e cobertura dos Programas de Transferência de Renda nos municípios da amos-
tra da pesquisa, verificou-se a quase inexistência de programas municipais. Somente Abaetetuba apresentava 
o Programa de Aquisição de Alimentos para Agricultores com cobertura significativa (19.660 agricultores). No 
mais, destaque foi dado ao Bolsa Família e ao BPC além do Programa Bolsa Verde, que estava presente em 
quatro municípios, totalizando 901 famílias atendidas. O Acessuas Trabalho aparecia em Belém e Abaetetuba, 
também com pequena cobertura (2.133) beneficiários. Tais dados refletiam o frágil investimento do poder mu-
nicipal na Política de Assistência Social. (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 2017b).
Os benefícios eventuais são um direito garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) Nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993. São definidos como uma modalidade de proteção social básica de caráter suplementar 

114 A hanseníase é uma doença que tem relação direta com o aumento da pobreza na Amazônia.
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e temporária que integra organicamente às garantias do SUAS e que se destina às famílias em situação de 
vulnerabilidade social. A relevância dos benefícios eventuais foi salientada no Decreto Federal nº 6.307, de 14 
de dezembro de 2007 e na Resolução nº 39, de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o processo de 
reordenamento dos benefícios eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de 
Saúde. (Ministério do Desenvolvimento Social,2014sz)

A reafirmação de sua natureza legal não encontrava efetividade no Estado do Pará, principalmente, nos mu-
nicípios da amostra da pesquisa. (Universidade Federal do Pará,2018). As fontes da pesquisa de campo 
indicaram que a despeito da disponibilidade destes benefícios pelos municípios, a maioria encontrava-se na 
condição de informalidade, devido descaso em sua aprovação legal pela Câmara Municipal. Exceção para 
os Benefícios eventuais em decorrência de situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública 
(Ministério do Desenvolvimento Social, 2014) e o Cheque Moradia Especial (Ministério do Desenvolvimento 
Social, 2013), instituídos legalmente pela prefeitura de Belém.

A postura resistente do poder legislativo sobre a materialização da política de Assistência Social na perspecti-
va da garantia dos direitos sociais foi enfatizada nos relatos de trabalhadores do SUAS entrevistados. Segun-
do os informantes, os vereadores eram um dos principais obstáculos à consolidação do SUAS. Transformar 
a Assistência Social em direito, para eles, era eliminar o assistencialismo como moeda de troca nos pleitos 
eleitorais. Tal postura remete a questão de que a matriz política do governo define a forma como a Política se 
materializa e a maioria dos prefeitos e vereadores dos municípios pesquisados, estava vinculado ao Partido 
do governo do Estado. (Universidade Federal do Pará, 2018).

Realidade Institucional da Gestão no Estado e nos Municípios da Amostra da Pesquisa 

A Política de Assistência Social no Pará durante a realização do trabalho de campo possuía como órgão ges-
tor a SEASTER, nova nomenclatura da SEAS, e de natureza multisetorial, na qual a área da Assistência Social 
ocupava o nível de secretaria adjunta, imediatamente abaixo do secretário de Estado e ao lado da secretaria 
adjunta de trabalho, emprego e renda. A estrutura interna da Secretaria Adjunta de Assistência Social era 
integrada por três diretorias: Administração e Finanças (DAF); Assistência Social (DAS); Segurança Alimentar 
e Nutricional (DSAN); Renda Cidadania e Combate à Pobreza (DRCCP); Qualificação Profissional e Empreen-
dedorismo (DQPE) e Diretoria de Trabalho e Emprego (DTE).

A DAS aglutinava as áreas estratégicas da PAS: Coordenadoria de Proteção Social Básica, Coordenadoria de 
Proteção Social Especial, Coordenadoria de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Coordenado-
ria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Coordenadoria de Formação e Gestão do Trabalho. A 
última destinava-se à formação e aperfeiçoamento do pessoal técnico e de nível médio da SEASTER, visando 
o aprimoramento dos resultados da Política. Além dessas áreas, a DAS, possuía a Coordenadoria de Vigilân-
cia Sócioassistencial, que representava avanço na estrutura institucional da Política de Assistência Social por 
possuir papel estratégico no monitoramento, controle e avaliação das ações desenvolvidas pelos municípios. 
O cargo de Secretário e secretário Adjunto da SEASTER era ocupado por dois técnicos de carreira do Estado. 
O primeiro conhecido na área de Assistência Social estadual, já havendo ocupado outros cargos na área em 
outros governos do PSDB do Pará.
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O perfil dos gestores ocupantes do cargo, com exceção dos municípios como Inhangapi e Vitória do Xingu, 
que ainda mantinham na gestão da Política de Assistência Social primeiras damas, era de gestores técnicos 
graduados, sendo duas técnicas graduadas em Serviço Social em nível presencial115. Sabe-se, porém, que 
a simples presença de um profissional graduado na função de gestor não garante a melhor compreensão 
execução da Política de Assistência Social, mas se constitui fator predisponente a um diálogo em bases mais 
técnicas. (Universidade Federal do Pará, 2018).

De um modo geral, a existência de normas legais nos municípios que compunham a amostra da pesquisa era 
representada por número reduzido. Considerando os seis municípios, somente 55% indicaram possuir algum 
marco legal no campo da Assistência Social, o que denotava um longo caminho a ser percorrido.

Os documentos do marco legal da Política de Assistência Social ostentados por todos os municípios eram 
Plano, Fundo e Conselho Municipais de Assistência Social, exigências mínimas do governo federal para alocar 
recursos para a PAS. Por outro lado, a normatização da transferência de renda nenhum município atendia e 
somente Belém se diferenciava positivamente nos quesitos da regulamentação dos Benefícios Eventuais e da 
Lei do SUAS. Neste último, o projeto ainda estava tramitando na Câmara municipal quando da realização da 
pesquisa de campo. 

Um dos principais avanços normativos da Política de Assistência Social no Brasil veio com o advento da Nor-
ma Operacional Brasileira de Recursos Humanos NOB/RH, em 2006, já que trouxe para o centro dos desafios 
da implementação do SUAS em todo o território nacional a gestão e condições do trabalho, a remuneração e a 
educação permanente. Todavia, permanecia, na realidade investigada, como um desafio a ser vencido, cujas 
condições pareciam piorar desenhando um cenário sombrio sobre essa conquista normativa. 

Verificou-se que a participação de profissionais de nível superior era de 37% em contraste com a participação 
de 65,2% de nível médio. O que revelava uma clara defasagem na região da composição em quantidade e 
qualidade de profissionais de nível superior nas equipes das unidades da política de Assistência Social na 
Amazônia. 

Identificou-se a presença majoritária de assistentes sociais (17,33%) nas equipes, numa proporção três vezes 
maior que de psicólogos e pedagogos (6,2 e 6,5% respectivamente). Mas quando se comparava apenas no 
quadro de profissionais de nível superior, a proporção chegava quase a 50%. Essa predominância parece 
reiterar a hipótese deque a Assistência Social consiste na área mais importante para a profissão de Serviço 
Social no país. Sem embargo, esses dados também remetem para discussão da interdisciplinaridade na Po-
lítica de Assistência Social. (ORTIZ, 2009).

Os dados referentes aos vínculos empregatícios de toda amostra revelaram que apenas 54% dos emprega-
dos possuíam status de concursados e que ainda 33,64% trabalhavam sob vínculos precários. Essa relação 
demonstrava a fragilidade das relações trabalhistas vigentes ainda em muitos municípios da região e do Brasil 
conforme têm apontado algumas pesquisas. (RODRIGUES, 2009).

115 A oferta de cursos de Serviço Social, Pedagogia e Administração à distância, cresce diariamente no Pará sem oferecimento do Estágio curricular, obrigatório nas 
diretrizes curriculares brasileira. 
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A análise comparativa entre os municípios da amostra sobre o quadro de pessoal responsável pela Política 
apresenta as seguintes características: nos municípios maiores (Belém e Abaetetuba) houve um avanço em 
direção a constituir as equipes de referências nos equipamentos e na sede, o que não significava dizer que se 
atingiu a excelência, mas melhorou globalmente em relação à situação de anos atrás. Todavia, verificando-se 
a realidade dos municípios, viu-se que a dominância era a incompletude das equipes de referência, mesmo 
na capital e no município de grande porte. 

Quanto ao vínculo empregatício, residia a maior fragilidade dominante na maioria dos municípios, exceção 
feita a Belém, cujos dados mostraram que 86,7% dos profissionais de nível superior eram estatutários, o que 
revelava uma boa relação de estabilidade e de continuidade, embora os salários fossem baixos. E entre os 
trabalhadores de nível médio, a relação era de 24% de temporários. O município de Abaetetuba apresentava 
quase 40% de estatutários em ambos níveis de formação, que se comparado a Breves, que apresentava 75% 
dos técnicos de nível superior como temporários e apenas 9% de concursados entre os de nível médio, Abae-
tetuba se sobressai numa condição bem melhor. 

Os municípios menores estavam em pior condição. O percentual de concursados era inferior a 10%, compa-
tível com os problemas de gestão do trabalho neles encontrados, como os clãs familiares que dominavam a 
economia e a política, utilizando o emprego temporário de baixa e média escolaridade (e até de nível superior) 
como moeda de acomodação de cabos eleitorais ou cooptação de lideranças e seus parentes e apaniguados. 

A NOB/SUAS, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social (2012) estabeleceu como baliza para o pro-
cesso de financiamento da Política de Assistência Social o financiamento compartilhado entre Estados, mu-
nicípios, distrito federal e a união, através do fluxo de recursos mediante os Fundos de Assistência Social em 
cada esfera. As referências para a pactuação do co-financiamento federal estão ligadas a população referen-
ciada no município, à capacidade de atendimento dos equipamentos e das equipes. 

Analisando os dados do levantamento documental foi possível identificar situações que mereceram destaque 
quanto à realidade do co-financiamento de Estados e da União. A primeira se referia a metrópole, onde o 
financiamento federal atingia a maior proporção entre os municípios da amostra: 78% e o estadual uma das 
mais baixas proporções: 1,6%. A contraface reveladora desses dados demonstrava na realidade que a par-
ticipação do próprio município era muito baixa, especialmente em se tratando da capital: 20%, revelador da 
baixa prioridade dos últimos governos para a Assistência Social.

Essa discrepância ficava mais evidente quando comparava-se Belém a municípios como Abaetetuba, Salinas 
e Vitória do Xingu onde o financiamento com recursos municipais atingia a proporção de quase 70% ou mais, 
representando mais que o triplo da capital. Os municípios de pequeno porte: Inhangapi e Breves ficaram em 
torno de 40% de financiamento municipal e eram mais dependentes do co-financiamento federal. 

Um destaque para a realidade do município Vitória do Xingu, impactado pela construção da Usina de Belo 
Monte, tendo seu PIB bastante elevado durante o período de sua construção, em razão do recebimento de ro-
yaltys; o co-financiamento federal foi irrisório (9%), tendo arcando, com recursos próprios, com 91% do finan-
ciamento. Convém lembrar dos impactos negativos do referido empreendimento na vida da população mais 
pobre, por exemplo, a população mais que dobrou no período das obras, enquanto que os recursos previstos 
para o co-financiamento federal foram mantidos. Os recursos federais transferidos não chegaram a 400 mil 
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em 2016, enquanto o aporte municipal chegou próximo de 4 milhões. Comparando-se com Belém explicita-se 
mais o paradoxo, a capital do Estado investiu valor próximo de Vitória do Xingu (4,7 milhões de reais), tendo 
população noventa vezes maior. 

Outra relação que se pode estabelecer refere-se ao co-financiamento estadual. Em quatro dos seis municípios 
da amostra a participação estadual não chegava a 1,0%, sendo que em dois era nula. O que fere o princípio 
do SUAS quanto a obrigatoriedade de todos os entes co-financiarem as ações da Política de Assistência So-
cial. Na capital, era irrisória (1,6%), o que sinalizava para a necessidade de repensar o grau de prioridade e de 
responsabilidade pública dos entes federativos, aqui em particular, o Estado do Pará. 

Conclusões

O quadro revelado pelos dados empíricos e documentais da Política de Assistência Social no Estado do Pará 
até início de 2017, de um modo geral indicava que a situação dominante ainda era de debilidade, com alguns 
poucos avanços localizados, no que se refere a implementação do SUAS em vigor. No campo do marco legal, 
a exceção de Belém, os demais municípios não realizaram importantes aspectos da implementação do SUAS, 
como por exemplo, a normatização sobre os Benefícios Eventuais e a regulamentação dele. Em relação ao 
financiamento da Política de Assistência Social pode-se verificar a preocupante situação de dependência do 
financiamento federal, com baixa intensidade de investimentos próprios dos municípios, o que denunciava um 
centralismo federal e baixo nível de prioridade municipal para a referida política.

No tocante ao comando único da Política de Assistência Social, na realidade paraense, verificou-se que todos 
os municípios possuíam unidade administrativa própria para a gestão da Política de Assistência Social, o que 
revelava um avanço nesse aspecto. E para o comando da Política constatou-se um declínio da presença de 
“primeiras-damas”, sendo ainda registrada apenas em municípios de pequeno porte. Mas ressalte-se que 
mesmo no caso da direção ser ocupada por “primeira-dama”, em razão da complexidade técnico-administra-
tiva, exigida para a gestão do SUAS, o protagonismo dos técnicos foi constatado.

Os desafios para a implementação de uma gestão do SUAS no Estado do Pará, em consonância com o que 
preconiza a PNAS/SUAS, antes do golpe de 2016, eram de grande magnitude, agrava-se com a tendência 
atual de redução de investimentos em todos os níveis. Tal situação revela a necessidade de fortalecimento da 
resistência por parte de trabalhadores e usuários da Política de Assistência Social em consonância com as 
lutas sociais em curso no Brasil, para manutenção das conquistas até aqui realizadas e superação das debi-
lidades identificadas.
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TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE SERVIÇOS: 
REEXAMINANDO O PROCESSO DE TRABALHO COLETIVO
Amanda Silva Belo116

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ - Brasil

Resumo

Esta investigação objetivou problematizar o trabalho do assistente social a partir da discussão das particularidades que este adquire 
no setor dos serviços – suas características enquanto trabalhador inserido na divisão sociotécnica do trabalho e as tendências que 
o processo de trabalho coletivo adquire nesta mediação. Analisamos de que forma o trabalho do assistente social na esfera estatal 
e nos serviços sociais tem sido impactado, de forma similar aos processos de trabalho no setor dos serviços privados, enquanto 
consequência das mudanças do mundo do trabalho, em que a lógica de racionalização do trabalho se altera/modifica. Neste con-
texto, a reflexão em torno da questão do trabalho do assistente social – enquanto trabalhador do setor de serviços, que participa 
do desenvolvimento do capital, estando inserido na divisão social e técnica do trabalho – apresentou-se a partir de perspectivas 
histórico-sociais que situam o trabalho do assistente social na dinâmica do modo de produção e reprodução capitalista.

Palavras chaves: Trabalho. Assistente Social. Serviços.

Introducción

Este artigo teve como demarcação do tema de investigação, o trabalho do assistente social no setor de ser-
viços, sobretudo na esfera do Estado e dos serviços sociais, analisando as tendências e características que o 
processo de trabalho coletivo adquire nesta mediação na contemporaneidade.

Em relação a esse campo de análise do trabalho do assistente social, importa considerar que é imprescindível 
estudá-lo a partir do contexto socioeconômico e político em que se encontra a fase atual do capitalismo. Ain-
da, não se pode esquivar de levar em exame as particularidades que o trabalho do assistente social adquire 
neste campo – suas características, enquanto trabalhador inserido na divisão sociotécnica do trabalho.

Essa temática foi investigada teoricamente tendo como base de reflexão, os fundamentos sobre o trabalho do 
assistente social, utilizando como instrumento metodológico, a pesquisa bibliográfica, que forneceu os dados 
para a elaboração do estudo e contribuiu para o conhecimento e o embasamento teórico sobre o tema, que 
nos permitiram efetuar uma retrospectiva crítica da trajetória do debate profissional sobre o tema. Se obser-
va de que forma o trabalho do assistente social na esfera estatal tem sido impactado, de forma similar, aos 
processos de trabalho no setor dos serviços privados, enquanto consequências das mudanças do mundo 
do trabalho. Sobre esse balizamento, analisamos que há uma mudança de racionalidade, em que a lógica de 
racionalização do trabalho se altera/modifica.

Ao estudarmos o trabalho do assistente social no setor de serviços, consideramos a análise desse processo 
nos serviços sociais, no contexto sócio histórico, econômico e político. Considerando neste processo, as 
mudanças que têm se operado na fase dos monopólios, seja na esfera da produção de mercadorias, seja no 
116 Trabajadora Social de la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Brasil. Estudiante del Curso de Doctorado en Trabajo Social, Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro – UERJ. Magíster en Trabajo Social, UERJ (2017). Especialista em Formulação e Gestão de Políticas Sociais em Seguridade Social, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2010). Diplomada en Trabajo Social, UFRJ (2007). Email: amandabelo25@hotmail.com
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setor de serviços (privados e públicos), com destaque para as alterações nas relações e processos de trabal-
ho e no crescimento da importância do setor de serviços para a reprodução do capital.

1. Reexaminando a Categoria de Processo de Trabalho Coletivo e o Trabalho do Assistente Social

O estudo sobre o trabalho do assistente social no setor dos serviços nos incita, e ao mesmo tempo, nos re-
quer que consideremos que uma abordagem histórica e totalitária do trabalho revela que ao se pensar um tipo 
de trabalho, como o trabalho do assistente social – seja ele um trabalho produtivo ou improdutivo –, se pensa 
esse trabalho em um contexto de trabalho coletivo, uma vez que ele não se autodetermina ou se autodefine 
por si só. Antes, faz parte de um conjunto amplo que o caracteriza dentro do trabalho coletivo que encerra o 
mercado e a sociedade do capital117. Assim, consideramos que poderia se precipitar em um fetiche considerar 
um trabalho, qualquer que seja ele, independente desse contexto de trabalho coletivo genérico.

O processo de trabalho se caracteriza por um conjunto de determinantes que dizem respeito às relações so-
ciais vigentes na sociedade. Assim sendo, sua organização, controle e conteúdo são estabelecidos de acordo 
com as ideologias, valores, dimensões culturais e educativas que se encerram em um determinado modo de 
produção da vida social (ALMEIDA, 1996).

Seguimos a linha interpretativa mediante a qual se recupera o trabalho como categoria central do entendi-
mento histórico de constituição do ser social. Assim sendo, compreendemos o processo de trabalho em um 
movimento de ação coletiva, cuja orientação não coaduna com a concepção de um espaço institucional das 
relações profissionais; mas sim, enquanto um contexto de trabalho coletivo inscrito nas relações sociais da 
sociedade capitalista, de trabalho genérico.

A consideração e análise crítica do trabalho do assistente social inserido em um processo de trabalho coleti-
vo localiza a categoria trabalho como fundamental no processo de construção do ser social, que estabelece 
sua sociabilidade por meio de uma capacidade teleológica de planejar e tencionar em sua mente sua ação e 
intentos antes da realização deste, enquanto práxis social118. No entanto, ao estudar o trabalho do assistente 
social na sociedade capitalista, faz-se necessário situar as diferentes manifestações impostas pelas relações 
sociais construídas nesse modo de produção.

Iamamoto (2007) advertidamente reitera em suas obras que o Serviço Social é “uma especialização do trabal-
ho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo da sociedade” (IAMAMO-
TO, 2007, p. 22, grifo da autora). Iamamoto resgata em seu estudo, as contribuições do pensamento no seio 
da categoria, que tratam a prática profissional, como trabalho, porém a associando muito mais a um “fazer” 

117 Destarte, ao adentrar, preliminarmente, no universo da discussão geral do trabalho em Marx, aí situamos a compreensão do trabalho produtivo e do trabalho impro-
dutivo. E, para fins de discussão desse estudo, localizamos neste último, o setor de serviços e de reprodução e a atuação do Estado – que tem importante papel para a 
produção e reprodução do modo de produção capitalista e que ganha contornos mais específicos e diferenciados diante das transformações societárias contemporâ-
neas.
118 O trabalho é o elemento fundante do ser social, do homem. Através do trabalho, o homem modifica a natureza e ao mesmo tempo modifica a si mesmo: “ao atuar, por 
este movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (Marx, 1988, p. 142). Assim, o que pretendemos 
assinalar é que o trabalho é gerado a partir da capacidade teleológica do homem de ao modificar a natureza, modificar-se a si próprio, numa relação criadora em que o 
homem se torna parte do gênero humano e identifica-se com o produto criado por ele, ou seja, a objetivação do seu trabalho (MARX, 1988).
Não obstante, sobre os postulados do modo de produção capitalista, o trabalho perde essa característica e se torna um trabalho alienado, uma vez que é orientado pelas 
relações do capital. Em sua obra, Marx (1988) apresenta como o trabalho – que é uma construção humana, uma ação do ser social e elemento central de constituição 
desse ser – no modo de produção capitalista adquire outra configuração, se desumaniza. O trabalho deixa de pertencer ao homem, assim como o produto do seu tra-
balho, o resultado gerado, uma vez que ambos passam a pertencer ao capitalista, o dono dos meios de produção.
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profissional, do que como partícipe de um processo de trabalho. Essa mudança de entendimento, não se re-
fere apenas a uma questão de nomenclatura, mas a uma compreensão crítica e de concepção, de que ao se 
inserir enquanto profissão na divisão social e técnica do trabalho, como trabalhador coletivo, que participa das 
relações sociais e processos de trabalho desta sociedade, o assistente social está também subjugado e tem 
determinadas suas funções pelas relações econômicas e políticas da sociedade do capital, de acumulação 
incessante de riqueza, mesmo que sob determinações específicas que se referem aos “contextos em que se 
desenvolve o trabalho do assistente social” (Ibid, p. 95, grifo da autora).

Sobre isso, em relação ao trabalho do assistente social, há uma unanimidade entre os autores estudados no 
decorrer desse estudo em enfatizar a importância de se pensar o Serviço Social como profissão inscrita e 
parte da dinâmica da reprodução da sociedade capitalista, ou seja, inscrita nela e com gênese em sua fase 
monopolista (ALMEIDA, 1996; BARBOSA et al., 1998; COSTA, 2010; IAMAMOTO; CARVALHO, 2003; GRANE-
MANN, 1999).

Neste sentido, como mostram, por diferentes e ricas vias, autores como Iamamoto e Carvalho (2003), os assis-
tentes sociais atuam na mediação dos serviços sociais para atendimento das necessidades de vida da força 
de trabalho, reproduzindo as contradições vigentes na sociedade capitalista e sendo frequentemente deman-
dados a reforçar a dominação de classes. Desta forma, a profissão considerada liberal, além de responder 
às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras, também responde aos interesses do capital. O 
que demostra o caráter contraditório do exercício profissional, não se situando exclusivamente na órbita dos 
interesses do capital, nem dos trabalhadores.

Segundo Iamamoto e Carvalho (2003), esse caráter contraditório que se refere ao profissional, enquanto tra-
balhador inscrito nas relações sócio técnicas do trabalho, ocorre uma vez que o assistente social se insere e é 
perpassado pela luta das classes fundamentais da sociedade capitalista, atuando nas expressões da “ques-
tão social”, que também são criadas por essas relações que fundamentam essa sociedade. Neste contexto, 
o assistente social é requisitado a atuar nas esferas de ideologia, reprodução social, formação de consensos 
e perpetuação da dinâmica do capital.

Por atuar na mediação dos interesses em conflito das classes sociais fundamentais, o Serviço Social res-
ponde tanto às demandas do capital e aos mecanismos de dominação e exploração, quanto às demandas 
do trabalho e às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras. Assim sendo, o assistente social 
pode estabelecer uma estratégia política e profissional que vise o fortalecimento dos objetivos do capital ou 
do trabalho, sem excluí-las do trabalho que exerce. Tal prerrogativa permite ao assistente social se colocar no 
horizonte dos interesses das classes trabalhadoras (IAMAMOTO; CARVALHO, 2003).

2. Principais Requisições e Particularidades do Trabalho do Assistente Social no Setor dos Serviços

Cabe considerar que a inserção do assistente social em dado local de trabalho, como o setor de serviços, 
além de ser datada historicamente, não ocorre de forma que responda exclusivamente aos anseios e às 
vontades dessa categoria ou a fatores sociais isolados, antes conversa com questões que dizem respeito a 
determinações reais de organização dos serviços dentro das estruturas institucionais historicamente cons-
truídas, segundo análise realizada por Almeida. Em relação a esta compreensão crítica, importa considerar 
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que o Serviço Social, enquanto profissão inscrita na ordem social e técnica do trabalho, é uma construção 
social que não prescinde de um conjunto de determinações de ordem social, política, econômica e histórica; 
e, ainda, de procedimentos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentais próprios do fazer profissional, 
que são criados pelos sujeitos históricos que a compõe, e desta forma, não se bastando, explicando e/ou 
existindo por si mesma.

Em relação a este nexo, Prédes (2012) nos rememora que as demandas sociais e as necessidades sociais 
apresentadas pela população usuária dos serviços – as classes trabalhadoras – são perpassadas e circunscri-
tas pelas relações sociais que se estabelecem na sociedade do capital, nas relações econômicas e políticas 
próprias desse modo de produção. Sendo assim, essas demandas não são necessariamente demandas insti-
tucionais, ou próprias da área de atuação profissional do assistente social, mas expressam a “questão social”, 
que em suas variadas formas de expressão, se ocultam nas demandas institucionalizadas. Toda essa análise 
é fundamental para que os assistentes sociais não percam do seu horizonte de trabalho, a busca pelo des-
velamento do real, que se apresenta cotidianamente em sua forma aparente de fragmentação das demandas 
em: políticas, instituições, serviços, programas, ações, mas que em sua essência se referem às necessidades 
concernentes à vida e reprodução das classes trabalhadoras.

É possível entender, ainda a partir da análise de Almeida, que a forma como o Estado tem respondido às 
novas configurações da pobreza, às novas expressões da “questão social”, com a construção de serviços e 
políticas que garantam a sobrevivência, no âmbito da proteção social, tem impactos no trabalho do assistente 
social do setor dos serviços (principalmente nos serviços sociais). 

Iamamoto e Carvalho (2003), ao descreverem em uma análise crítica o papel do assistente social, o situam 
como um agente profissional de “linha de frente” nas relações entre os organismos institucionais e a popu-
lação que demanda os serviços. O que nas palavras de Netto (1992), este qualifica como executor terminal 
das políticas sociais. 

Sobre isso, cabe ainda salientar que, de acordo com Iamamoto e Carvalho (2003), historicamente tem sido 
delegado ao assistente social o poder de inferir no acesso aos serviços e a requisição de centralizar e difundir 
informações sobre os usuários no âmbito institucional, além de facilitar a adesão dos mesmos às exigências 
normativas e definições programáticas das entidades empregadoras. Possuindo como principal instrumento 
privilegiado de ação, a linguagem, o assistente social se insere numa dimensão de trabalho que diz respeito à 
dimensão educativa. Diante disso, analisamos, ainda, que o assistente social em seu trabalho, participa dos 
mecanismos de controle ideológicos sobre os modos de vida das classes trabalhadoras, sendo um trabalha-
dor assalariado, ou seja, que recebe uma remuneração para executar tais funções.

Com relação aos campos de trabalho do assistente social, Granemann (1999) enfatiza que o Estado permane-
ce sendo o maior empregador dessa força de trabalho. E acrescentamos a esta afirmação, o destaque devido 
à atuação na área dos serviços sociais e políticas públicas.

Em face desse cenário, Almeida (1996) nos chama atenção para as mudanças que têm se operado no Estado, 
nas políticas sociais e nos movimentos sociais, que diretamente expressam demandas ao trabalho do assis-
tente social e impactam no desenvolvimento e organização deste, principalmente em relação aos “limites e 
alcances no campo econômico e político-ideológico” (ALMEIDA, 1996, p. 29).
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Outro aspecto a se destacar é que as novas formas de controle e gerenciamento da força de trabalho aden-
tram cada vez mais a esfera dos serviços sociais, regulando os processos de trabalho que se desenvolvem 
neste campo, com o estabelecimento de determinações de como deve ser realizada a intervenção e o atendi-
mento às classes trabalhadoras, no que se refere às expressões da “questão social”. Neste campo de inter-
venção, o assistente social tem sido requisitado e chamado a atuar, enquanto trabalhador demandado dentro 
das novas formas de controle e organização dos processos de trabalho nos moldes gerenciais oriundos da 
esfera da produção, como bem analisado na obra de Braverman (1987), ao tratar da esfera dos serviços. 

Cumpre distinguir, sobre isso, que este é um importante aspecto que nos interessa debater – a mudança de 
racionalidade do trabalho, que se refere aos aspectos de gerência e controle do trabalho do assistente social, 
no setor de serviços. Isso, pois, destacamos que o trabalho do assistente social tem sido muito discutido 
ainda, no que se refere às dimensões: atividades, meios e objeto, que é o debate do processo de trabalho em 
geral.

Sobre este balizamento, outro autor que nos dá importantes subsídios para refletir sobre essas questões é 
Almeida (1996), que demarca tendências de mudanças no trabalho do assistente social, acarretadas pelas 
alterações nas relações de trabalho na esfera produtiva, com o advento da fase de acumulação flexível, que 
por sua vez impacta a organização-ocupacional do assistente social e as políticas sociais com as quais esse 
profissional atua.

Os serviços, por definição, expressam um valor de uso, um efeito útil, como atividade (MARX, 1988). Assim 
sendo, os serviços se realizam por meio de uma ação direta, entre aquele que trabalha e produz o serviço; e 
aquele que consome o fruto desse trabalho, recebendo o serviço que lhe é prestado.

Como expressão dessas medidas, comparece a análise realizada por Marx (2004), de que um trabalhador, 
ao vender sua força de trabalho e trocá-la por um salário, caracterizando-se assim, como um trabalhador as-
salariado, e não tendo o produto do seu trabalho utilizado para geração de mais-valia, esse trabalho adquire 
uma particularidade, por ser improdutivo, que merece a nossa atenção. Isso, pois, esse trabalho é consumido 
como valor de uso apenas, ou seja, ao mesmo tempo em que o trabalho é executado/gerado pelo trabalhador, 
é também consumido pelo seu uso/utilização. Dessa forma, esse trabalho improdutivo não se converte em 
fator de capital. Enquanto que no caso do trabalhador produtivo, sua força de trabalho é consumida enquanto 
“trabalho que gera valores de troca” (MARX, 2004, p. 228).

Dessa forma, refletir sobre o trabalho no setor de serviços nos faz considerar que o produto desse trabalho 
não gera uma mercadoria tangível. Não pode, portanto, ser esse trabalho materializado num produto ou bem 
que contenha trabalho social materializado. Antes, são os efeitos desse trabalho que se transformarão em 
mercadorias. Entretanto, isso não quer dizer que os serviços não possam servir ao modo de produção, sendo 
vendido pelo capitalista no mercado. Uma vez que isso ocorre quando os efeitos úteis dos serviços são mer-
cantilizados (NOGUEIRA; BRAVERMAN apud COSTA, 2010).
Recorrendo aos autores Barbosa et al., cabe destacar que o trabalho que se desfruta como serviço é con-
sumido “tal como produzido, pois o processo de trabalho faz coincidir, no tempo e no espaço, produção e 
consumo” (1998, p. 120).
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Além disso, no que tange ao trabalho do assistente social, Costa (2010) nos auxilia a pensar o processo de 
trabalho no setor de serviços sociais, por se referir a um trabalho de implicação entre pessoas/grupos, que se 
refere à intervenção teórica, política e técnica em processos de reprodução da classe trabalhadora: “envolve 
tanto uma relação interpessoal intensa, constituindo-se em um processo de ‘intersecção partilhada’, como a 
mudança/transformação de uma determinada ‘situação ou condição’” (Id, p. 111).

Cabe ainda ressaltar que a relação que é estabelecida no setor de serviços, entre os trabalhadores e os 
usuários atendidos, é uma dinâmica recíproca e real, que se processa durante a realização do trabalho, uma 
vez que os usuários dos serviços – as classes trabalhadoras – participam enquanto “sujeito ativo do processo 
de trabalho na medida em que dele dependem as informações e o conjunto das inciativas que lhes permite 
enfrentar a situação e/ou condição para as quais o serviço se destina” (MERHY apud COSTA, 2010). Essa pre-
rrogativa e particularidade, que é característica do setor dos serviços, confere ao trabalhador que atua nesta 
esfera, como o assistente social, uma relativa autonomia, uma direção impregnada ao trabalho que realiza. 
Nas palavras de Barbosa et al. (1998: 117), a autonomia relativa se define por “uma concessão legal de natu-
reza tanto científica quanto político-social”.

Essas apreciações e reflexões nos remetem a considerar que o assistente social, enquanto um trabalhador do 
setor dos serviços, em seu trabalho, gera no ato do desenvolvimento deste, algo que não pode ser destituído 
do trabalhador, pela própria característica do seu trabalho. Entretanto, Braverman (1987) nos mostra que a 
sociedade capitalista cria em suas relações sociais e de trabalho condições e formas de apropriação do con-
hecimento, do saber intelectual sobre o trabalho a fim de separá-los do trabalhador. Essa separação tende 
a um maior controle sobre a organização e estrutura do trabalho desenvolvido, a especializações e divisões 
técnicas do trabalho e em última instância, a diminuição de postos de trabalho pelo incremento de tecnologias 
e sistemas informacionais.

Apesar do assistente social se constituir em um trabalhador destituído dos meios e instrumentos de produção 
do seu trabalho (e por isso necessita vender sua força de trabalho no mercado em troca de um salário, sendo 
um trabalhador assalariado) e também do conhecimento do seu trabalho, a inserção profissional no campo 
na esfera dos serviços e da reprodução social confere uma prerrogativa e característica ao trabalho do as-
sistente social própria dos trabalhadores do setor dos serviços. Essa característica se refere ao fato de que 
o que é produzido pelo trabalhador do setor de serviços é feito enquanto este desenvolve seu trabalho, ou 
seja, o próprio ato de trabalhar também o é de produzir seu produto – um serviço. Ainda, o usuário do serviço 
– que é atendido pelo trabalhador do setor de serviços – só usufrui este produto no momento em que ele é 
ofertado pelo trabalho do profissional; estando junto a este para ter acesso ao serviço prestado. Assim sendo, 
a população atendida em uma determinada política tem acesso a esta, através da mediação do trabalho do 
assistente social.

Essas considerações nos implicam em relevante contribuição para pensar o trabalho do assistente social no 
setor de serviços, principalmente nos serviços sociais, da esfera do Estado, enquanto um trabalho improduti-
vo, que no mesmo ínterim em que é produzido/realizado pelo assistente social, também é consumido enquan-
to valor de uso, pelos usuários dos serviços que recebem/interagem/atuam na ação do trabalho realizado. 
Contudo, que continuamente também sofre influências e ingerências de maior controle e gerenciamento do 
trabalho do assistente social, enquanto uma especialização dentro da divisão social e técnica do trabalho, 
cujas ações, atividades, e requisições são paulatinamente determinadas pelas gerências e administração das 
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políticas e serviços sociais em que se insere o assistente social, ocorrendo uma crescente separação do con-
hecimento e do saber intelectual sobre o trabalho do assistente social.

Nesse contexto, a característica de assalariamento acarreta ao assistente social, enquanto trabalhador, uma 
atuação profissional controlada e cada vez mais regulada por pressupostos de produtividade que são requi-
sitados a partir das competências profissionais (técnica, teórica, instrumental, política) da profissão. A partir 
daí, engendram-se, sob o ponto de vista da análise do trabalho do assistente social no setor dos serviços, 
especialmente no Estado, que o assistente social que atua nessa esfera é um trabalhador improdutivo, por não 
agregar valor ao Estado pelo seu trabalho e não transformar em capital, sua força de trabalho. Ainda, esse tra-
balhador assalariado que atua na área das políticas públicas estatais – que nesse estudo se trata do assistente 
social – troca seu trabalho por dinheiro para sua subsistência, ou seja, por um salário (GRANEMANN, 1999).

Outro importante elemento que se relaciona a autonomia relativa que o assistente social dispõe, salientada 
por Iamamoto e Carvalho (2003), se refere aos traços típicos que dispõe de uma deontologia reivindicada e de 
caráter não rotineiro da intervenção, que por sua vez determina uma relação singular com os usuários, com 
possibilidades de definição da condução profissional. Ainda, Almeida (1996) atribui à autonomia relativa do 
assistente social, um dos maios pelo qual se pode deter a ingerência sobre a definição e alcance dos seus 
meios de trabalho, junto ao seu acúmulo intelectual e sobre os processos socioinstitucionais.

O pressuposto básico desse estudo é compreender que o assistente social, enquanto trabalhador inserido 
na divisão social e técnica do trabalho, dispõe de um trabalho em que a relação de compra e venda da força 
de trabalho ocorre através do assalariamento e contratação no mercado. Ainda, detêm meios e instrumentos 
para realização do seu fazer profissional e produz um resultado a partir do seu trabalho (ALMEIDA, 1996).

Nesse movimento de aprofundamento da análise do trabalho do assistente social, o conhecimento das ca-
racterísticas das instituições em que atuam os profissionais é fundamental, uma vez que isso proporciona 
uma maior clareza sobre as possibilidades e limites de respostas às demandas das classes trabalhadoras 
atendidas pelos assistentes sociais no seu trabalho. Além das dimensões que perpassam a instituição, no 
que se refere a sua finalidade e natureza (pública, privada), é importante ainda conhecer as relações de poder 
e os tipos de trabalho (produtivo, improdutivo) que intervém nas solicitações de trabalho postas ao assistente 
social (GRANEMANN, 1999).

Concordamos com a perspectiva analítica sobre a possibilidade que a análise do trabalho no setor de serviços 
dispõe enquanto “parâmetros de comparação” ao trabalho do assistente social, considerando o ponto de 
vista histórico e conceitual neste exame. Nestes parâmetros, o assistente social tem se constituído enquanto 
trabalhador do setor de serviços, destacando-se nesse campo, os serviços sociais (públicos ou privados). E, 
enquanto trabalhador, também está submetido às alterações e mudanças que têm se operado nessa esfera 
(dos serviços), que afetam seu trabalho, as “formas de gerenciamento e organização, como seus objetos, 
meios e produtos” (ALMEIDA, 1996, p. 28).

Com base em Almeida (1996), elencamos como formas de enfretamento dessas mudanças na esfera dos 
serviços, que afetam o trabalho do assistente social: a compreensão das possibilidades reais de atuação pro-
fissional diante das expressões da “questão social” levando em consideração a luta das classes fundamentais 
em disputa e as determinações que esse conflito estabelece ao processo de constituição das políticas sociais 
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e do fazer profissional; a consideração das atribuições e funções específicas de intervenção profissional no 
interior da divisão social e técnica do trabalho, reconhecendo uma hipervalorização do caráter político-edu-
cativo e ideológico da profissão, em detrimento de caraterísticas socioinstitucionais e atribuições e compe-
tências profissionais; a análise institucional, incluindo as práticas e instâncias que atravessam o processo de 
prestação dos serviços; e a superação da divisão das atividades e da separação das tarefas.

Em vista disso, refletimos que todos os autores estudados nos mostram que há possibilidades de responder 
coletivamente às relações sociais e de trabalho que são capturadas pela dinâmica do modo de produção ca-
pitalista, na fase monopolista do capital, na esfera do setor de serviços, destacadamente dos serviços sociais, 
na esfera do Estado.

Considerações Finais

Este artigo, ainda que de forma inicial, pretendeu introduzir o debate sobre o trabalho do assistente social 
no setor dos serviços. Problematizando sobre questões que dizem respeito ao processo de trabalho neste 
setor, e sua vinculação e importância frente à esfera da produção; cujas reflexões nos proporcionaram pensar 
o trabalho do assistente social e as particularidades e desafios que os profissionais enfrentam nos serviços 
sociais.

Procuramos considerar em nossa reflexão, as novas demandas de trabalho postas aos assistentes sociais, 
que emergem no setor dos serviços, impondo uma redefinição dos objetos de intervenção; atribuindo novas 
funções à profissão; conferindo novas formas de regulação e controle do processo de trabalho coletivo; e 
requisitando a reafirmação das possibilidades reais de atuação profissional diante das expressões da “ques-
tão social” – considerando a luta das classes fundamentais em disputa e as determinações que esse conflito 
estabelece às políticas sociais e ao trabalho. Considerando as determinações de flexibilização, racionalização 
e maior controle do trabalho nos serviços sociais públicos.

Para isso, foi preciso identificar a categoria de trabalhador coletivo, a fim de construir as bases que fundamen-
taram nosso estudo sobre a forma como esse trabalhador se insere e se relaciona com os instrumentos, o 
objeto do seu trabalho e os outros trabalhadores. Essa categoria nos auxiliou a refletir e situar as engrenagens 
teóricas necessárias ao estabelecimento de mediações e nexos para entender essa realidade e processo de 
trabalho.

Destes marcos foram extraídos os pressupostos da nossa pesquisa, que pretendeu desvelar as novas requi-
sições e características que têm se apresentado ao trabalho do assistente social no setor dos serviços. Dentre 
esses pressupostos, o primeiro evidenciou a análise deste trabalho como improdutivo; e o segundo revelou 
que este trabalho se produz e realiza pelo assistente social ao mesmo tempo em que também é consumido – 
enquanto valor de uso – pelos usuários dos serviços, que são atendidos. Além disso, refletimos que o trabalho 
do assistente social tem sido subjugado a formas crescentes de controle e gerenciamento, na qualidade de 
uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, que sofre ingerência paulatina de dissociação 
do conhecimento e do saber intelectual sobre o seu trabalho; e regulação de requisições de produtividade, 
diante das competências profissionais – técnica, teórica, instrumental e política.
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Diante dessas considerações, estamos cientes de que esse artigo encontra limites que dizem respeito à 
constituição de um empreendimento que demanda investimento teórico, histórico, temporal e de pesquisa 
para a compreensão crítica do trabalho do assistente social no setor de serviços e as particularidades desses 
processos na esfera do Estado e dos serviços sociais, diante das requisições e diversas formas de controle e 
gestão dos trabalhadores, que interferem no processo de trabalho coletivo.
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Resumo

O presente artigo abordou os fatores que tornam a mulher em situação de rua invisível. Enfatizou a importância de identificar a reali-
dade presente no que se diz respeito ao estar em situação de rua, pois com a existência do machismo, o desgaste físico e emocional 
levam as mulheres ao estado maior de vulnerabilidade gerado pela violência e exclusão social. Pretendeu-se compreender o surgi-
mento deste segmento social e sua transformação histórica expressando as alterações ocorridas na sociedade de forma atrelada 
ao desenvolvimento industrial e ao surgimento dos grandes centros urbanos. Buscou-se problematizar a realidade das mulheres 
nesta situação, entendendo os motivos que as levaram a viverem nas ruas, compreendendo seu processo de inclusão nas políticas 
públicas, conhecendo as leis que buscam garantir formas de inclui-las na sociedade.

Palavras-chave: Invisibilidade. Gênero. Situação de Rua.

Introdução

O presente artigo aborda a realidade das mulheres em situação de rua, os motivos que as tornam invisíveis 
para boa parte da sociedade e as causas que as levaram a situação de vulnerabilidade na Cidade de São Pau-
lo, especificamente na Região Central. Vivenciamos na atual conjuntura, uma série de mudanças estruturais 
na sociedade. Uma das mais visíveis é a que permeia o universo do trabalho; mudanças essas que produzem 
efeitos perversos gerando desemprego e exclusão social, fatores que acabam agravando a existência de po-
pulação em situação de rua, um fenômeno social que assume novas expressões na sociedade, o que impõe 
ao Serviço Social também um importante debate sobre a questão, elucidando, sobretudo as raízes desse 
processo.

1. Situação de rua e gênero

O universo do trabalho mudou radicalmente nas últimas décadas. Tais mudanças produziram e continuam a 
produzir efeitos perversos como o desemprego e a exclusão social, fatores que agravam o número de pessoas 
em situação de rua, sendo um fenômeno social frequente, mas que assume expressões novas na sociedade, 
particularmente quando sob o enfoque da questão de gênero. Sob esse aspecto, as fragilidades vivenciadas 
pelas mulheres em situação de rua se expressam na falta de acesso a políticas públicas (saúde, moradia, 
dentre outras), na constante violência física e emocional, e na exploração que culminam na exclusão social.
Sabe-se que o fato de as pessoas viverem nas ruas não as tornam iguais, sendo que cada qual possui uma 
realidade de vida diferenciada. E é claro que isso se aplica às mulheres em situação de rua. A situação de 

119 Graduado do curso de Serviço Social na Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul, São Paulo – Brasil. Realizou estágio na Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidadania do Município de São Bernardo do Campo, São Paulo – Brasil. Email: anderson.oss.14@gmail.com
120 Graduada do curso de Serviço Social na Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul, São Paulo – Brasil. Realizou estágio no Universo Cultural da 
M.A.T.I.L.D.E. (Movimento Artístico para Transformação, integrado pela Liberdade, Direitos e Entretenimento) em São Caetano do Sul, São Paulo – Brasil, atuando na 
área cultural e na criação de projetos. Email: julianaanjos0605@gmail.com

mailto:anderson.oss.14@gmail.com
mailto:julianaanjos0605@gmail.com
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exclusão a que são expostas deriva de um sistema econômico capitalista que explora a força de trabalho para 
o acúmulo de capital, e de uma desvalorização da mulher advinda da fragilidade imposta por uma sociedade 
machista. Sendo assim, é evidente que as mulheres necessitam ter acesso a políticas sociais a elas direcio-
nadas, pois sobrevivem em meio a preconceitos e violências por estarem nas ruas e por viverem em uma 
sociedade patriarcal.

É importante perceber que o fenômeno advém de uma precarização do mercado de trabalho feminino, que 
leva as mulheres à situação de rua. Segundo Nogueira (2004), os registros na Antiguidade omitiam infor-
mações sobre as mulheres, exceto quando estas ocupavam o papel de herdeiras. Ao longo dos séculos, o 
trabalho feminino, tanto da mulher livre como da escrava, foi se consolidando na esfera doméstica, tornando a 
mulher responsável pelo preparo da alimentação e cuidados com a higiene dos membros da casa. No tocante 
a esta questão, Marx e Engels (1977, p. 46), em “A ideologia alemã”, afirmam que:

Na divisão natural do trabalho na família e na separação da sociedade em diversas famílias opostas 
umas às outras, dá-se ao mesmo tempo a distribuição e, com efeito, a distribuição desigual, tanto 
quantitativa como qualitativamente, do trabalho e de seus produtos, ou seja, a propriedade, que já 
tem seu núcleo, sua primeira forma, na família, onde a mulher e os filhos são escravos do marido. 
A escravidão na família embora ainda tosca e latente é a primeira propriedade.

Com o advento da Revolução Industrial, a mulher clama por mais liberdade nas esferas política, religiosa, 
social e do trabalho, ocorrendo a migração campo-cidade, com o surgimento do proletariado feminino, acen-
tuado a partir do fortalecimento da burguesia e do início da Revolução Industrial. Marx afirma:

A maquinaria permite o emprego de trabalhadores sem força muscular ou com o crescimento 
físico incompleto, mas com membros mais flexíveis. A preocupação capitalista ao empregar a 
maquinaria foi a de utilizar o trabalho das mulheres e das crianças. O poderoso meio de substituir 
trabalho e trabalhadores, transformou-se em meio de aumentar o número de assalariados. Lança-
dos à máquina todos os membros da família do trabalhador no mercado de trabalho, reparte ela o 
valor da força de trabalho do homem adulto pela família inteira. (MARX, 1971, pp.449-450).

O capitalismo utiliza essa divisão sexual do trabalho para incentivar a competição entre os trabalhadores, 
rebaixa os salários em decorrência da aceitação da força de trabalho e enfraquece a classe trabalhadora 
composta por mulheres, jovens, crianças e pelos próprios homens.

Na sociedade patriarcal, é o homem que tem que ganhar os meios de vida e alimentar a família, na maioria dos 
casos isso lhe dá posição dominadora. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. 
Assim: [...] “de igual maneira, o caráter da força do homem sobre a mulher na família moderna, não se mani-
festarão com toda a nitidez senão quando homem e mulher tiverem, por lei, direitos absolutamente iguais”. 
(MARX y ENGELS, 1977, p. 80-81).

Com a família patriarcal e monogâmica, a mulher ficou restrita aos seus deveres familiares, excluída do tra-
balho social e da condição de assalariada e, nos casos em que opta por exercê-lo, a maioria tem de “aban-
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donar”121 as obrigações domésticas ou acumula-la. Assim, o capital, ao mesmo tempo em que permitiu o 
ingresso do trabalho feminino no espaço produtivo, permitiu também que se ampliasse a exploração da força 
de trabalho da produtividade feminina. 

A crise que está ocorrendo em relação ao trabalho vem afetando indiscutivelmente todos os países capitalis-
tas, sejam eles avançados ou subordinados, agravando ainda mais a situação da atividade feminina.

Bruschini (2000) aborda à intensificação da precarização no mundo do trabalho, quando somamos à questão 
de gênero a dimensão de raça e cor.

[...] em primeiro lugar a situação desfavorável dos trabalhadores da raça negra no mercado de 
trabalho e, em segundo a posição duplamente desfavorável das mulheres negras. Num continuo 
decrescente de rendimentos, os homens brancos vem em primeiro lugar, seguidos das mulheres 
brancas, depois os homens negros e, finalmente, as mulheres negras (BRUSCHINI, 2000).

Essa situação pode ser exemplificada pelos dados indicados da região metropolitana de Salvador (coletadas 
no Instituto Sindical Interamericana pela Igualdade Racial).

[...] na região metropolitana de Salvador – onde 81% da população economicamente e negra – gan-
ham mais de cinco salários mínimos, 54% dos brancos, 19% de negro, e 9% das negras. Na região 
de São Paulo 51% dos homens brancos ganhavam mais de 5 salários mínimos 34% das mulheres 
brancas apenas 28% dos homens negros e 10% das mulheres negras. Proporcionando além de 
uma análise das discriminações de raça e gênero, que se relacionam com inúmeras formas de 
acesso a riqueza, a cultura, a educação e etc. (BRUSCHINI, 2000, p.183)

Contudo a própria sociedade cria obstáculos à emancipação feminina, dificultando inclusive seu desenvolvi-
mento, explorando o trabalho das mulheres das camadas inferiores, promovendo uma imensa massa femini-
na no trabalho assalariado, fazendo necessária uma reflexão sobre o papel feminino no mundo do trabalho, 
marcado por concessões mais acentuadas utilizadas pelo capital como instrumento de desmantelamento das 
normas de emprego dominante, levando a precarização ainda maior no qual caracteriza o perfil pelo gênero 
e raça.

A violência de gênero contra as mulheres no Brasil possui profundas raízes sociais e culturais, onde está pre-
sente a invisibilidade, fato que os homens em situação de rua também irão vivenciar, mas no caso das mulhe-
res, além da invisibilidade o fato será agravado devido à violência física, psicológica, emocional e material que 
as mulheres sofrem por parte da sociedade e dos homens que se encontram em situação de rua, uma vez que 
a discriminação e exclusão permanecem presentes e por muitas vezes agravada pela dependência de álcool 
e drogas, chegando à situação de rua. Segundo o IPEA (2016) no documento intitulado “Texto para discussão 
- estimativa da população em situação de rua no Brasil”, o Brasil não conta com dados oficiais, censo demo-
gráfico decenal e nem sequer o número total da população não domiciliada, prejudicando a implementação 
de Políticas Públicas reproduzindo a invisibilidade social.

121 A maioria não tem opção, não pode abandonar o trabalho doméstico, uma vez, que isto representa a reprodução das relações sociais na esfera familiar.
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O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Si-
tuação de Rua recomendou ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que seja incorporada ao 
Censo Populacional de 2020 a realização da contagem populacional das pessoas em situação de rua, com o 
propósito de suprir a carência de dados para elaboração de Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal, 
contribuindo também para um melhor conhecimento da população em situação de rua em cada território.

Dados elaborados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo (SMADS) realizada em 2015, apontam que existem 15.905 
pessoas em situação de rua, sendo que 52,7% desta população se encontra na região central, nos bairros da 
Sé, Luz, Bom Retiro, Santa Cecília e proximidades, em geral, o critério de gênero masculino predomina com 
82%; a feminina apresenta 14,6% e 3,4% não foram identificadas. Os índices das faixas etárias variam sendo 
até 11anos 2,5%, de 12 a 17 anos 0,6%, de 18 a 49 anos 51,9% e de 50 a 65 anos ou mais 24,4% e 20,5% não 
obteve informação quanto a sua faixa etária122.

Para Natalino, diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil há uma estimativa de 101.854 
pessoas em situação de rua, conforme pesquisa realizada no ano de 2015. 

No munícipio de São Paulo ocorreu um aumento de pessoas em situação de rua saltando de 8.706 para 15.905 
entre 2000 a 2015 de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Os principais motivos que 
as levaram a viverem nas ruas se referem aos problemas com dependência de substâncias psicoativas (35,5), 
desemprego (29,8%), conflitos familiares (29,1%) e outros motivos (5,6%).

Ao nosso ver, existem mais pessoas em situação de rua no Brasil, pois a pesquisa do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) contabiliza somente os usuários que procuram os serviços públicos, ou seja, 
aqueles que não possuem documentos pessoais e não acessam os serviços não entram na estimativa dos 
dados apresentados.

A maior parte é composta de trabalhadores: 70,9% exercem alguma atividade remunerada destacam-se: ca-
tador de materiais recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) entre outros. 
Com estes dados podemos compreender que o preconceito difundido à população em situação de rua como 
mendigos não os torna um fato generalizado e sim uma exclusão social.

Diante da atual conjuntura, o trabalho do assistente social consiste na totalidade das questões sociais, permi-
tindo atribuir visibilidade aos direitos sociais às pessoas que buscam o serviço, para isso, existe um projeto 
ético político atribuído ao código de ética que dá embasamento a atuação, direitos e deveres do profissional. 
O universo do Serviço Social brasileiro tem como dispositivos a Constituição Federal de 1988 que elevou a as-
sistência social ao patamar de direito social, estabeleceu normas gerais com descentralização e execução de 
programas em esferas estadual, municipal e entidades beneficentes e de assistência social, com participação 
popular nas formulações das políticas públicas.

122 Recuperado de: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/censo/1862%20-%20PRODUTO%2015%20-%20OUT%2015.pdf
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Com a Leia Orgânica da Assistência Social - LOAS123 o corpo técnico do Serviço Social se organiza definindo 
regras de funcionamento elevando a assistência social, busca provê os mínimos sociais realizando ações 
em conjunto com sociedade civil, movimentos sociais e poder público, ou seja, houve ampla participação 
do serviço social em sua elaboração, em decorrência da atuação profissional que prevê a construção das 
políticas sociais, mas isso não é apenas privilégio do serviço social, outras profissões são chamadas a atuar 
nesta construção, como os sociólogos, filósofos, geógrafos, economistas, pedagogos, psicólogos, arquitetos, 
urbanistas, entre outros.

Em São Paulo, durante o período de 2016/2017, houve o Programa de Braços Abertos. Segundo os dados ob-
tidos, o programa foi avaliado como importante, na medida em que registrou 69% da população favorável ao 
programa. As ações integradas em saúde, assistência social e trabalho buscavam um ambiente interessante 
de compartilhamento de informações, para a formação de vínculo entre beneficiário e agente, auxiliando no 
fortalecimento das ações de prevenção e promoção à saúde, ao longo de sua permanência no programa, o 
fortalecimento e manutenção do vínculo através da escuta sistemática em suas necessidades globais, entre 
outras ações assistenciais contribuíram para minimizar a exclusão social a partir da perspectiva da redução 
de danos. No entanto, o programa foi substituído por outro na mudança de gestão na cidade de São Paulo.

A Secretaria Nacional de Assistência Social realizou em 2005 o Primeiro Encontro Nacional sobre a População 
em Situação de Rua, visando realizar uma análise da população em situação de rua no Brasil para traçar es-
tratégias e diretrizes para a construção de políticas nacionalmente. Ao final do mesmo ano, destaca-se a pro-
mulgação da lei n° 8.742/1993 que dispõe sobre a organização da Assistência Social, acrescentando o serviço 
de atendimento a pessoas que vivem em situação de rua com atividades continuadas visando à melhoria de 
vida cujas ações são voltadas as necessidades básicas. Assim, a assistência social vem trabalhando para ela-
borar Planos Municipais com objetivos, responsabilidades, metas e orçamentos, buscando uma articulação 
intersetorial dos programas, ações e serviços para um atendimento qualificado das políticas públicas seja da 
própria assistência social, da saúde, trabalho e renda, educação, moradia, segurança, esporte e lazer, sendo 
inegável a incorporação pela seguridade social brasileira garantido pelas políticas da assistência.

O trabalho é a ação transformadora da natureza, realizada pelos seres humanos de forma consciente, orien-
tada para o fim de atender necessidade de garantia de subsistência e reprodução da vida material por meios 
da produção de objetos materiais e relações sociais. (Silva, 2009).

Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a assistência social tem por objetivos a proteção social, 
a proteção à família, a promoção de integração ao mercado de trabalho, com princípio de respeitar a dignida-
de do cidadão, sua autonomia, igualdade, equidade e acesso ao atendimento de qualidade nas quais sobre 
as condições econômicas e tendo como base em suas diretrizes entre elas a participação da população na 
formação das políticas públicas e no controle das ações.

Na Cidade de São Paulo, pelos dados consultados, supomos que pouco se acumulou em relação ao atendi-
mento e políticas públicas dirigidas à mulher em situação de rua, entretanto, se faz necessário um estudo mais 
aprofundado sobre as particularidades que permeiam a situação de rua para as mulheres, visto o contexto du-
plo de violência na qual está submetida, além da vulnerabilidade que lhe impacta, bem como aos seus filhos.

123 Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
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2. Pobreza como expressão da questão social

Para Siqueira (2013), a categoria pobreza foi e é interpretada equivocadamente. Para a autora os conceitos 
que são vinculados ao longo dos anos sobre a pobreza apresentam equívocos teóricos que contribuem para 
um olhar superficial sobre as raízes da unidade pobreza/riqueza, uma vez que representam processos contra-
ditórios presentes no desenvolvimento do sistema capitalista. 

Para a autora, a visão darwinista sobre a pobreza representa um desses equívocos, pois, a partir desse olhar 
a pobreza passa a ser compreendida como fator natural e inevitável, resultante da concorrência, sendo o ho-
mem de natureza competitiva onde os mais fortes possuem acesso a recursos que facilitam sua reprodução 
e condições de acesso e sobrevivência não permitindo que haja superação das diferenças sociais.

Na tentativa de relacionar a pobreza com o aumento da natalidade, Malthus124, (1766-1834), economista britâ-
nico, defende a tese em que o crescimento desordenado da população resultaria na falta de recursos alimen-
tícios para a população tendo como consequência a fome.

A autorresponsabilização e culpabilização do indivíduo são colocadas como desajuste, déficit educacional, 
entre outros. Com isso o combate à desigualdade social se ajusta a partir da criminalização da pobreza, re-
forçado com o discurso da meritocracia, onde o sujeito é moralmente avaliado ou julgado por sua condição 
econômica. Os pobres que lograrem êxito em suas vidas, no aspecto econômico, representarão o sucesso, a 
figura de quem batalha e consegue, ao passo que os pobres serão o exemplo de fracasso, de pouco trabalho, 
ou em termos mais contemporâneos, não são autoempreendedores, ou proativos o suficiente. Compreender 
as diferentes abordagens sobre os fenômenos da pobreza nos possibilita identificar o conceito e muitas vezes 
as concepções que permeiam o senso comum acerca do assunto. Identificar a raiz da questão é fundamental 
para avaliar a relação direta entre pobreza e situação de rua no Brasil.

A ideologia neoliberal é um dos principais fatores que agrava a situação da pobreza a partir do momento 
em que limita ações do Estado nas políticas públicas com medidas que cortam gastos públicos afetando 
toda classe trabalhadora que acaba buscando outras formas de trabalho para sobrevivência, isolando-se do 
conceito de classe operária por trabalhar de forma informal, afetando consequentemente na capacidade do 
consumo.

Compreender as definições da pobreza a partir da visão empirista nos revela o conceito da pobreza absoluta 
o que não desconsidera a pobreza relativa, aponta diferenças dos grupos em um nível abaixo do rendimento 
mínimo necessário para subsistência e à reprodução do ser humano numa escala mundial.

Os momentos históricos que mais contribuíram para o processo de construção e reprodução da pobreza foi 
o período medieval, período da escravatura e o período da revolução industrial. 

O estudo marxista se estabelece entre riqueza e pobreza, e expõe, em sua natureza, os processos históricos 

124 Thomas Robert Malthus. Economista norte americano. Recebeu o Prêmio de Ciências Econômicas por seu trabalho sobre o desenvolvimento econômico, centrado 
na economia agrícola. Segundo ele, a educação torna as pessoas produtivas e a boa atenção à saúde aumenta o retorno do investimento em educação. Se baseou na 
teoria do capital humano motivando investimentos no ensino técnico e vocacional pelas instituições financeiras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_agr%C3%ADcola
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que definem a teoria social da luta de classes. Segundo Marx, pobreza e riqueza são fenômenos ligados e 
jamais devem ser analisados separadamente, pois se trata de unidade contraditória de opostos.

Para ele, só é possível analisar a pobreza como elemento do Modo de Produção Capitalista aliado a acumu-
lação de riqueza, elemento central e fundante da acumulação capitalista. 
A realidade da questão social está baseada no modo de produção capitalista e nas lutas de classes, ambas 
marcadas atualmente pela hegemonia do capital.

Nos governos neoliberais, a identificação da pobreza focalizam as ações precarizadas nos mais necessitados, 
contendo gastos e cortes no orçamento com as despesas sociais para reduzir os parâmetros dos indicadores.

A pobreza é equivocadamente atribuída à ideia de que o Estado, quando passa a intervir nas relações sociais, 
acaba por prover e assistir aos indivíduos em suas necessidades básicas, causando assim acomodação e 
oneração aos cofres públicos. Os críticos do “Estado Provedor” o acusam de ser paternalista e de retirar o 
direito à livre concorrência na sociedade capitalista.

Alguns economistas como Pedro Malan, Luís Carlos Bresser Pereira125, entre outros, culpam a Seguridade 
Social estabelecida pela Constituição Federal de 1988, como cláusula pétrea em seus dispositivos, trazen-
do-a como responsável pela acomodação das pessoas assistidas, onerando por demais os cofres públicos 
do Estado. Isso resultou na contrarreforma cujo objetivo foi de minimizar a intervenção do Estado na esfera 
social, privatizando as ações sociais126.

Siqueira, (2013), observa que as formas de enfrentamento da pobreza visam promover o desenvolvimento e 
a superação da crise, nada podendo fazer para a redução da pobreza se tais medidas não vierem acompan-
hadas de mudanças na posição da riqueza, portanto, nos limites do acúmulo de capital, destaca a noção da 
“nova pobreza” surgida entre os anos 1980 a 1990, que empobreceu milhões de pessoas que viviam próximas 
ou acima da linha da pobreza tendo como causas os efeitos da globalização, da ofensiva neoliberal, da desre-
gulamentação da proteção social e da precarização do trabalho, no contexto de uma suposta sociedade con-
siderada por alguns como “pós-industrial” e resultado do desemprego de longa duração. O combate a esse 
tipo de pobreza passaria pela promoção de políticas públicas de emprego e renda, políticas de transferência 
de renda e/ou promoção do “imposto negativo”, gestão da pobreza e “empoderamento”.
Outro fator que caracteriza a pobreza é a visão “territorial” ou “grupal”, que trata como risco e vulnerabilidade 
social ou exclusão social estabelecido pelo local de moradia e condições de vida, hábitos, educação e demais 
vulnerabilidades causadas por ausência de políticas públicas. Rosanvallon, (1995), propõe um Estado com 
três funções a cumprir: Socialização mais flexível, ou seja, desburocratizar e explicar a gestão com funções 
coletivas; descentralização, tornando os serviços públicos mais próximos aos usuários; e autonomização, 
transferindo para coletividades tarefas que são dos serviços públicos.

125 Pedro Malan: Economista brasileiro, trabalhou para o governo de Fernando Collor de Mello como negociador responsável pela reestruturação da dívida externa 
brasileira nos termos do Plano Brady, com redução da dívida pública, reformas do Estado e pela condução do plano de privatização e abertura comercial. 
Bresser Pereira:  Economista, cientista político e social brasileiro, administrador de empresas, formado em Direito. Seu trabalho como economista está atualmente 
focado, na teoria do no novo desenvolvimentismo, na macroeconomia desenvolvimentista, na crítica metodológica da economia neoclássica, na teoria do Estado demo-
crático e na crítica do neoliberalismo. 
126 O cenário político que estamos vivenciando atualmente vem trazendo uma onda conservadora e neoliberal que visa ferir os direitos da classe trabalhadora e enal-
tecer os interesses da elite, com a aprovação da reforma trabalhista realizada em novembro de 2017 e do projeto de reforma da Previdência burocratizando o direito de 
aposentadoria, deixa o trabalhador mais exposto ao empregador cujo objetivo central é expandir o acumulo do capital.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADvida_externa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
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As desigualdades diversas entre indivíduos de um mesmo território ou grupo geram a exclusão social, por 
isso é fundamental a importância da setorização / territorialização como instrumento de conhecimento para 
o empoderamento que atinge contingentes populacionais. A vulnerabilidade social não se diferencia do fenô-
meno pobreza, neste aspecto, o Estado visa atender a situação que já está posta na sociedade redistribuindo 
recursos direcionados aos fundos sociais para atender as demandas. Com isto fazemos uma crítica ao modo 
que o Estado distribui estes recursos, visto que, deveriam utilizar os recursos do fundo de reserva e não do 
orçamento de outras políticas sociais. Sabe-se que é dever do Estado, promover condições e recursos infor-
mativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre acesso às políticas sociais.

Os objetivos de acesso aos recursos deveriam ser aplicados em ações direcionadas a todos, principalmente 
às famílias cuja renda per capita seja inferior a linha de pobreza, complementando a renda com benefícios. 
Para Siqueira (2013), é necessário uma visão “multidimensional” da pobreza, pois trata-se, de fato, de um 
processo que envolve dimensões não apenas econômico, mas cultural, moral, ético, espiritual, identitário etc. 
As opções de enfrentamento não fogem muito às oferecidas pelo combate às visões já estudadas. Mas, como 
bem acentuado, o caráter multidimensional da pobreza impõe a necessidade de um indicador que leva em 
consideração as situações autoavaliadas, ou seja, como o indivíduo percebe sua própria situação social em 
todos os quadrantes mencionados que impactarão outros tantos.

Desta forma, é possível observar que a pobreza e principalmente o seu trato teórico a partir do senso comum, 
ou da ideologia dominante garantem o ocultamento de seus reais fundamentos presentes na sociedade, na-
turalizando o processo de situação de rua, uma vez que existe uma mistificação sobre a pobreza, que não 
revela a contradição entre a produção da riqueza a da pobreza conjuntamente na sociedade capitalista, e, so-
bretudo, a apropriação particularizada da riqueza que é produzida coletivamente, agravando, principalmente, 
o cenário para as mulheres, devido à questão de gênero e a dupla violência na qual estão submetidas.

3. Invisibilidade e identidade: elementos para intervenção e abordagem

Sabemos que a complexidade desse tema envolve vários aspectos ligados à estrutura da sociedade a qual 
vivemos, e ao considerar especificamente as mulheres, esta tarefa se torna maior ainda, pois são extensos 
os motivos que as levam a viverem nesta situação, e com isto, é necessário fazer uma análise da questão de 
gênero, contextualizando suas peculiaridades e suas formas de viverem nas ruas.

Segundo Cisne (2011), gênero é um conceito amplo, que engloba outros fatores e elementos além do sexo, e 
da orientação sexual, estando presente a identidade constituída a partir de elementos como raça/etnia, classe 
social, cultura e aspectos políticos e históricos. No entanto, o tema gênero não pode ser visto de forma iso-
lada das suas macro determinações, pois dentro da sociedade, por mais que “o gênero una as mulheres”, a 
homossexualidade una gays e lésbicas, a geração una idosos ou jovens, etc, a classe social de cada pessoa 
irá dividi-los(las) dentro da ordem capitalista, pois a classe social de cada pessoa pode determinar como as 
expressões das opressões irão ser vivenciadas por esses sujeitos. Entretanto, via de regra, esse é o mecanis-
mo do sistema capitalista, mas não significa uma determinação para cada indivíduo. 
Em virtude disto, percebe-se que uma mulher dos setores dominantes da sociedade pode explorar uma 
mulher da classe trabalhadora, uma idosa pode explorar outra idosa, uma negra pode explorar outra negra, 
como também pode haver pessoas pobres que exploram outras pessoas pobres. No caso das mulheres, 
independentemente de sua classe social, as mesmas são exploradas e coisificadas. A diferença pode ser 
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mais ou menos autonomia a depender das condições financeiras. Por exemplo, se considerarmos que uma 
mulher agredida por seu companheiro, pode sair de casa (quando consegue) se tiver os recursos econômicos 
disponíveis. Em alguns casos até mesmo o recurso econômico não é de grande ajuda, tamanho é o grau de 
coisificação e violência na qual está submetida, que se vê obrigada a vivenciar as humilhações e violências, 
para garantir a própria vida.

As limitações impostas à mulher aumentam o processo de exclusão que constantemente se fundamenta nas 
diferenças, permeando discursos predominantes nas falas sobre as desigualdades de gênero. Esta diferença, 
muitas vezes, está presente nas esferas dos valores, crenças, benefícios e privilégios. Ressaltamos que no 
caso das mulheres em situação de rua, por estarem em um estado maior de vulnerabilidade, existem várias 
estratégias, resistências, preconceitos e violências que as levam a enfrentar as desigualdades sociais, políti-
cas, econômicas e de gênero cotidianamente.

A situação de rua rompe com os vínculos familiares, gerando mais vulnerabilidade, ou seja, há distintas pes-
soas em situação de rua, com histórias que demarcam este rompimento em etapas distintas da vida, para 
alguns, esta vulnerabilidade estará colocada desde o nascimento, enquanto que para outros, situações como 
o desemprego gerará esta perda de vínculos, fazendo com que, na maioria dos casos, a pessoa perca sua 
identidade e se torne invisível socialmente.

O termo invisibilidade social influi em relações onde a alteridade inexiste, pois se deixa enxergar os sujeitos 
como seres transformadores e pensantes, tornando-os pessoas ferramenta. A invisibilidade pública vem de 
uma percepção humana prejudicada e condicionada a divisão social do trabalho, ou seja, enxerga-se somente 
a função e não a pessoa, podemos usar como exemplo, a força de trabalho.
 
De acordo com o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares (2005), uma 
das formas mais eficientes de tornar algo invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma que decorre princi-
palmente do preconceito ou da indiferença, quando isto ocorre, a pessoa é anulada, pois passa a ser vista 
como reflexos no nosso etnocentrismo127. Este estigma dissolve a identidade do outro e é substituído pelos 
estereótipos impostos a população.

Estigmatizar alguém é o mesmo que o (a) acusar de existir, simplesmente porque não se encaixa na “norma-
lidade” imposta pela sociedade. Outra forma de invisibilidade, ainda citando o professor Soares, é a causada 
pela indiferença, e esta atinge grande parte das pessoas, principalmente da população que vivem em situação 
de rua. Como exemplo disto, Soares afirma: “Como a maioria de nós é indiferente aos miseráveis que se arras-
tam pelas esquinas feito mortos-vivos”.

Essa indiferença não implica pela falta de sensibilidade, mas sim pela naturalização do fenômeno, ou seja, 
trata-se de um mecanismo adaptativo. Ele funciona sem a nossa autorização e, às vezes, sem a nossa von-
tade consciente. As pessoas transitam invisíveis pelas ruas, existe um jogo de invisibilidade e visibilidade e 
nunca estamos em uma das duas situações isoladamente, como por exemplo, as mulheres em situação de 
rua, e pessoas, no geral que vivem nesta situação podem ser invisíveis perante a sociedade, porém, entre eles 
estarão visibilizados, assim como quando deixam de viver nesta situação, também deixam de ser invisíveis 
127 Etnocentrismo é um conceito da Antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, por-
tanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades.
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socialmente. Existe uma relação entre a invisibilidade social e a construção da identidade do sujeito, pois o 
autorreconhecimento constituído socialmente depende do reconhecimento do outro. Desta forma podemos 
considerar que a identidade só existe no espelho, que é o olhar dos outros, recebendo significados como ser 
humano, da qual a única prova é o reconhecimento alheio. 

Segundo Soares (2005) olhar que vê, mesmo sendo um gesto simples, banal, mas não mecânico, constituindo 
na mais importante manifestação gratuita de solidariedade e generosidade que um ser humano pode prestar 
ao outro. Rodrigues (2007) cita em sua tese que a invisibilidade é sinônimo de solidão e incomunicabilidade, 
falta de sentido e pertencimento, ligados diretamente as relações de hierarquização e de poder. Apesar de 
percebermos que muitas vezes o fazer do outro um ser invisível é uma ação inconsciente (“natural”), este não 
recebe tal invisibilidade inconscientemente, ele a percebe, e isso implicará cotidianamente na construção de 
sua identidade pessoal e social, na qual se trata de uma estratégia para isolar grupos e pessoas que podem 
ameaçar determinada ordem.

Por isso que a discussão sobre identidade é necessária, uma vez que a identidade existe, independentemente 
do espelho, que é outro, mas pode ser reforçada ou rechaçada por esse outro. Dar visibilidade a uma pessoa 
é o mesmo que devolver a ela o privilégio da comunicação, do diálogo, da troca de sinais e emoções, da par-
tilha de valores e sentidos. Sem os olhares que veem que compõem as ligações entre as pessoas, não existiria 
aquilo que chamamos sociedade.

Ao trazer questões sobre as mulheres em situação de rua, podemos citar que se trata de uma população mar-
cada pela invisibilidade social, sujeitas a muitas vulnerabilidades, como a fome, o frio, a dependência química 
e a violência física. Uma população que sofre diariamente as consequências de um preconceito enraizado em 
praticamente todos os setores da sociedade: de pessoas civis a policiais, de comerciantes a servidores da 
saúde.

Francisco (2017) cita em sua tese que não é apenas o poder público que deve voltar seus olhos para essas 
pessoas, mas também a sociedade, que ao se deparar com aquele sujeito que está em situação de rua passa 
como se não existisse nada naquele lugar, como se ele (a) não fizesse parte de sua realidade. A autora afirma 
que essa imagem “inconveniente” passa despercebida aos olhos das pessoas, que já não enxergam solução 
para esse problema e ignoram o outro, que necessita de ajuda ou, pelo menos, ser tratado com dignidade.

Considerações Finais

Compreender o surgimento deste segmento social e sua transformação histórica nos possibilita identificar as 
mudanças ocorridas na sociedade de forma orgânica, vinculada ao crescimento do capitalismo. A mulher se 
torna um ser invisível, agravado quando está em situação de rua e que tal circunstância parte de uma realida-
de caracterizada pela pobreza absoluta que torna a mulher uma peça de mecanismo da produção capitalista 
ao mesmo tempo em que a exclui dos benefícios da tal produção, pois as políticas públicas voltadas para 
a mulher em situação de rua pouco tem sido resolutivas apesar dos avanços na legislação de forma geral, 
muitas encontram-se abandonadas e excluídas das principais políticas sociais: habitação, saúde, trabalho e 
segurança. 
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Assim, antes de chegar à situação de rua, a mulher se vê explorada, com mão de obra barata, não sendo 
reconhecida pelas suas capacidades. A violência de gênero contra as mulheres no Brasil possui profundas 
raízes sociais e culturais, onde a invisibilidade se torna marcante, passa não só pelo mesmo episódio do ho-
mem que se encontra nas mesmas condições, mas também se agrava por sofrer violência física, psicológica, 
material por parte dos mesmos, uma vez que a discriminação e exclusão permanecem presentes e por muitas 
vezes agravada pela dependência química.

Conclui-se que as violações dos direitos essenciais das mulheres e da população de rua, no geral, aumentam 
ainda mais os casos de violência e de atitudes higienistas praticadas contra este segmento.
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TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO CAPITALISTA CONTEMPORÂNEO: 
REBATIMENTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NO TRABALHO 
DO ASSISTENTES SOCIAL
Magaly Nunes de Gois128

Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Brasil

Resumo

O contexto atual do mundo capitalista impõe cortes nos gastos sociais, recuo nas políticas sociais, no que tange a universalização 
do acesso e a qualidade dos serviços prestados à população, transferência de responsabilidades históricas e constitucionais do Es-
tado para o mercado e a sociedade civil; estabelecimento de condicionalidades de acesso e/ou de permanência às políticas sociais, 
sucateamento dos órgãos e serviços públicos e precarização das relações e condições de trabalho. Diante de cenário, o presente 
trabalho tem por intencionalidade discutir sobre as transformações do Estado capitalista contemporâneo e os rebatimentos nas 
políticas públicas e no exercício profissional do assistente social à luz da reestruturação administrativa do serviço público estadual 
implementada pelo governo do estado de Sergipe, Brasil.

Palavras chaves Estado. Políticas Públicas. Serviço Social.

Considerações iniciais

O neoliberalismo, a financeirização da economia e a minimização do Estado, características do Estado e da 
sociedade capitalista contemporânea, impõem cortes nos gastos sociais, transferência de responsabilidade 
do Estado para o mercado e para a sociedade civil, perda dos princípios da universalidade e qualidade dos 
serviços prestados à população, estabelecimento de condicionalidades para acesso ás políticas, programas 
e projetos sociais e precarização das relações e condições de trabalhos de todos/as os/as trabalhadores/as, 
incluindo os/as assistentes sociais.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem por objetivo dar continuidade as reflexões sobre as transfor-
mações do Estado capitalista contemporâneo e as consequências na formulação e execução das políticas 
públicas e no exercício profissional do assistente social a partir da experiência vivenciada pelos/as servidores/
as públicos do Estado de Sergipe, Brasil, vinculados/as aos órgãos públicos do poder executivo. 

Configuração das políticas públicas e do trabalho do assistente social em tempos neoliberais 

O neoliberalismo impõe, segundo Raichelis (2009, p. 5-6):

um complexo processo de regressões no âmbito do Estado e da universalização dos direitos, que 
se contrapõem ao processo de democratização política, econômica e social em nosso país [...] De 
um lado, observa-se o processo de destituição de direitos que vem no rastro da reforma conserva-

128 Asistente Social da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe/Brasil (PRONESE); mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Trabalho, Questão Social e Movimentos Sociais (GETEQ/UFS). EMAIL: magalyngois@gmail.com
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dora do Estado e da economia e que desencadeia um crescente e persistente processo de suca-
teamento dos serviços públicos, de ofensiva contra os novos direitos consagrados na Constituição 
de 1988 [...] O que está em curso é o esvaziamento da própria noção de direitos relacionado a uma 
suposta desnecessidade de tudo que é público e estatal [...]

Para Alencar (2009, p. 7), essa realidade “[...] ao mesmo tempo em que desresponsabiliza o Estado, responsa-
biliza os sujeitos sociais pelas respostas às suas necessidades sociais” e provoca uma série de “inovações” 
no âmbito do Estado e da sociedade civil. Dentre as inovações surge um “novo” espaço, denominado, por 
alguns teóricos de “terceiro setor” e por outros de “espaço público, porém privado”, constituído por uma gama 
de organizações sociais que são convidadas a participarem da gestão pública, que se configura na maioria 
das políticas, programas e projetos, na principal condicionalidade para se ter acesso as ações e serviços 
ofertados.

Segundo Amaral e Cesar (2009, p. 9), “de forma geral, a recorrência à ‘sociedade civil’ está vinculada à neces-
sidade de envolver a sociedade nas ações estatais, conferindo legitimidade aos ajustes e reformas requeridas 
pelo processo de re-estruturação capitalista [...]”. Na realidade de enxugamento do papel do Estado, de cortes 
nos gastos sociais e de transformações na esfera da produção (reestruturação produtiva), as condições de 
trabalho de todos/as os/as trabalhadores/as, inclusive dos/as assistentes sociais, passam por “[...] intensas 
mudanças nos processos e nas relações de trabalho, gerando terceirização, subcontratação, trabalho tempo-
rário, parcial e de diferentes formas de precarização e informalização das relações de trabalho [...].” (RAICHE-
LIS, 2009, p. 6). 

No tocante as empresas públicas129 prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural aos/as 
trabalhadores/as rurais, a exemplo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) em âmbito 
nacional e da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE) e da Companhia 
de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Sergipe (COHIDRO), estas trabalhavam, até os anos de 1980, 
diretamente com as comunidades rurais, contribuindo em todas as etapas inerentes a implantação de inves-
timentos comunitários. 

Processo que se inicia com a mobilização e organização das comunidades, para que estas com a assessoria 
dos/as técnicos/as governamentais identifiquem e priorizem suas demandas; transformem as demandas em 
projetos e/ou propostas de financiamento; acompanhem a execução dos projetos; assumam a responsabili-
dade pela operação e manutenção dos investimentos e avaliem os resultados.
 
Cabe ressaltar que nesse período os/as trabalhadores/as rurais, os sindicatos dos/as trabalhadores/as rurais, 
as associações de moradores e/ou de desenvolvimento comunitário, os grupos de jovens e de mulheres e as 
equipes técnicas, participavam de ações e atividades de capacitação direcionadas a formação sócio-política, 
organização e administração de entidades associativas, elaboração e administração de projetos associativos 
e produtivos, tendo por referência os princípios e a metodologia da Educação Popular concebidos e defendi-
dos por Paulo Freire.

129 O serviço público brasileiro é rígido por duas normas: o Estatuto do Servidor Público e a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Os/as trabalhadores/as que estão 
inseridos nos órgãos regidos pelo Estatuto do Servidor público são estatutários e denominados servidores públicos, a exemplo dos/as trabalhadores/as das universida-
des públicas, ministérios e secretarias estaduais e municipais. Os que estão inseridos nos órgãos públicos regidos pela CLT, são celetistas e empregados/as, a exemplo 
das empresas e fundações públicas.
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A partir da década de 1990, as empresas supracitadas se reestruturam e redirecionam suas estratégias e 
ações em consonância com a reestruturação do capital e do Estado, transferindo parte de suas responsabili-
dades e atribuições para as organizações dos/as trabalhadores/as, especificamente as associações comuni-
tárias, as cooperativas e os sindicatos. Para Miranda (2010), a reestruturação provocou decréscimo no crédito 
rural subsidiado para a pequena produção, desmantelamento e sucateamento da assistência técnica oficial à 
pequena produção agrícola e a negação do acesso aos direitos. 

Segundo Gois (2008, 2010), na década de 1990, as comunidades urbanas e rurais e as associações comuni-
tárias foram “convidadas” a participar como protagonistas nas políticas, programas e projetos sociais, envol-
vendo-se, diretamente, na execução das ações e atividades. 

Estudos realizados sobre as associações comunitárias do Estado de Sergipe, Brasil (GOIS, 2008, 2010, BRITO 
e BRITO, 2007), indicam que a criação e existência destas organizações, seja na cidade e/ou no campo, têm 
uma vinculação direta com condicionalidades dos programas e projetos implantados pelo Estado; há uma 
estreita relação com o poder político local e; que essa realidade afasta essas entidades do seu real sentido 
de existência, a luta pela defesa dos interesses e direitos das comunidades, grupos e associados que repre-
sentam. 

Para Gois (2008, p. 5):

Diversos fatores são responsáveis pelo aumento de número de associações na década de 80, 
dentre eles o processo de mobilização em prol da democratização da sociedade; a estratégia de 
operacionalização dos programas e projetos sociais, que prevê a participação e o envolvimento 
efetivos dos usuários através das associações comunitárias; a transferência de responsabilidades 
do Estado para a sociedade civil e o processo de descentralização e municipalização das políticas 
públicas, previstos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Confirmando as indicações apontadas por Gois, Brito e Brito, Miranda (2010, p. 2014) afirma que a criação 
das associações no Maranhão ocorreu “[...] através de um processo de imposição de ‘fora para dentro’. Ou 
apenas formal, sem uma efetiva participação dos moradores, uma espécie de indução de forma subalterna 
para o processo de associação.”

Essa realidade contribui para o distanciamento dessas organizações das lutas em defesa dos interesses e di-
reitos dos/as trabalhadores/as, envolvimento em projetos distantes da realidade das comunidades, descrédito 
por parte da sociedade e do Estado e colocação das mesmas no mesmo patamar do Estado, em especial 
no que diz respeito à má utilização dos recursos públicos e dificuldade de exercício do controle social, mais 
especificamente da ação de fiscalização, porque elas estão se autorregulando. 

A PRONESE, empresa pública regida pela CLT, cujos trabalhadores/as são celetistas e empregados/as pú-
blicos, criada, em 1984, para executar o Projeto Nordeste com ações direcionadas aos/as trabalhadores/as 
rurais, seguindo a lógica e direção impostas pelo neoliberalismo aos Estados capitalistas, passa a coordenar 
e executar, a partir de 1996, em estreita parceria com as organizações da classe trabalhadora, mais especi-
ficamente as associações comunitárias, por orientação do Banco Mundial, o Projeto de Combate à Pobreza 
Rural (PCPR), que se constitui uma rede de proteção aos/as excluídos/as dos frutos dos projetos de desen-
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volvimento capitaneados pelos organismos financeiros multilaterais, coordenadores do capitalismo financeiro 
mundial.

Considerando que a negociação e a implementação do PCPR dar-se no marco “[...] da integração do Brasil à 
ordem econômica mundial, nos anos iniciais da década de 1990, sob os imperativos do capital financeiro e do 
neoliberalismo, responsáveis pela redefinição das estratégias de acumulação e pela reforma do Estado [...]”. 
(MOTA, 2009, p. 8); os/as protegidos/as do PCPR são os/as usuários/as das políticas sociais, famílias em con-
dições de vulnerabilidade social e pessoal, parcela da população trabalhada pelo Serviço Social; a existência 
de uma série de condicionalidades de acesso e; a determinação de focalizar as ações nas comunidades mais 
pobres, suas ações pouco alteram o quadro de desigualdade e de exclusão social, além de se traduzir em 
uma medida de “[...] ajuste econômico e retração das políticas públicas de proteção social, numa conjuntura 
de crescimento da pobreza, do desemprego [...]” (Ibidem). 

Yasbek (2009, p. 15) ao analisar as políticas sociais brasileira afirma que estas “[...] vêm sendo objeto de um 
processo de reordenamento, subordinado às políticas de estabilização da economia, [...]” caracterizado por 
intensificação da filantropia, do voluntariado e da solidariedade da sociedade civil e por programas e projetos 
sociais compensatórios, seletivos e focalizados nos mais pobres. 

Dando continuidade ao processo de desmonte dos serviços públicos, iniciado na década de 1990 do século 
XX, e mais especificamente da PRONESE, desde 2012, ano de encerramento do PCPR - concebido como 
sentido de existência da empresa - o governo do Estado não desenvolve nenhum tipo de ação e/ou medida 
que justifique a existência da mesma, a exemplo de negociação com governo federal para execução de novos 
programas e projetos. Importante ressaltar que a última inserção de trabalhadores/as na PRONESE, na con-
dição de empregado/a do quadro efetivo do Estado, ou seja, por meio de concurso público ocorreu em 1988.

As inserções de novos/as empregados/as que ocorreram após esse ano, foram através cessão de trabal-
hadores/as concursados e efetivos de outros órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal, de 
contratação por prazo determinado via terceirização e/ou edital/chamada pública e cargo comissionado (CC). 
As últimas duas formas de inserção - contratação por prazo determinado e CC - são altamente vulneráveis 
e precarizadas, considerando que os/as trabalhadores/as ficam à mercê dos/as gestores/as públicos e, na 
maioria das vezes, do jogo político eleitoral e não tem nenhuma garantia e manutenção dos empregos, porém 
muito utilizada no serviço público brasileiro, por no mínimo duas razões: ser interessante para os/as gestores/
as públicos por exigir menor investimento e por colocar o/a trabalhador/as em uma condição de maior sub-
missão diante da fragilidade contratual e convergir para a lógica de minimização do Estado, tão cara ao Estado 
capitalista neoliberal.

Cabe ressaltar que a PRONESE, em seus 34 anos, de existência foi responsável pela execução do PAPP; 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) em parceria com a FAO, um dos organismos da ONU; PCPR I e II – 1ª 
e 2ª Fases; Programa Casa Nova Vida Nova em parceria com Caixa; Programa Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT); Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma 
Agrária (ATES) e Programa Nacional Crédito Fundiário e Combate à Pobreza (PNCF), em parceria com o Mi-
nistério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Banco Mundial. 
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Em função do encerramento e/ou repasse da gestão de alguns programas e projetos para outras organizações 
governamentais e/ou para organizações do Terceiro Setor, a atuação da PRONESE fica restrita a coordenação 
do PNCF e parte da equipe técnica, incluindo as assistentes sociais, passam a desenvolver atividades pon-
tuais, realidade utilizada, segundo o governo do Estado, para incluir a PRONESE na lista de órgãos e empre-
sas públicas a serem extintos, incorporados e/ou fundidos. 

A reestruturação do Estado de Sergipe vem sendo gestada desde 2011, ano de extinção e criação de algumas 
secretarias de Estado e de desvinculação da PRONESE da SEPLAN e vinculação à SEAGRI, conforme de-
termina a Lei Estadual nº 7.116/2011. Em 2013 novos passos são dados por meio de dois Decretos Estaduais: 
Decreto nº 29.590, de 20 de novembro de 2013, que dispõe sobre a adoção de medidas para redução dos 
gastos com custeio e despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública Estadual – Poder Executivo 
e Decreto nº 29.592, de 20 de novembro de 2013 que dispõe sobre a extinção de cargos e o que vieram a va-
gar no Plano de Cargos e Salários, Funções e Vencimentos ou Salários, do Plano de Carreira dos Servidores 
Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Sergipe.

Consolidando a reestruturação, melhor dizendo o desmonte dos serviços públicos e das políticas públicas, 
em janeiro de 2015, a PRONESE é incluída no projeto de reestruturação administrativa do Estado, e passa a 
fazer parte da lista de sete órgãos públicos estaduais que serão fundidos, incorporados, transformados e/ou 
extintos, sendo três empresas públicas (PRONESE, Empresa Sergipana de Turismo S.A. – EMSETUR e Em-
presa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS), duas sociedades de economia mista (Companhia 
Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP e Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos 
e Irrigação de Sergipe – COHIDRO) e duas fundações estatais de direito privado (Fundação Estadual de Saú-
de – FUNESA e Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH), conforme Art. 1º da Lei nº 7.993/2015, de 19 de 
janeiro de 2015.
 
Em março 2015, o governo de Sergipe institui, por meio do decreto nº 29.969, de 10 de março de 2015, a “Co-
missão Executiva para a implementação e execução das medidas previstas na Lei nº 7.993, de 19 de janeiro de 
2015, em relação à Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe – PRONESE e à Empresa 
Sergipana de Turismo S.A. – EMSETUR”.
 
Ressaltamos que o governo do Estado apresenta no referido decreto, um conjunto de justificativas para tal 
ação: diminuição dos gastos com custeio e pessoal; máxima efetividade dos serviços prestados pela Admi-
nistração Pública Estadual; melhor aproveitamento de entidades da Administração Pública Estadual; situação 
econômica que atravessa o Estado de Sergipe e o país; necessidade de adoção pelos gestores públicos de 
medidas de austeridade administrativa e financeira; interesse do governo em otimizar os serviços públicos 
prestados pelas entidades e moldar a estrutura orgânico-administrativa do Estado de Sergipe (Poder Executi-
vo) a um tamanho compatível com as suas reais necessidades e disponibilidades financeiras. 

Todo e qualquer análise sobre as justificativas nos leva, inevitavelmente, a concluir que: essa decisão é fruto 
da denominada crise do Estado e do capitalismo; faz parte do receituário neoliberal de minimização do taman-
ho do Estado, traduzido por Estado mínimo para os/as trabalhadores/as e máximo para o capital, corte nos 
gastos públicos e sociais com sobras de recursos para pagamento da dívida externa, desresponsabilização 
do Estado para com as políticas públicas e sociais, transferência de responsabilidades históricas e constitu-
cionais do Estado para as organizações dos/as trabalhadores/as e para o mercado, privatização e mercan-
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tilização dos serviços públicos e precarização das condições de trabalhos. (BEHRING, 2009; BOSCHETTI, 
2008, 2009; SOARES, 2002; MARTINS, 2009; COSTA, 2006).

Em um caminho contrário e radicalmente oposto as justificativas e a afirmação do governo do Estado de que 
“[...] as medidas adotadas não irão prejudicar a qualidade dos serviços públicos prestados à população pelas 
entidades mencionadas [...]” (SERGIPE, 2015b), o decreto em discussão gera, em um primeiro momento, a 
extinção das diretorias executivas da PRONESE e EMSETUR; a nomeação de interventores; a exoneração 
dos/as empregados/as em cargo comissionado (CC); insegurança quanto à manutenção dos empregos e a 
prestação dos serviços à população, especialmente no caso da PRONESE, que tinha por missão “implemen-
tar programas e ações voltadas à promoção do desenvolvimento territorial sustentável visando à inclusão pela 
renda e pelo direito”. Em um segundo momento, a transferência dos/as empregados/as da PRONESE para a 
SEAGRI sem definição de atribuições e responsabilidades bem como de ações e atividades a serem desen-
volvidas e entrega da estrutura física para outro órgão público (prédio e parte do mobiliário). 

Cabe destacar que o referido decreto também afirma que essas medidas visam garantir a “[...] transparência 
das ações administrativas em face da supremacia do interesse público sobre o interesse privado” (SERGIPE, 
2015b) e que a grave crise econômica que atravessa o Estado de Sergipe e o Brasil, segundo discurso do 
governo, é utilizada para justificar a adoção, a partir de outubro de 2014, de pagamento dos salários dos/as 
servidores/as e empregados/as públicos em duas parcelas - medida adotada por outros Estados brasileiro -; 
parcelamento do pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de 2015, 2016 e 2017; alteração 
da data de pagamento dos salários, de 30 e 31 do mês trabalhado para o dia 11 do mês subsequente, medida 
adotada a partir de novembro de 2015 e; lançamento, em outubro de 2015, do Plano de Desligamento Incen-
tivado (PDI – 2015d).

Com relação ao parcelamento dos salários destacamos: essa forma de pagamento foi adotada pelo governo 
de Sergipe por oito vezes, duas em 2014 (outubro e dezembro), quatro em 2015 (julho, agosto, setembro e 
outubro) e duas em 2016 (julho e agosto); foi estabelecido um teto salarial para recebimento dos salários inte-
gral (sem parcelamento), em uma variação de R$ 1.000,00 a R$ 2.500,00; a primeira parcela, cujo valor foi de 
R$ 1.000,00, R$ 2.500,00 e 30% do valor do salário bruto, era paga entre os dias 30 e 31 do mês trabalhado 
e dia 10, 11 e 14 do mês subsequente; e a segunda, correspondente ao restante do salário até o dia 22 do 
mês subsequente, para os/as servidores/as estatutários e no dia 11, para os/as celetistas; os/as servidores 
das secretarias de Educação e Saúde tiveram seus salários parcelados uma única vez, em função de grande 
número de servidores, capacidade organizativa dos/as trabalhadores/as dessas secretarias e impactos polí-
ticos provocados pela paralisação dos serviços prestados pelas mesmas e; não registro do parcelamento no 
contra cheque.

A segunda parcela do décimo terceiro salário foi dividida em seis vezes, cujo pagamento ocorreu e está oco-
rrendo de janeiro a junho de 2016, 2017 e 2018, porém os/as servidores/as que precisaram receber a segunda 
parcela em seu valor integral no mês dezembro de 2015, 2016 e 2017, como historicamente receberam, con-
traíram um empréstimo consignado (com desconto na folha de pagamento) no Banco do Estado de Sergipe 
(Banese), por meio de um crédito e de concessão de um abono especial, conforme previsto na Lei nº 8.076/15, 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

238

Art. 1º e seu parágrafo único:

Art. 1º Fica concedido abono especial, de caráter indenizatório e transitório, aos servidores pú-
blicos, ativos e inativos, civis ou militares, e aos empregados públicos da Administração Pública 
Estadual e aos pensionistas pagos pelo Tesouro do Estado ou pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, que não tenham percebido o valor da 
Gratificação Natalina a que teriam direito no mês de dezembro de 2015.

Parágrafo Único. O abono especial de que trata o “caput” deste artigo corresponde a um percen-
tual de 12,42% (doze inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) e deve incidir sobre o valor 
líquido da parcela da Gratificação Natalina que o servidor ativo e inativo, empregado público ou 
pensionista, tenha a perceber a esse título e será pago em 06 (seis) parcelas, iguais e sucessivas, 
a partir da remuneração de janeiro de 2016 (Sergipe, 2015c).

Ainda sobre o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro registramos algumas questões que são no 
mínimo interessantes: registro do pagamento integral da segunda parcela décimo terceiro no contra cheque 
de dezembro de 2015, 2016 e 2017, mesmo com o pagamento parcelado e nos anos subsequentes – 2016, 
2017 e 2018 -; os/as servidores/as da FUNESA, Fundação Hospital de Sergipe (FHS), FSPH e os/as profes-
sores/as receberam, no mês de dezembro de 2015, 2016 e 2017, integralmente a segunda parcela do décimo 
e; os/as demais trabalhadores/as da educação receberem a segunda parcela do décimo terceiro parcelada.

No tocante ao PDI, o mesmo tinha por objetivo “[...] promover, de forma socialmente responsável, o desli-
gamento de empregados contemplados no público alvo deste Plano e que atendam a todos os requisitos 
deste regulamento” (SERGIPE, 2015d), ou seja, os/as empregados/as ativos/as de quatro dos sete órgãos 
públicos estaduais que serão fundidos, incorporados, transformados e/ou extintos, segundo o Art. 1º da Lei 
nº 7.993/2015, de 19 de janeiro de 2015 - PRONESE, EMSETUR, CEHOP e COHIDRO (SERGIPE, 2015a). Para 
incentivar a adesão ao PDI, os/as servidores/as que pedissem rescisão de contrato receberiam vantagem 
financeira como indenização, correspondendo a um bônus de 10% sobre o valor a ser pago, não incluindo o 
pagamento do FGTS e da multa de 40% sobre o valor do mesmo, considerando que as empresas não esta-
vam demitindo, os servidores estavam pedindo demissão. 

Um dado a ser ressaltado é a baixa adesão ao PDI pelos/as servidores/as públicas e, no caso da PRONESE 
nenhum/a empregado/a aderiu, em função da real inexistência de incentivo financeiro e das condições do 
mundo do trabalho, configurada por alto índice de desemprego, forte presença do subemprego e do trabalho 
informal, baixos salários (MOTA, 2009; BEHRING, 2009; COSTA, 2006; SOARES, 2002).

Aliado as reflexões já feitas, ressaltamos que os/as empregados/as e servidores/as dos órgãos púbicos atin-
gidos diretamente pelas medidas citadas, fizeram e estão fazendo ações políticas e organizativas no sentido 
de inviabilizar a implantação das mesmas, porém diante do quadro de refluxo do movimento sindical, de 
desmobilização da classe trabalhadora, de criminalização das lutas e movimentos sociais e sindicais, da forte 
presença no âmbito do Executivo, Legislativo e Judiciário de representantes dos interesses do capital e dos 
capitalistas e das alas mais conservadoras e reacionárias da sociedade brasileira, denominada, no caso do 
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Legislativo, de “Bancada BBB – Boi, Bíblia e Bala”130, não foi possível impedir a aprovação dessas medidas 
pelo Legislativo e a implementação pelo Executivo. 

No parcelamento do décimo terceiro o Estado/governo teve apoio massivo do Judiciário, em âmbito estadual 
e federal, visto que o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (SINTRASE) 
recorreu à justiça a fim de assegurar o pagamento integral da segunda parcela do décimo terceiro salário e no 
dia 20 do mês de dezembro de 2015 – primeiro ano de parcelamento -, obteve, quase que ao mesmo tempo, 
liminares obrigando o Estado/governo a realizar o pagamento, conforme reivindicação e prática histórica e, 
cassação das liminares, tanto por parte do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) – quando se tratava de servi-
dores/as estatutário - como por parte da Justiça do Trabalho – no caso dos órgãos e/ou empresas públicas 
regidos pela CLT -, desobrigando o Estado a fazer o pagamento e assegurando o parcelamento.

As cassações tiveram por fundamentos, conforme Decisão Judicial: a comprovada inexistência de recursos 
em decorrência da crise financeira; a existência dessa prática em outros Estados brasileiros; a real possibi-
lidade de não realização dos interesses coletivos com o pagamento integral da segunda parcela do décimo 
terceiro; e a obrigatoriedade e compromisso do Estado/governo em “[...] resguardar as contas públicas, em 
nome do interesse maior da coletividade, evitando danos irreparáveis e infinitamente superiores, realizando 
uma socialização dos riscos [...]” (SERGIPE 2015e).

Além das medidas adotadas pelo governo estadual, a extinção e/ou fusão do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário (MDA) com o Ministério de Desenvolvimento Social (MS), em 2016, e a real possibilidade da reforma 
da previdência geram rebatimentos na oferta de programas e projetos direcionados ao meio rural; nos órgãos 
públicos formuladores, coordenadores e executores da Política Agrária e no exercício profissional do assisten-
te social em razão de: 1) os recursos da política agrária são oriundos do orçamento do MDA que sofreu forte 
contingenciamento; 2) extinção de programas e projetos; 3) aposentadoria de servidores/as e de empregados/
as públicos com experiência e conhecimento acumulados sobre a realidade rural para não ter mais perdas 
com a aprovação e implementação da Reforma da Previdência; 4) demissão dos/as profissionais - incluindo 
o/a assistente social – que trabalhavam via chamada pública nos programas e projetos financiados pelo MDA, 
em decorrência dos cortes orçamentários; 5) negação do acesso dos direitos pelo/as trabalhadores/as rurais; 
e/ 6) criação de projetos sociais na lógica do mercado, cuja equipe técnica é formada majoritariamente por 
profissionais contratados por meio de Edital, com prazo de trabalho determinado, pagamento por produto e 
sem nenhum direito trabalhista, a exemplo de férias, décimo terceiro e folga semanal remunerada, a exemplo 
do Projeto Dom Távora, coordenado pela SEAGRI131.

Diante dessa realidade questionamos: como assegurar a oferta de serviços públicos estatais aos trabalha-
dores sem assegurar os direitos dos servidores públicos? Como garantir a qualidade de um serviço que não 
mais será prestado à população? O que o governo do Estado de Sergipe entende por transparência das ações 
administrativas, já que todo processo foi feito sem consulta aos servidores e/ou empregados públicos e aos/
130 Bancada de deputados federais e de senadores da república formada por religiosos, delegados e ruralistas, fies representantes dos interesses das igrejas evan-
gélicas, do agronegócio e da polícia civil e militar. Apelidados de Bancada BBB, da bíblia, boi e bala, pela deputada Erika Kokay (PT-DF), em referência a quantidade 
de religiosos, delegados e ruralistas presentes no Congresso Nacional. (www.brasilpost.com.br, acessado em 12 de setembro de 2015).
131 O Projeto Dom Távora é uma ação do Governo do Estado de Sergipe em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), com objetivo de 
contribuir para a redução da pobreza rural, mediante apoio aos/as trabalhadores/as rurais por meio do financiamento não reembolsável de negócios agrícolas e não 
agrícolas que contribuam para a segurança alimentar e permitam a inclusão pelo trabalho e pela renda de maneira sustentável, cuja equipe técnica é formada por 44 
técnicos/as – 19 servidores/as e trabalhadores/as públicos e 25 consultores/as. Frisamos que a equipe será ampliada para 65 técnico/as, com a contratação de mais 21 
consultores/as.

http://www.brasilpost.com.br/news/erika-kokay
http://www.brasilpost.com.br
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as trabalhadores/as usuários/as dos serviços prestados pelos órgãos públicos? Como otimizar serviços pú-
blicos que deixam de existir? Como garantir a máxima efetividade dos serviços prestados se estes deixam de 
ser ofertados à população? Que lógica matemática é utilizada que tenha por produto melhor aproveitamento 
das entidades da administração pública quando estas deixam de existir? 

E o Serviço Social e o nosso exercício profissional como ficam nesse contexto? Segundo Raichellis (2009, p. 
7), “O retraimento das funções do Estado e a redução dos gastos sociais”, aliado à transferência de respon-
sabilidades do Estado para as organizações do Terceiro Setor rebatem no exercício cotidiano do assistente 
social, profissional que tem nas políticas sociais, seu campo privilegiado de intervenção, gerando: a) perdas 
de postos e condições de trabalho; b) subcontratação para realização de serviços individuais e temporários 
seja por empresas privadas ou pelo Estado, a título de assessoria e consultoria; c) terceirização – contratação 
por empresas contratadas pelo Estado e em condições diferenciadas dos profissionais que estão na esfera 
estatal e muitas das vezes trabalhando em um mesmo espaço e desenvolvendo atividades semelhantes; d) 
desenvolvimento de trabalhos e prestações de serviços distantes da lógica do direito; e) descontinuidade das 
ações e; f) perda da relativa autonomia profissional. 

As condições atuais, os limites e os desafios presentes no trabalho do assistente social, são na perspectiva 
de Amaral e Cesar (2009, p. 1): 

[...] potencializadas pela adoção de novas tecnologias associadas a um complexo conjunto de 
inovações organizacionais, elas imprimem novos requisitos aos/as trabalhadores/as, modificam as 
condições de inserção no mercado de trabalho e rebatem nos mecanismos de proteção social. 

Como já dito, todo esse movimento rebate no exercício cotidiano dos profissionais envolvidos na operacio-
nalização das políticas, programas e projetos sociais. Em um primeiro momento em função do enxugamento 
e redirecionamento das atribuições e responsabilidades do Estado junto à população e, num segundo em 
decorrência do sucateamento das instituições e dos poucos serviços públicos que ainda são executados pelo 
Estado. 

Ressalta-se que esses processos dificultam e/ou impedem o acesso dos/as trabalhadores/as aos direitos, 
materializados por meio de serviços e/ou benefícios sociais; geram uma relação distanciada entre profissio-
nais e trabalhadores/as usuários/as das políticas públicas; precariza as condições de trabalho e contribui para 
a expulsão dos/as trabalhadores do mercado de trabalho, além de subordinar “[...] os direitos sociais à lógica 
orçamentária, a política social à política econômica, em especial às dotações orçamentárias [...]” (IAMAMOTO, 
2007, p. 149).

Bem, de acordo com Yasbek (2009a, 2009b), toda intervenção profissional é permeada de contradições, pos-
sibilidades, limites e desafios nas dimensões; teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.

A primeira e principal contradição que identificamos, no processo em discussão, é o desrespeito aos preceitos 
constitucionais no que se refere ao papel do Estado na oferta de políticas públicas e na garantia dos direitos.
 
A segunda se faz presente nas justificativas e estratégias utilizadas pelo Estado para a reestruturação admi-
nistrativa. Estas são coerentes com a lógica e direção sócio-política do Estado e incoerentes, melhor dizendo 
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contraditórias, com os princípios de nosso Código de Ética Profissional e com que defendemos em nosso 
projeto ético- político (CFESS, 1993). Um forte exemplo dessa contradição é a garantia do direito a jornada de 
trabalho de 30 horas semanais, conforme assegura a lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, após processo de 
judicialização desse direito, considerando que a solicitação administrativa de implementação dessa jornada 
foi negada, situação que vem ocorrendo com vários/as profissionais de diversos espaços sócio-ocupacionais.

A terceira contradição reside no desrespeito aos interesses dos/as trabalhadores/as usuários/as das ações da 
PRONESE, materializado pela extinção da oferta de serviços à população do campo, ou seja, a negação do 
acesso aos direitos pelos/as trabalhadores/as rurais. 

A quarta contradição refere-se à indefinição do nosso fazer cotidiano, considerando que até o momento os/
as assistentes sociais não foram efetivamente inseridas em programa, projeto e /ou ação desenvolvidas pela 
SEAGRI. 

Por fim, outras considerações 

Toda e qualquer análise da chamada reestruturação administrativa em curso no Estado de Sergipe, Brasil, 
materializada por existência de lei autorizando o poder Executivo a extinguir, incorporar e/ou transformar, par-
celamento dos salários e da segunda parcela do décimo terceiro, alteração da data de pagamento do salário, 
PDI) possibilita algumas inferências: 

1. Algumas categorias de trabalhadores/as públicos são menos atingidas e prejudicadas com a rees-
truturação administrativa, os/as trabalhadores/as da política de Saúde e os/as professores/as, conside-
rando que só tiveram um mês de salário parcelado e receberam integralmente a segunda parcela do 
décimo.
2. Real e efetiva negação dos direitos e adoção de medidas administrativas que dificultam a compro-
vação da negação do direito, quando de recurso na justiça, materializado pela existência de registro no 
contracheque do pagamento integral, dos salários e do décimo.
3. Privilegiamento do sistema financeiro por meio da oferta aos/as trabalhadores/as públicos – estatu-
tários e celetistas - de empréstimo bancário para recebimento integral da segunda parcela do décimo 
terceiro, com desconto das parcelas em contracheque e total garantia de pagamento, os famosos e 
conhecidos créditos consignados. (MOTA, 2009; MARTINS, 2009).

Apesar do quadro caótico, há possibilidades de construção de alternativas de enfrentamento e superação do 
mesmo por meio de: 

1. Um permanente processo de discussão com os/as trabalhadores/as sobre o papel do Estado, a Consti-
tuição Federal, a legislação social e o sobre a cena contemporânea, parafraseando a Iamamoto (2009).
2. Uma reflexão sobre o papel das organizações dos/as trabalhadores/as na construção e controle social das 
políticas públicas.
3. Um engajamento nas lutas empreendidas pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS) em defesa da sindicalização por ramo de atividade, dos movimentos 
sociais, dos conselhos de direitos e de políticas públicas na perspectiva de construção de alternativas à 
realidade posta e imposta pelos representantes do capital, ou seja, de uma “[...] nova ordem societária, sem 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.317-2010?OpenDocument
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dominação, exploração de classe, etnia e gênero” (BRASIL, 2011).

Participação nas lutas da classe trabalhadora materializada por atos públicos, passeatas, greves, frentes e 
fóruns em defesa da democracia, da cidadania, dos direitos civis, políticos e sociais, a exemplo das Frentes 
Povo Sem Medo, Brasil Popular e da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde e em Defesa do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Adoção de uma postura crítica e reflexiva sobre as políticas sociais e o exercício profissional.

Enfim, é essencial compreender que o cenário atual exige o desafio diário de “[...] redescobrir alternativas e 
possibilidades para o trabalho profissional [...]” (IAMAMOTO, 1998, p. 67) e para as políticas públicas.
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O SERVIÇO SOCIAL E OS IMPACTOS DO NEOLIBERALISMO 
NA CATEGORIA: NUANCES DO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Julia Gomes Novaes132 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil

Resumo

Este artigo tem a finalidade de apresentar uma breve reflexão sobre a relação entre o Serviço Social e as políticas sociais, promo-
vendo um debate sobre o impacto na profissão com a implementação do modelo neoliberal no Brasil e suas medidas austeras. Esse 
questionamento é de suma importância para prover debates e problematizações acerca da temática frente a atual conjuntura brasi-
leira de um governo ilegítimo e de políticas de cortes atrelados a classe trabalhadora.

Palavras chaves: Serviço Social. Política Social. Neoliberalismo.

Introdução 

Para realizar uma reflexão dos impactos das políticas sociais nos moldes neoliberal, é preciso realizar uma 
breve explanação sobre a relação do surgimento do Serviço Social com as políticas sociais e o papel do Esta-
do – beneficiador dos interesses capitalistas. Este trabalho foi resultado de uma aproximação com a temática 
realizada por meio da disciplina “Teoria e Prática em Serviço Social” ministrada no programa de pós-gra-
duação no qual estou inserida. A partir disso, foi possível compreender de forma mais aprofundada a relação 
do Serviço Social com o seu espaço sócio-ocupacional (as políticas sociais). Para tal apreensão foi necessário 
a percepção da profissão atrelada a história, com sua dimensão política e a organização da categoria profis-
sional, entre si e com demais segmentos da classe trabalhadora.

Para isso, é importante compreender o Serviço Social no movimento dialético e histórico da realidade, nas 
mudanças conjunturais de modo a fortalecer o projeto ético-político da profissão no Brasil – fundado em 1990 
– e seu compromisso com os trabalhadores. Dessa maneira, o trabalho se estruturou em uma apresentação 
da trajetória histórica do Serviço Social brasileiro, de forma sintética, ressaltando essa articulação entre a 
profissão e as políticas sociais. A intenção é desmistificar as problematizações de que trata o Serviço Social 
a-historicamente e do discurso da existência de uma dicotomia na relação teoria e prática, de modo a fortale-
cer o profissional do Serviço Social de seu caráter reflexivo, propositivo e com suas dimensões investigativas 
e interventivas articuladas em sua atuação.

É dentro da lógica capitalista e de suas relações contraditórias entre as classes, que foi necessário a criação 
de um agente que intervisse nas expressões da “questão social” – no momento em que estas foram agravadas 
e exacerbadas – e com o reconhecimento da classe trabalhadora e de sua organização perante ao Estado, 
quando este passou a intervir nas expressões da “questão social” por meio das políticas sociais. Esse agente 
profissional seria o assistente social, que tem como a gênese da profissão a aliança do Estado e os represen-
tantes do capital, como a Igreja Católica, no cenário mundial nos meados do século XIX e no Brasil na década 
de 1930, de acordo com Iamamoto e Carvalho (2006).
132 Trabajadora Social formada por la Universidad Federal Fluminense, estudiante de maestría en Trabajo Social en la Universidad Federal del Rio de Janeiro. Email: 
julianovaes@id.uff.br
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O Serviço Social só pode afirmar-se como prática institucionalizada e legitimada na sociedade ao 
responder as necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes sociais na produção 
e reprodução dos meios de vida e de trabalho de forma socialmente determinada. (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2006, p.16 – grifo dos autores)

O profissional do Serviço Social ao mesmo tempo em que contribui para a reprodução das contradições da 
sociedade capitalista também reforça as condições de dominação, no sentido de que o Serviço Social tam-
bém sofre com a totalidade das relações sociais, inclusive com a luta de classes. Como relata Iamamoto e 
Carvalho (2006, p.23), “procura-se, pois, apreender o movimento contraditório da prática profissional no jogo 
das forças sociais presentes na sociedade”, já que o objetivo da ação do assistente social além de atender as 
demandas do capital, é também garantir condições favoráveis para subsistência do trabalhador.

Para compreender o significado histórico da profissão, segundo os autores, devem-se apreender os determi-
nantes históricos das condições e relações sociais na qual a profissão está inserida. Obter a compreensão do 
Serviço Social “como instituição peculiar na e a partir da divisão social do trabalho [...] desse tipo de especia-
lização do trabalho coletivo (social)” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p.16), na lógica da sociedade industrial, 
apreendendo sua aparência, mas também seu papel na reprodução contraditória das relações sociais.

A prática institucional do Serviço Social, demandada pela classe capitalista e por seus represen-
tantes do Estado para intervir junto aos trabalhadores, é apreendida como uma atividade auxiliar 
e subsidiária no exercício do controle social e na difusão da sua ideologia dominante. Atua, ainda 
pela mediação dos serviços sociais, na criação de condições favorecedoras da reprodução da 
força de trabalho. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p.23).

Netto numa linha semelhante de pensamento com a de Iamamoto, compreende a emergência da profissão a 
partir do momento em que o Estado interveio por meio de políticas sociais nas expressões da “questão social” 
no estágio capitalista monopolista para controlar a reprodução da força de trabalho. Com o redimensiona-
mento da função do Estado no estágio monopolista do capitalismo, as suas funções políticas aglutinaram-se 
às suas funções econômicas. O Estado atuava não mais somente para garantir as condições externas da 
produção capitalista, atuaria de maneira contínua no interior da organização e da dinâmica econômica com 
múltiplas funções a fim de garantir a valorização do capitalismo monopolista e suas condições ideias para 
manutenção (NETTO, 1996).

Segundo o autor, o perfil das políticas sociais e sua funcionalidade promoveram a abertura do mercado de 
trabalho para o assistente social e suas formas de ocupação. Dessa forma, o Serviço Social possui uma re-
lação embrionária com as políticas sociais, já que a funcionalidade das políticas em determinados estágios do 
capitalismo vão determinar os processos, as relações e o perfil de trabalho do assistente social. Ou seja, numa 
sociedade capitalista que se fundamenta na desigualdade e em que suas políticas sociais são respostas pa-
liativas às expressões da “questão social”, o papel do assistente social – como profissional inserido na divisão 
social e técnica do trabalho – segue na mesma linha de respostas fragmentadas e imediatas. Ainda que tenha-
mos um processo de renovação133 – em meados da década de 1960 e 1980 – que desenvolveu à profissão um 
133 Vale ressaltar que o processo de Renovação da profissão que a categoria vivenciou no Brasil é fruto do Movimento de Reconceituação que ocorreu na América Latina 
durante a década de 1960, resguardando as particularidades históricas de cada país.
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caráter crítico e uma organização de um projeto profissional que se contrapõe ao projeto societário burguês, 
contrário ao objetivo do capital para a profissão, mas numa lógica do capital, a profissão (mesmo com todas 
as lutas da categoria) ainda atua num sentido de reproduzir a manutenção do capital.

A profissão na sua gênese na década de 1930 atuava sob um molde moralizante, voluntarista e conservador, 
realizando uma análise moralista de caráter do indivíduo e praticando intervenções filantrópicas interligadas a 
Igreja Católica. Com um objetivo de controle social, para promover um consenso e apaziguamento das lutas 
de classes para que o capitalismo pudesse continuar reproduzindo e produzindo suas condições materiais 
para sua manutenção. A partir das transformações realizadas pelo capital nos seus estágios de desenvolvi-
mento capitalista, as configurações assumidas pela organização do trabalho mudaram e novas expressões da 
“questão social” emergiram e antigas se intensificaram, aumentando a contradição e as disputas das classes 
dominantes e a trabalhadora. Dessa forma, a realidade dinâmica e complexa em que o Serviço Social atua 
promoveu mudanças no seio da profissão, propiciando o processo de renovação da profissão, na qual a pro-
fissão tem uma organização política de cunho crítico pautado na tradição marxista firmando o compromisso 
com a classe trabalhadora, como bem explicitam os autores José Paulo Netto e Marilda Iamamoto.

No Brasil, Netto (2005) explicita três perspectivas - a modernizadora, a reatualização do conservadorismo e 
intenção de ruptura – que levaram ao amadurecimento do processo de renovação da profissão, lembrando 
que essas perspectivas perpassaram por transformações assumidas pelo capitalismo no decorrer da sua 
consolidação. Consequentemente, mudanças no perfil do Estado, como no caso da ditadura brasileira inicia-
da na década de 1960, no perfil das políticas sociais, no cenário da luta de classes, foram influenciadores do 
processo de mudanças que passou o Serviço Social brasileiro.

Desenvolvimento

1. O Modo de Produção Capitalista e o Neoliberalismo: Os Ajustes Neoliberais e Seus Impactos

Com a expropriação dos meios de produção do trabalhador, que foram apropriados pelos capitalistas que 
converteram-se responsáveis e detentores da organização do trabalho e da riqueza socialmente produzida. 
O trabalho passa a ter um valor de uso de subsistência para o trabalhador. Esse processo designa uma de-
pendência do trabalhador com a venda da sua força de trabalho, caracterizando-o como assalariado. Sedi-
menta-se um modo de produção cujas bases são mercadoria e a propriedade privada, mercantilizando as 
relações sociais, reificando as necessidades humanas e polarizando duas classes distintas: a burguesa e o 
proletariado. As relações de produção no capitalismo estabelecem o antagonismo entre classes, promovendo 
relações sociais contraditórias e desiguais.

Por conseguinte, a “questão social” que é expressão da lei orgânica do capital, revela-se inseparável do 
processo de acumulação capitalista e dos efeitos que tal processo produz sobre o conjunto das classes tra-
balhadoras. A organização da sociedade capitalista, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento 
das forças produtivas do trabalho social, expande e aprofunda as relações de desigualdade, a miséria e a 
pobreza. O modo de produção capitalista é fundamentado na desigualdade e na reprodução da pobreza. Por 
conseguinte, entender a “questão social” é, sobretudo, considerar a exploração da força de trabalho pelo ca-
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pital. É importante ressaltar que em cada estágio de desenvolvimento do capitalismo, a mesma assume novas 
expressões ou tem suas expressões intensificadas. De acordo com Iamamoto e Carvalho, a “questão social”:

[...] não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e 
de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por 
parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da 
caridade e repressão. (IAMAMOTO E CARVALHO, 2006, p. 77)

Desta forma, ocorreu um avanço importante na luta da classe trabalhadora, na construção de uma consciên-
cia política articulada com a percepção de que apenas o fim da sociabilidade burguesa determinaria o fim da 
“questão social” e das relações sociais desiguais promovidas pelo modo de produção capitalista.

De acordo com Behring e Boschetti (2011), com a organização da luta dos trabalhadores – sendo a legislação 
fabril uma conquista e protoforma das políticas sociais –, o Estado reconheceu a classe trabalhadora e que 
diante da sua organização política, apenas medidas caritativas e coercitivas não aliviaram a pressão da luta 
de classes. Com isso, realizou concessões em formas de enfrentamento às expressões da “questão social”, 
estas denominadas como políticas sociais. Por ser resposta de um Estado capitalista – em que os interes-
ses burgueses estão assegurados e são privilegiados –, não tem interesse em desestruturar o capital e seus 
interesses, mas sim em responder as expressões da “questão social” de maneira fragmentada para que a 
manutenção do modo de produção esteja garantida. Importante ressaltar que as políticas sociais representam 
peças da engrenagem que é a dinâmica do capital, então o seu papel e perfil estão intrínsecos na funcionali-
dade necessária das mesmas para o benefício do capital.

Podemos perceber que o surgimento das políticas sociais está coadunado ao reconhecimento da classe 
trabalhadora e a luta de classes em busca da efetivação dos direitos sociais. No que tange ao Brasil, a organi-
zação do trabalho foi permeada pelo escravismo, informalidade e cooptação devido a formação sócio-históri-
ca brasileira como abordam Behring e Boschetti. Fernandes (2006) contribui com sua análise sobre o desen-
volvimento capitalista brasileiro que se configura dependente, pois a economia nacional é hibrida no sentido 
de promover a coexistência e a interferência de formas econômicas variavelmente “arcaicas” e “modernas”, 
pois só o capitalismo dependente permite e requer tal combinação do “moderno” com o “arcaico”, uma des-
colonização mínima com uma modernização máxima. Diante disso, o cenário brasileiro é muito complexo para 
a constituição do debate sobre direitos sociais e das políticas sociais, dessa forma o Brasil até 1930 elaborou 
apenas políticas frágeis de proteção social, o que nos ajuda esclarecer as políticas sociais atuais e o momento 
pelo qual estamos passando, por meio de continuidades e rupturas com o passado.

No contexto da crise global, na década de 1970, que encerrou os anos de avanço econômico capitalista no 
pós-guerra e culminou na crise do Welfare State, mudanças ocorreram na estrutura de produção/acumulação 
e regulamentação/produção do capital. (BEHRING, 2008, p. 177). A ofensiva neoliberal e a “mundialização do 
capital” (CHESNAIS, 1996) foram determinantes para a implementação da reestruturação produtiva e da acu-
mulação flexível com o intuito de buscar pela retomada do crescimento econômico.
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O neoliberalismo134 emergiu como resposta à crise dos anos 1970 nos países centrais capitalistas, período 
em que a expansão de crescimento capitalista sofreu uma recessão, em uma das maneiras do capitalismo 
se reinventar, a ofensiva neoliberal surgiu como estratégia para retomar a alavanca do crescimento. Segundo 
Harvey (2008), a consolidação do neoliberalismo foi pautada na criação de um consentimento – desde inte-
lectuais, meios de comunicação, partidos políticos e propriamente o Estado – fundamentado no conceito de 
liberdade, para constituir o neoliberalismo como “naturalmente” a alternativa para a superação da crise. A 
noção de pobreza presente no discurso disseminado na conjuntura da “globalização” tem um funcionamento 
para a economia mundial, “assim, o desemprego mundial torna-se uma ‘alavanca’ da acumulação de capital 
global e a pobreza em massa regula os custos internacionais do trabalho.” (MAURIEL, 2008, p.203).

Dessa forma, ajustes foram implementados sob o ideário neoliberal nas décadas de 1980 e 1990 na América 
Latina, seguindo as recomendações previstas pelo Consenso de Washington em 1989. Nesta reunião foi de-
liberado um conjunto de “reformas” para o âmbito econômico, direcionada para a região da América Latina e 
Caribe. Essas “reformas” tinham o intuito de fundamentar os governos dos países periféricos sob os moldes 
neoliberais. Tais medidas foram publicadas em 1990, em um receituário organizado por John Williamson.

Com a mundialização do capital – termo crítico de Chesnais à globalização financeira – proporcionou a aber-
tura dos sistemas financeiros dos credores internacionais. Como consequência, nos países dependentes 
ocorreu uma mudança no perfil das políticas sociais, ocorrendo uma centralidade da pobreza – a “questão 
social” foi reduzida nessa expressão que no devido contexto estava em evidência devido às medidas austeras 
dos ajustes. Pautando-se nas medidas deliberadas, cortes nas políticas sociais foram realizados em prol de 
um crescimento econômico regulamentado pelas leis do mercado a fim de recuperar a credibilidade dos paí-
ses periféricos no cenário internacional. Este processo propiciou a contrarreforma dos Estados – inclusive o 
brasileiro – para que atuassem nos moldes neoliberais. Sob a influência de organismos internacionais – como 
FMI e o Banco Mundial – elementos da política interna dos países sofreram mudanças. Foram previstas me-
didas com alto impacto social, que alterassem a política cambial, a redução das restrições alfandegárias e 
não alfandegárias, diminuir as tarifas públicas e instaurar um controle fiscal e orçamentário (MAURIEL, 2013).

2. O processo de renovação do Serviço Social no Brasil

Retomando o debate do Serviço Social, o Movimento de Reconceituação do Serviço Social ocorreu na Amé-
rica Latina, nos anos 1960, com a aproximação da profissão com a base marxiana (América Latina) e a teoria 
marxista (Brasil). No Brasil, esse movimento propiciou o rompimento com os fundamentos iniciais da profissão 
– seu caráter moralizante e conservador – propiciando uma organização política da categoria profissional que 
formalizou um compromisso com a classe trabalhadora e com a construção de uma nova ordem societária, 
livre de qualquer forma de discriminação e exploração.

Pautado nesses fundamentos, no Brasil, ocorreu a construção do projeto ético-político da profissão que 
sacramenta o Serviço Social pós-processo de renovação da profissão, que ocorreu no período de redemo-
cratização do país e que deu embasamento para a formulação do Código de Ética Profissional do Assistente 
Social (1993), pautados nos princípios do projeto ético-político. Seguindo na mesma linha de pensamento, 
outras legislações referentes à profissão foram criadas, como a Lei de Regulamentação da Profissão de 
134 O neoliberalismo surgiu após a II Guerra Mundial por Friedrich Hayek, como forma de enfrentamento ao Estado intervencionista e de bem-estar. Porém, só ganhou 
reconhecimento e força nos anos 1970 (ANDERSON, 1995).
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Serviço Social (Lei n.8.662/93) e nas Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional em Serviço Social 
(ABEPSS,1996; MEC-SESu/ CONESS,1999). Essas documentações ilustradas acima que orientam a atuação 
dos assistentes sociais concede ao Serviço Social brasileiro uma característica de singularidade no cenário 
mundial, com um projeto profissional que se coloca na contracorrente do projeto societário burguês e do mo-
vimento conservador da profissão, tendo como objetivo a emancipação humana que só seria possível em uma 
nova ordem social, que não a capitalista.

Como consequência, a intervenção do assistente social foi redimensionada a partir da organização política 
da categoria, do olhar crítico sobre a profissão e sobre o modo de produção capitalista com a aproximação 
com a tradição marxista. Nos moldes dos documentos legais que respaldam a profissão, o assistente social 
deveria buscar e lutar pela emancipação do indivíduo, manter a relação teoria-prática unificadas sob um olhar 
crítico sobre a realidade complexa e dialética onde é realizada sua intervenção, tendo a teoria iluminando a 
prática e com seu objetivo profissional definindo as escolhas dos seus instrumentos e técnicas de trabalho. 
Pautando sua prática profissional no compromisso com a classe trabalhadora, para uma qualificação da 
prática profissional devendo articular três dimensões indissolúveis: teórico- metodológica, ético-político e 
técnico-operativa, retratadas por Sousa (2008).

Segundo Iamamoto (2015), com a descentralização das políticas públicas promovidas a partir da Constituição 
de 1988, novas oportunidades de ocupação para o Serviço Social foram ofertadas, além da função predo-
minante: “executores terminais de políticas sociais” (NETTO, 1992 apud IAMAMOTO, 2015, p.207). Funções 
como a atuação na “esfera da formulação e avaliação de políticas e do planejamento, gestão e monitoramen-
to, inscritos em equipes multiprofissionais”, o que ocasionou a ampliação do espaço ocupacional inserido 
pelos assistentes sociais (IAMAMOTO, 2015, p. 207).

Com um projeto profissional que reflete o processo de renovação crítica da profissão, que como Iamamoto 
relata:

Um olhar retrospectivo para as duas últimas décadas permite atestar que os assistentes sociais 
deram um salto em sua qualificação e produção acadêmica e na presença política na sociedade. 
A categoria, hoje, pesquisadora, reconhecida pelas agências oficiais de fomento. (...) Portanto, 
esse projeto profissional é fruto da organização social da categoria e de sua qualificação teórica e 
política, construído no embate entre distintos projetos de sociedade que se refratam no seu interior 
(IAMAMOTO, 2015, p. 224).

Dentro dessa perspectiva de mudanças na profissão, resguardado como um princípio fundamental do código 
de ética, o pluralismo que remete ao reconhecimento e o respeito à diferentes orientações – que refletem a 
disputa ideológica no âmbito da sociedade civil – na categoria profissional. Logo, no campo profissional do 
Serviço Social no Brasil não há uma linha homogênea crítica pautada na tradição marxiana e no método his-
tórico- dialético, existem as “tendências regressivas que apontam para um retorno ao passado profissional.” 
(IAMAMOTO, 2015, p.226).

O debate sobre o perfil das políticas sociais no ideário neoliberal e seus impactos no exercício do assistente 
social é de suma importância, para compreendermos o avanço do neoconservadorismo da profissão.
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3. Neoliberalismo e políticas sociais: impactos no Serviço Social brasileiro

O discurso reproduzido pelo ideário neoliberal associa a pobreza às características individuais, promovendo 
uma mistificação da sua gênese135. Esse processo proporciona a naturalização da pobreza, afastando-a da 
sua origem – da estrutura societária burguesa – e transformando-a em algo intrínseco à existência humana. 
Essa visão da noção da pobreza “justifica” ações de enfrentamento à pobreza, voltadas ao desenvolvimento 
pessoal do indivíduo, já que este desencadearia o desenvolvimento da sociedade em geral. Os mecanismos 
de “combate à pobreza” tornaram-se necessários para o funcionamento do mercado, pois estão pautados na 
lógica de desenvolver capacidades e competitividade, além de promover as liberdades políticas e econômicas 
individuais (MAURIEL, 2013).

Novos ajustes neoliberais nos anos 1990 em alguns países da América Latina e no Brasil nos anos 2000 – sob 
uma roupagem do social liberalismo136. Com a centralidade da pobreza, as políticas sociais perderam seu ca-
ráter de política e ganham uma nova entonação: de benefícios, privilégios (IVO, 2001 apud DRUCK; FILGUEI-
RAS, 2007). As políticas sociais na conjuntura de ajuste fiscal neoliberal têm seus recursos reduzidos devido 
ao pagamento da dívida e da obtenção do superávit primário sofrendo com um processo de sucateamento, 
dando lugar para a emergência de políticas focalizadas de menor custo.

Como bem afirma Mauriel (2013), as políticas sociais dentro do modelo individualizado da pobreza, possuem 
caráter compensatório e de alívio à pobreza – como os programas de transferência de renda, o fomento ao 
empreendedorismo e a inclusão produtiva – atuando como reparadoras de desigualdades inerentes da es-
colha do indivíduo como sexo, gênero, cultura, laços familiares e sociais. As políticas sociais nessa avaliação 
da pobreza individualizada perdem seu caráter de proteção social, assumindo uma função de autoproteção 
individual. Essas políticas tem o caráter de tutelar o usuário, o seu público-alvo tem critérios de elegibilidade 
que promovem uma fragmentação da classe trabalhadora em “miseráveis, mais pobres, pobres, não pobres 
e privilegiados – estes últimos identificados como aqueles que têm acesso à seguridade social incompleta e 
limitada” (DRUCK; FILGUEIRAS, 2007, p. 26).

Essa linha de abordagem dos sujeitos sociais, prevalecente no marco das políticas sociais, ali-
menta respostas profissionais imediatistas e erráticas, desvinculadas dos movimentos coletivos 
dos segmentos e classes sociais que atribuem visibilidade na cena pública ao caráter social das 
necessidades sociais indivíduos e grupos, impulsionando a luta por direitos (IAMAMOTO, 2015, 
p.232-233).

Iamamoto (2015, p. 205) disserta sobre como a universalidade do acesso aos programas e projetos sociais 
somente é possível quando ofertados pelo Estado, mesmo que seja um Estado de classe e que nele se reflita 
a luta de classes, apenas no âmbito estatal se prevalece interesses mais coletivos e compartilhados que está 
relacionado à luta entre as forças sociais. Enquanto os projetos organizados e providos por setores privados 
seguem os interesses privados de certos grupos e segmentos, que propagam serviços com atendimentos 
seletivos com delimitação de critérios e direcionada a um seleto público-alvo. No que tange ao debate das 
135 Como a teoria marxiana explicita, não há formas de superar a “questão social” nem suas expressões – como a pobreza, inclusive – senão houver uma ruptura com 
o modo de produção capitalista por meio da revolução do proletariado. 
136 Após o fracasso da primeira geração de ajustes neoliberais – contrarreforma do Estado brasileiro – no país atribuído às altas taxas de desigualdade e desemprego 
que assombraram o país ao final do segundo mandato do governo FHC, a faceta mais humana do capital emerge com a implementação do social-liberalismo no país 
com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência em 2002 seguindo com Dilma Rousseff até meados de 2016, até o golpe ser proferido. 
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políticas sociais sob o ideário neoliberal, podemos enxergar um movimento em que o Estado tem aberto es-
paços múltiplos para que o capital se aproprie do fornecimento de serviços sociais.

Na presente conjuntura brasileira, tem-se um governo ilegítimo137, a partir de 2016, que reafirmou o com-
promisso do Estado brasileiro com os interesses dos grandes empresários e que vem se empenhando em 
promover “reformas” com intuito de prover a reprodução ampliada do capitalismo e consequentemente, a 
regressão dos direitos da classe trabalhadora. Além da atual instabilidade política no Brasil, o país enfrenta 
mais um ciclo de crise do capital e diante disso, o governo de Michel Temer propiciou a formulação de medi-
das altamente austeras. Como a Emenda Constitucional Nº 95/2016, que congela em até 20 anos as despesas 
do Governo Federal para com programas sociais, saúde, educação e etc. A Reforma trabalhista, Lei nº 13.467 
de 2017, que promulga uma massiva onda de flexibilizações e terceirizações na organização do trabalho, de 
modo a enfraquecer a justiça trabalhista e as relações entre o empregado e o empregador, proporcionando 
uma desproteção aos trabalhadores.

Desde os primórdios da adesão do ideário neoliberal até a realidade atual no Brasil, as políticas sociais pro-
mulgadas pelo Estado, como a Assistência Social, sofreu com a redução dos seus projetos em programas de 
transferência de renda com uma gama de condicionalidades com uma participação massiva de organizações 
da sociedade civil. Assim como ocorre com a Saúde que entrou na lógica da mercantilização do atendimento 
às necessidades sociais138 (IAMAMOTO, 2015) – na lógica da compra e venda de direitos –, com a responsa-
bilização das Organizações Sociais no fornecimento dos serviços de saúde; como no caso da Previdência 
Social, que desde 1990 sofre com os processos de “reformas”, atualmente recebe a ameaça da formulação de 
uma nova proposta de mudanças no sistema da Previdência que tem o intuito de beneficiar a apropriação do 
setor privado (da parcela do capital financeiro) na política pública previdenciária, em detrimento dos direitos 
do trabalhador, ao dificultar o acesso aos benefícios, exigindo mais tempo de contribuição e diminuindo os 
valores das aposentadorias e pensões a serem coletados. 

Diante disso, a autora analisa os rebatimentos no papel do assistente social:

Portanto, ainda que o trabalho concreto do assistente social seja idêntico – no seu conteúdo útil 
e formas de processamento – o sentido e resultados sociais desses trabalhos são inteiramente 
distintos, visto que presididos por lógicas diferentes: a do direito privado e do direito público, al-
terando-se, pois, o significado social do trabalho técnico-profissional e seu nível de abrangência 
(IAMAMOTO, 2015, P. 206).

No cenário atual neoliberal, de cortes nos gastos públicos no campo dos direitos para a classe trabalhadora 
e não nos cortes do Estado em beneficiar ao capital, os assistentes sociais vão sofrer impactos no que tange 
a sua prática profissional, tanto nos seus processos de trabalho quanto nas suas condições de contratação 
como trabalhador assalariado. Essas relações de trabalho se efetivariam no movimento da acumulação flexível 
implementada na reestruturação produtiva da década de 1970 – no cenário da crise global do capital – pauta-

137 Governo que foi fruto de um impeachment/golpe, em agosto de 2016, da então presidente Dilma Rousseff. “Não seria um golpe, nem farsa – e o meu argumento 
cairia por terra – se todos os integrantes de cargos executivos que igualmente pedalaram fossem igualmente afastados. Se todos os que são incapazes de conter crises 
econômicas do capital fossem afastados. […] A começar pelas práticas pedalantes do próprio vice, agora presidente empossado, Michel Temer.” (FONTES, 2016, p. 1)
138 “(...) decorrente da privatização das políticas sociais. Nesse quadro, os serviços sociais deixam de expressar direitos, metamorfoseando-se em atividade de outra 
natureza, inscrita no circuito de compra e venda de mercadorias. (...) O que passa a vigorar são os direitos atinentes à condição de consumidor. (Mota,1995)” (IAMAMO-
TO, 2015, P.206)
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das na desregulamentação e flexibilização. Ou seja, cortes nos recursos utilizados no processo de trabalho do 
assistente social enquanto diretamente crescem as demandas dos usuários frente ao aumento da desigual-
dade e do desemprego e impactos no exercício do profissional, que com formas de contratações cada vez 
mais precárias e que como qualquer outro assalariado necessita da venda da força de trabalho para garantir 
sua subsistência, acaba acatando certos tipos de atuações que vão contracorrente aos princípios do projeto 
ético-político a fim de permanecer com o cargo.

Realizada a apresentação da conjuntura atual dos profissionais do Serviço Social, realizaremos uma breve 
reflexão sobre os impactos dessas medidas neoliberais na prática profissional tanto na relação entre teoria e 
prática, quanto no crescimento do neoconservadorismo na profissão.

Santos (2010) realiza uma discussão de alta relevância sobre a falsa dicotomia entre a relação teoria e prática. 
Para a autora, a teoria tem a utilidade de iluminar os processos sociais da dinâmica da realidade; enquanto a 
prática é uma ação racional e real, porém, ambas possuem a mesma base material: a realidade. Santos ex-
plicita três equívocos que levam à reprodução do chavão “na prática, a teoria é outra”, o primeiro tem relação 
com a ideia de que a teoria remete a uma prática imediata, como se a “teoria se transformasse em prática” 
(SANTOS, 2010). Na segunda ocorre uma visão superestimada da prática, como se ela fosse mais importante 
que a teoria, em que a teoria seria meramente uma sistematização da mesma. E por último, uma visão que 
defende que “a teoria social de Marx não instrumentaliza para a ação”, remete ao primeiro equívoco, porém, 
é direcionado para um viés teórico em si: a teoria marxiana.

Esses entendimentos equivocados promovem uma compreensão errada da prática social igual a prática pro-
fissional e também como se houvesse um receituário que ensinasse a realizar a prática profissional, como se 
a teoria fosse uma receita de bolo ou uma bula de remédio para guiar a prática profissional.

Assim, essas manifestações apontam para uma não compreensão de teoria e prática que rebatem 
na não compreensão de prática profissional. A ausência de entendimento sobre prática profissio-
nal aparece muitas vezes, associando-se a prática profissional como práxis social e práxis revolu-
cionária, assim como a reduzindo à aplicação de instrumentos e técnicas (SANTOS, 2010, p. 14).

É por meio do embasamento teórico de análise da realidade e das relações sociais nela existente, que o 
assistente social consegue delimitar seu objetivo profissional e planejamento de suas ações. Pautando-se 
na tradição marxista, é através da teoria que o profissional compreende a realidade na sua totalidade, a prá-
tica profissional não é produto imediato da teoria. Existe um desenvolvimento de um processo teórico para 
formulação da ação profissional do assistente social, a sua compreensão teórica não será explanada direta-
mente nas abordagens aos usuários, mas sim na forma na qual o profissional realizará a sua atuação. Funda-
mentando-se numa busca pela emancipação do usuário, socializando informações para promover reflexão e 
sensibilização do usuário quanto os seus direitos, estimulando participação política do mesmo, por meio das 
escolhas dos instrumentos e técnicas para efetivar a prática profissional. Não existe uma dicotomia da relação 
teoria e prática, mas discursos reprodutores do chavão são cada vez mais comuns no cenário atual. Em que 
o imediatismo produzido pelas políticas sociais cada vez mais assistencialistas – cada vez mais como benefí-
cios e menos como direitos – está em evidência, já que a unicidade da classe trabalhadora está cada vez mais 
mistificada devido à fragmentação da classe por meio de políticas seletivas.
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A tênue associação, antes referida, entre fundamentos do Serviço Social e as mediações ne-
cessárias para explicar o trabalho cotidiano pode facilitar a difusão de influxos conservadores (e 
pós-modernos) focalizados na família, nos indivíduos isolados e grupos particulares. Eles se es-
praiam na profissão pelo conduto das políticas públicas submetidas aos ditames neoliberais, obs-
curecendo o pertencimento de classe e as lutas coletivas dos sujeitos sociais. Esses sujeitos são 
fragmentados em seus segmentos – crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência etc. 
– dissociados de sua produção social e histórica na teia das relações de classe, no elogio à uma 
visão de família haurida em teorias conservadoras. Aqueles segmentos passam a ser lidos como 
“excluídos”, “vulneráveis”, “sujeitos ao risco social” e as causalidades dessa condição deslocadas 
da sociedade de classes para os indivíduos pobres e de suas famílias, estigmatizados como por-
tadores de dificuldades pessoais no acesso a recursos e oportunidades sociais, naturalizando-se 
o ordenamento social instituído (IAMAMOTO, 2015, p. 232).

Dessa forma, o neoconservadorismo vem ganhando terreno na profissão ao mesmo tempo em que as forças 
conservadoras no Brasil, nos últimos 4 anos, ganharam força com a consolidação do golpe em agosto de 
2016. Com isso, o Serviço Social que está inscrito nas relações sociais e contribui para sua reprodução, é 
também influenciado com essa frente conservadora que nunca de fato abandonou a categoria profissional e 
atualmente põe em cheque a hegemonia de um projeto ético-político pautado na tradição marxista.

Conclusão

Este artigo tem o intuito de promover questionamentos e problematizações acerca da conjuntura atual bra-
sileira de contrarreformas no âmbito neoliberal e de naturalização da desigualdade e responsabilização do 
indivíduo. Se atentando também ao âmbito da categoria profissional, em que as tendências regressivas vêm 
ganhando destaque no cenário do Serviço Social brasileiro com propostas de resgate ao conservadorismo.

Para encerrar com uma proposta positiva frente a conjuntura caótica que nos encontramos, acredito ser 
essencial a organização política e social dos assistentes sociais em tempos tão difíceis. Uma articulação na 
luta com os movimentos sociais, fortalecimento de nossos Conselhos tanto federais quanto regionais e um 
aprimoramento intelectual permanente para que tenhamos força para rebater os avanços conservadores, indo 
contracorrente ao caminho de transformar os assistentes sociais em meros operadores dos interesses capi-
talistas sem algum viés crítico.

Essa atual conjuntura neoliberal, do capitalismo monopolista e o seu processo de expropriações à classe tra-
balhadora vai contra a luta realizada pelo Serviço Social brasileiro que possui um compromisso com a classe 
trabalhadora e com políticas sociais universais – não com essas políticas fragmentadas que se fundamentam 
na lógica do favor e não da emancipação. Devemos desvelar a dominação por trás da relação capital/trabalho, 
devemos ir a favor do Projeto Ético Político do assistente social, a favor do fim da concentração de renda e 
buscarmos a implementação de um novo projeto societário que reproduza os interesses da classe trabalha-
dora, promovendo sua emancipação. 
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ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y SUS INFLUENCIAS
EN EL TRABAJO SOCIAL CHILENO
Marcelo Torres F.139 
Universidad Tecnológica de Chile - Chile

Resumen

Los diversos contextos sociopolíticos del país, han tensionado el desarrollo del Trabajo Social chileno, pues los diferentes regímenes 
políticos (democráticos y dictaduras) han permeado el desarrollo de la profesión. En este escenario, el Estado en sus funciones regu-
ladoras de orden y control social ha establecido en su marco jurídico y político normativas que han situado tanto al crecimiento como 
el desarrollo del país; los diversos proyectos políticos a lo largo de la historia han permitido que el Trabajo Social se haya ido desarro-
llando desde diversas perspectivas políticas, éticas y epistemológicas, lo cual ha tensionado los actuales escenarios de la profesión.

Palabras claves: Trabajo Social –Escenarios sociopolíticos- Identidad profesional

Escenarios sociopolíticos y sus influencias en el trabajo social chileno

Los diversos contextos sociopolíticos del país, han tensionado el desarrollo del Trabajo Social chileno, pues 
los diferentes regímenes políticos (democráticos y dictaduras) han permeado el desarrollo de la profesión. En 
este escenario, el Estado en sus funciones reguladoras de orden y control social ha establecido en su marco 
jurídico y político, normativas que han situado tanto al crecimiento como el desarrollo del país. Los diversos 
proyectos políticos a lo largo de la historia han permitido que el Trabajo Social se haya ido desarrollando des-
de diversas perspectivas políticas, éticas y epistemológicas, lo cual ha tensionado los actuales escenarios de 
la profesión. Para entender las discusiones actuales que se dan en torno a nuestra profesión es importante 
reflexionar respecto a la configuración del Trabajo Social en los diversos escenarios sociopolíticos del país, es 
decir, cómo el Estado y la ciudadanía, así como sus dinámicas van tensionando a un Trabajo Social que debe 
situarse en los diversos escenarios emergentes, y que van afectando y a su vez problematizando los desafíos 
éticos de la profesión, su identidad, formas de intervención, etc. En definitiva, interrogantes que pretenden ser 
discutidos en el contexto de esta presentación. En este escenario, el Estado en sus funciones reguladoras de 
orden y control social ha establecido en su marco jurídico y político normativas que han definido tanto el cre-
cimiento como el desarrollo del país; los diversos proyectos políticos a lo largo de la historia han permitido que 
el Trabajo Social se haya ido desarrollando desde diversas perspectivas ideológicas, éticas, epistemológicas, 
teóricas y metodológicas, lo cual ha tensionado los actuales escenarios de la profesión.

Estas tensiones han obligado a una reconceptualización constante de la disciplina ante el cambio dinámico 
de las diversas áreas de intervención y conocimiento del Trabajo Social; es en estas tensiones que se busca 
conocer y significar desde los mismos actores sociales situados en los diversos momentos históricos de la 
profesión, sus vivencias, historias y posiciones respecto al cómo y para qué el Trabajo Social ha ido situándo-
se disciplinariamente en los diversos escenarios sociopolíticos (aportes que se publicaran al término de este 
proyecto de investigación). Matus (1999) nos señala que profundizar en las formas en que el Trabajo Social 
accede al conocimiento de la realidad, implica sin lugar a dudas una reconstrucción histórica. No se trata, 
por tanto, de presentar exhaustivamente los diferentes momentos históricos del Trabajo Social dado que en la 
139 Correo electrónico: luis.torres06@inacapmail.cl
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literatura existen diversas apreciaciones que dan cuenta de ello y están abordadas en su amplia profundidad. 
Sin embargo, dicha reconstrucción histórica nos permite adentrarnos en la problemática de la identidad y los 
desafíos de un Trabajo Social contemporáneo.

Situar el contexto histórico de la profesión necesariamente debe hacerse conociendo las diversas variables 
estructurales que se dan en un contexto, en este sentido la historia del Trabajo Social es una historia política, 
económica, cultural, social y ahora además, tecnológica. Es decir, para descubrir y entender al Trabajo Social 
en su historia, se necesitan elementos de contexto, pues sin ellos difícilmente se puede hacer una comprensión 
histórica del desarrollo de la profesión y se dificulta la posibilidad de valorar la importancia de los trabajado-
res sociales, que son los que han ido generando aquellos aprendizajes, las resignificaciones de los procesos 
históricos y la forma como han influido en las actuales discusiones respecto las formas de entender la profe-
sión. Como dice Michel Chauvière (Bec et. al., 1994), la profesionalización del Trabajo Social es compleja y no 
unívoca. Se forja en el tiempo; es una construcción que se hace progresivamente, alimentándose de diversas 
corrientes, utilizando numerosas estrategias, inscribiéndose en el conjunto de los hechos sobresalientes de la 
época. Es pues, algo social e históricamente construido. Así, cuando la Enciclopedia de Trabajo Social de la 
NASW se plantea el tema de la historia y la evolución de la práctica del Trabajo Social, afirma taxativamente 
que se desarrolló como disciplina especializada desde la mitad del siglo XVIII hasta finales del XIX, a partir de 
las sociedades organizadas para la asistencia a los pobres. Cada momento histórico de la profesión, es un 
momento donde confluyen diversas variables que hacen que el Trabajo Social haya optado por diversos cami-
nos. Su importancia radica en los aportes que realizó la profesión en cada uno de esos momentos y la forma 
como se ha ido configurando como tal.

Situar el Trabajo Social chileno desde una perspectiva sociopolítica invita a reflexionar sobre cómo la discipli-
na se ha ido configurando al interior de las Ciencias Sociales y cómo a su vez, ha ido reconceptualizándose 
según los diversos escenarios políticos que obviamente, transcienden las formas como el Estado ha abordado 
las diversas situaciones y realidades sociales. Es a partir de lo señalado que se encuentran en la literatura tres 
tesis sobre el origen de la disciplina. Las dos primeras corresponden a las propuestas de Carlos Montaño en 
su texto “La naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, sus especificidades y su reproduc-
ción”, y la tercera tesis corresponde a los escritos de María Angélica Illanes en su libro “Cuerpo y Sangre de 
la Política. La construcción histórica de las visitadoras sociales (1887-1940)”. Y en el contexto de ésta publica-
ción se plantea una cuarta perspectiva que recoge, pero a su vez tensiona las ya existentes, denominada “una 
mirada crítica situacional permeada por variables sociopolíticas“. Esta tesis plantea la necesidad de validar, 
legitimar y aprender de aquella historia del Trabajo Social en sus diversos escenarios, pues las dimensiones, 
políticas, económicas y sociales han hecho de la disciplina, a diferencia de otras, contar con la capacidad 
de ir reconstruyéndose en sus contextos, cuestionándose desde su perspectiva teórica y práctica, ya que la 
cuestión social siempre ha existido con connotaciones marcadas principalmente por miradas ideológicas y 
legítimas. Pero lo relevante es que siempre ha existido un Trabajo Social situado en perspectiva histórica, cen-
trado en el sujeto, la persona, desde énfasis distintos que se asumen en los diversos escenarios.

Planteamos que entender el Trabajo Social debe realizarse desde la mirada situacional crítica, que invita hoy 
en día a recoger todas estas perspectivas para así entender y discutir en torno al desarrollo de la profesión. 
Sin embargo, no nos permitimos clasificar o categorizar esas formas de entendimiento, por el contrario apor-
tamos en primera instancia que la profesión no nace de una etapa a otra o deslegitimando las posiciones 
más conservadoras del Trabajo Social, sino más bien, que la profesión se ha ido configurando en los diversos 
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escenarios sociopolíticos donde ha tenido la claridad suficiente para ir replanteando sus visiones teóricas, las 
influencias epistemológicas y metodológicas, y su visión ético –político de la intervención, así como el posi-
cionamiento ideológico. Es decir, es una profesión que ha ido transitando por diversos proyectos políticos y 
cambios que han presentado las Ciencias Sociales, y en estos contextos ha sido una disciplina resiliente, es 
decir, ha tenido la capacidad de sobreponerse a todos aquellos cuestionamientos que en el pasado y el pre-
sente, han tensionado el desarrollo de la profesión. Por último, mencionar que han existido diversas formas de 
ayuda, de entender y abordar las políticas sociales, donde además la profesión ha ido configurando su iden-
tidad, generando un transitar reflexivo para proyectar nuevas formas de entendimiento en el desarrollo de la 
profesión. Ha existido una “reconceptualización permanente del Trabajo Social”, así lo demuestra su historia, 
la diferencia está en lo que se señaló con anterioridad, existen escenarios sociopolíticos que permiten plan-
tear con mayor énfasis determinadas posturas ideológicas, pero todas en un contexto histórico que hay que 
reconocer y valorar. Desde este escenario hay que entender el Trabajo Social con una mirada integradora e 
inclusiva, crítica-situacional que no categorice determinas formas de entendimiento, ya que todas contribuyen 
a descifrar los desafíos de la profesión.

Hoy en día la formación del Trabajo Social es el resultado de su historia. Principalmente, la identidad profesio-
nal es la que ha adquirido un carácter particular, según Mario Quiroz (1990), la identidad se edifica con funda-
mento en la historia, depende del pasado donde surgen las primeras identificaciones que dan origen a la pro-
fesión, y a partir de ésta se va enriqueciendo y modificando en función de las demandas sociales. A partir de 
esto también surgen nuevos roles y aumenta el caudal de conocimiento y la reflexión sobre la propia práctica. 
Para Quiroz es primordial a la hora de hablar sobre el Trabajo Social de hoy, referirse al mito fundacional, es 
decir el Trabajo Social edifica su propia leyenda con base en una historia que una vez tuvo sentido y le fue 
funcional: la caridad y la filantropía, aunque actualmente, desde una perspectiva crítica, esté en discusión y 
sea negado rotundamente. “La esencia del Trabajo Social está en su historia, en la profundidad de sus raíces, 
es decir, en su conciencia histórica” (Quiroz M. , 1990). 

De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación una descripción de los diversos momentos sociopolíticos 
y la forma como se ha situado el Trabajo Social.

Escenarios sociopolíticos y sus influencias en el Trabajo Social en Chile: 1960 – 2010

Los proyectos globales: Auge y caída del Estado asistencial (1960 -1973)

Durante la segunda mitad del siglo pasado, el Estado se constituyó en el escenario de la polarización global, lo 
cual también se reflejó en el campo del movimiento asociativo. El conflicto entre capital y trabajo se proyectó 
en toda forma de organización, y en el marco de la sociedad de masas que emergió junto con el desarrollo 
capitalista chileno, contribuyó a escindir aún más ambas dimensiones del conflicto contemporáneo. Ese tejido 
asociativo que nació bajo el impulso de un Estado fuerte, centralista, heredero de la tradición borbónica, no 
tuvo, al menos durante la mayor parte del siglo XX, la autonomía suficiente para intervenir en la esfera pública 
y construir procesos de participación y empoderamiento ciudadano. La matriz histórica de articulación so-
ciopolítica se estructuró en torno al Estado.

La crisis de la matriz Estado – céntrica, que adviene tras el término de los escenarios polarizados de la Guerra 
Fría, generó desintegración y profundizó la exclusión porque las certidumbres ordenadoras de la vida colec-
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tiva que encarnó el Estado no se traspasaron a la ciudadanía. Esa ausencia o carencia de un orden fue esti-
mulando conductas de corto plazo que han encontrado en las lógicas del mercado su máxima expresión. El 
intercambio mercantil, el cálculo de corto plazo y la máxima rentabilidad en toda operación social, comenzó a 
lubricar las nuevas relaciones sociales. 

Hacia fines de los años cincuenta, se vivió un agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que 
surgió tras la crisis de 1929, y que tuvo un fuerte desarrollo en la década de los años cuarenta y cincuenta. 
Para consolidar el modelo se requería ampliar y sostener un mercado interno e incorporar tecnología a los 
procesos productivos que incrementaran el valor de los bienes. Tras la decadencia en 1955, el discurso nacio-
nal-desarrollista se sometió a una reingeniería técnica que implicó dejar de lado la Corfo, centralizar la Cepal y 
unirlas a keynesianismo y marxismo estructuralista. Se pasó al nacional desarrollismo (Salazar & Pinto, 1999, 
p. 161).

Por otro lado, se inició un proceso de democratización creciente de la vida política con la integración de la 
mujer al padrón electoral y su derecho a voto, al tiempo que los campesinos y demás pobladores adquirieron 
sentido de identidad social en medio de un desarrollo de los partidos políticos que buscaban transformar las 
estructuras generadoras de injusticias sociales. La marginalidad y la pobreza son una causa del capitalis-
mo de la dominación de clases lucrativas, insensibles a los problemas de los sectores desfavorecidos de la 
sociedad. El jesuita, Roger Vekemans escribió que la marginalidad era un fenómeno histórico estructural no 
originado en el desarrollismo sino en el dualismo estructural del mundo latinoamericano por lo que cabía una 
estrategia civilizatoria. Esta tesis fue la base para montar la política de Promoción Popular durante el gobierno 
de Frei. Lo que vino después fue una forma de populismo donde se generó dualidad de poderes, y la clase 
política fue incapaz de encontrar formas de diálogo con el movimiento social popular.

A la par avanzó la idea de la revolución social. Como señala Illanes, “la etapa de auge estuvo marcada por la 
palabra “compromiso” del Estado respecto de la clase trabajadora, alcanzando allí su máxima expresión el 
concepto Estado-Pueblo” (Illanes, 1993, p. 427), que en la década de los años sesenta marcó el punto crítico 
en la historia chilena. El Estado asistencial y de seguridad hizo agua: incapacidad total para responder a las 
demandas de vivienda popular, creciente deserción escolar, problemas laborales sin solución... (Illanes, 1993, 
p. 431). El Programa de promoción popular del gobierno de Frei (1964 – 1970), se “constituiría en el elemento 
clave de una nueva mediación entre el pueblo y el Estado, que tenía por objetivo reemplazar el rol desempe-
ñado por lo tradicional, vertical, paternal, caridad o beneficencia, por una razón horizontal, igualitaria y parti-
cipativa propia del derecho humano” (Ilanes, 1993, p.447). 

Durante el periodo sociopolítico 1940-1960, en el Servicio Social se manifestaron dos fenómenos: la influencia 
norteamericana a través del social works, ya mencionado, que se caracterizó por un enfoque aséptico y tecno-
crático, y una concepción desarrollista. Este servicio se identificó con una “acción fundamentalmente rehabi-
litadora” (Ander- Egg, 1995, p. 232), y retomó las características de la asistencia social, es decir, el interés por 
la asistencia de individuos que la necesitan en forma transitoria o permanente, a lo que se sumó la función de 
rehabilitación y la profesión se asumió como una prestación de servicios. No existía un compromiso de parte 
del profesional; la política y la ideología eran completamente ajenas al desempeño del profesional, que debía 
ser totalmente neutro. 
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En contraposición al Servicio Social tradicional, la concepción desarrollista planteaba que no solo había que 
resolver los problemas individuales, sino también contribuir al funcionamiento de la sociedad. Esta concep-
ción surgió de los estudios presentados por la Cepal, que estimulaban la participación del Servicio Social en 
las iniciativas para encaminar la región hacia el desarrollo. Dicha concepción fue un paso importante para el 
desarrollo de nuestra profesión, dado que generó una nueva mirada en un contexto global. De esta forma, el 
desarrollismo llegó al Trabajo Social y planteó cómo incorporar a los marginados en el desarrollo de la socie-
dad global. Es en esos momentos donde empezó a considerar la PARTICIPACIÓN SOCIAL como uno de los 
medios para lograr la integración de la población marginada al conjunto de la sociedad (mercado del trabajo 
y vida ciudadana) mediante diversas técnicas o prácticas sociales: programas de desarrollo de la comunidad, 
promoción social o popular, animación de base, animación popular… “A los marginados hay que integrarlos 
a la sociedad global mediante su participación activa en proyectos de desarrollo”. La principal crítica es que 
no planteó un cuestionamiento a la sociedad global, aun cuando se hablara de cambios de estructuras, en 
el fondo se trató de correctivos y anuló el hecho de que el fenómeno de la marginalidad es producto de la 
dinámica de la sociedad global. 

Las transformaciones sociales suscitadas desde la lógica del capitalismo trajeron nuevos escenarios que de-
bían ser enfrentados por la sociedad; la filantropía tecnificada llevó a los profesionales de la época a re-pensar 
su accionar, entendiendo las relaciones sociales desde el dinamismo, tratándolas de manera realista y profun-
da, en donde los profesionales están en directa relación con las necesidades no satisfechas de las personas. 
El Asistente Social pasó a intervenir en la realidad con el objetivo de modificarla, teniendo presente que la rea-
lidad es dinámica con un sinnúmero de variables que influyen en la conformación de los procesos. El Servicio 
Social no podía seguir desarrollándose como un agente repetitivo de acciones sin sustento teórico, en esa 
lógica tenía sentido el esquema conceptual referencial operativo (ECRO), de Pichón Riviere, instalado por Tra-
bajadores Sociales argentinos en 1965. Desde esa fecha comenzó la búsqueda de una teoría que sustentara 
a la profesión en América Latina, pues hasta los sesenta el Servicio Social era un instrumento de los sectores 
dominantes para mantener un sistema que perpetuó las desigualdades sociales.

De este modo, la reconceptualización sería fruto de las condiciones históricas, sumado a la incapacidad del 
Servicio Social para dar respuestas efectivas a las demandas del medio social cambiante sobre el cual desa-
rrollaba su accionar. Esto fue llevado a cabo por profesionales de la época que realizaron críticas a la profe-
sión y plantearon la necesidad de elaborar teorías que dieran sustento a la praxis profesional. De acuerdo a lo 
descrito con anterioridad, puede resumirse que la corriente que se denominó “reconceptualización” desplegó 
una gran duda sobre las asignaciones y las tareas que tradicionalmente se asignaron a los/as profesionales en 
Servicio Social. Para la reflexión reconceptualizadora esas funciones –que calificaba como “asistencialistas”- 
más allá de las intenciones de los/as profesionales, funcionaban en contra de la organización y movilización 
de los beneficiarios y, en consecuencia, resultaban funcionales a la reproducción de las relaciones de domi-
nación imperantes.

Desde entonces, los/as trabajadores sociales críticos de su propio legado, empezaron a preguntarse sobre 
su rol, el cual tendría que ver directamente con la identidad profesional, con aquello que lo distingue de otras 
disciplinas que se desempeñan en el campo ancho de lo social. En ese entonces se intentaron algunas res-
puestas. Por ejemplo, Exequiel Ander Egg planteó “agente de cambio”; y aquellos influidos por Paulo Freire 
propusieron “educador social”. En un análisis erúdito (casi siempre afirmado en Lukacs) se argumenta que las 
“identidades profesionales” en el campo de las “ciencias sociales” fueron construidas y alentadas por pensa-
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dores de la burguesía, a mediados del siglo XIX, precisamente en el momento en que esta clase –que ha sido 
profundamente revolucionaria en la lucha contra los privilegios estamentales y el orden aristocrático- ha deja-
do de serlo porque ya estaba instalada en el poder. Según esta reflexión, la fragmentación de las disciplinas 
sociales particulares sirve a dos propósitos políticos que deberíamos rechazar. 

Por una parte, conviene a objetivos corporativistas, ya que cada disciplina pasa a monopolizar y controlar 
un espacio profesional, una parcela propia (en lo laboral, en la formación, en la reflexión…) defendida de la 
intromisión de los demás. Por otra parte (y más importante para nuestros intereses), esta opción que fractura 
lo social en múltiples miradas especializadas, empuja a considerar los hechos sociales sin referencia a las 
relaciones reales de la sociedad; se pierde la mirada de la “totalidad”, del conjunto social concreto en el cual 
suceden los acontecimientos y los procesos y, de esta manera, se recorta, tanto la capacidad de entender 
como la lucidez para actuar sobre la realidad. Es así, concluyen los brasileros, que la preocupación del Trabajo 
Social por “el rol” debe considerarse como una búsqueda equivocada, muy propia de esa fragmentación de 
las disciplinas sociales particulares,ya que ni el Trabajo Social, ni sus haceres pueden entenderse a través de 
conceptos estáticos (abstractos). Por el contrario, se definen dialécticamente en relación al contexto histórico 
(concreto), que incluye desde las reflexiones teóricas hasta las prácticas impulsadas en cada caso. 

Contra tales afanes esencialistas (¿cuál es la naturaleza del Trabajo Social?) la reflexión acerca de la profesión 
y sus prácticas debería partir desde la consideración adecuada del contexto (la totalidad espacial y temporal) 
en la que debe desempeñarse la profesión. Se entiende que los/as trabajadores/as sociales definen su actuar 
en el contexto concreto de las políticas sociales impulsada en cada formación social (específica en el espacio 
y el tiempo). Son funcionarios/as de las políticas sociales, lo cual no significa que las acciones concretas que 
emprenden se desprendan linealmente, del diseño y sentido de esas políticas; es decir, son el espacio de 
mediación que articula, de manera no mecánica, la acción profesional de los/as trabajadores sociales y las 
dinámicas de funcionamiento de la formación social concreta en la que se desempeñan. 
Así concluyo que, para conocer y analizar el sentido de las acciones del desempeño profesional en una co-
yuntura dada, es necesario ubicar ese desempeño en el contexto inmediato de las políticas sociales que co-
rresponden a la sociedad bajo esa coyuntura.

La restauración del asistencialismo: La dictadura 1973 – 1989

Gobierno autoritario e impuesto “de facto”. Estado represor que limita las garantías individuales, viola los dere-
chos humanos y, en general, recorta la condición y el derecho de la ciudadanía. En algún sentido los cambios 
generados por el golpe de Estado de 1973, provocaron una profunda reestructuración entre el Estado y la 
sociedad. La refundación del orden estatal en Chile trajo consigo una tensión de doble movimiento, como bien 
apunta Portantiero (1999): ”Integración hacia el mundo, fragmentación hacia el interior de las sociedades. Por 
un lado, globalización, por el otro la segmentación entre las coordenadas de la rehabilitación de la democra-
cia representativa y la soberanía del mercado. El resultado impactó la sociedad civil despedazando las redes 
comunitarias, los vínculos sociales, los mecanismos de protección, por lo que se puso en marcha el escenario 
de la incertidumbre, de la privatización de la vida, de la crisis del espacio público” (p.33).

El proyecto que atravesó el periodo fue la instalación, consolidación y desarrollo, en todos los aspectos de 
la vida económica, social y cultural, de un “orden” inspirado en la doctrina neoliberal (más de la vertiente 
norteamericana que la europea), que entiende a la sociedad como una sumatoria de individuos (no existiría 
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propiamente, la sociedad ni el bien común) donde el equilibrio, en la desigualdad, se alcanza dejando que las 
variadas iniciativas portadoras de poderes distintos, se coordinen y ajusten en los diferentes mercados. El Es-
tado se abstiene de intervenir en aquellas cuestiones que teóricamente, podría solucionar la iniciativa privada 
a través de los mercados (Estado subsidiario) y siempre va a intervenir, con fuerza, frente a situaciones socia-
les y políticas (pasa a ser lo mismo) que obstaculizan el libre funcionamiento de las fuerzas en los mercados 
(de allí la proscripción de los partidos y el descabezamiento de las organizaciones).

Esta filosofía que favorece el “Estado mínimo” llevó a que se traspasara la iniciativa y la responsabilidad a 
campos privados, tarea que en Chile siempre fue responsabilidad estatal. Así, la construcción y gestión de 
obras públicas (carreteras, túneles o puertos) se entregó a responsabilidad privada, así como una parte de la 
administración de los servicios sociales como el caso de la educación (el sector particular subvencionado), 
el acceso a la salud (las Isapres) y la gestión de los fondos de jubilación (AFP). A lo largo de los 16 años que 
duró la dictadura se instalaron grandes diferencias en lo económico y social. Por una parte, llegó a constatar-
se entre un 35% y un 40% de personas con ingresos per cápita debajo de la línea de pobreza y, por otra, la 
desigualdad (en la distribución de los ingresos) fue la segunda más regresiva de Suramérica140. La llegada de 
la dictadura implicó un retroceso del avance social. Se produjo una caída permanente en los gastos sociales 
como resultado de la implementación de un modelo neoliberal (Foxley, 1992). En definitiva, fue un periodo de 
restricción de los derechos políticos, el rol del Estado fue subsidiario, abandonando el Estado de bienestar, y 
disminuyó el gasto público por lo cual se restringió el campo profesional. A ello se sumó la expulsión del país 
de varios profesionales y en el caso de los (as) trabajadores (as) sociales que se quedaron debieron adaptarse 
a una nueva situación. 

En este contexto, el Trabajo Social retomó el asistencialismo, tan cuestionado anteriormente. Asimismo, la 
formación profesional se vio afectada tras la caída del gobierno del presidente Salvador Allende; las escuelas 
de Servicio Social dejaron de funcionar y fueron cerradas seis de las once existentes en el país. Con la Ley de 
educación superior, se permitió que la enseñanza de Servicio Social se dictara en instituciones que no nece-
sariamente fueran universidades y los profesionales comenzaron a desenvolverse en el área de los derechos 
humanos. 

Reinstalación democrática post dictadura: 1989 - 2017

Los intereses sociales representados en los gobiernos de este período corresponden a aquellos sectores que 
fueron excluidos por el proyecto pinochetista y que- en grueso- coinciden con los segmentos que defendían 
los valores que fueron conculcados durante la dictadura (la vigencia de los derechos humanos y el Estado de 
derecho). La economía chilena, radicalmente abierta, ha permanecido muy sensible a las crisis cíclicas que 
afectan al capitalismo mundial. La década de los noventa constituyó para los actores y movimientos sociales 
de Chile, un escenario de experimentación, innovación y despliegue de creatividad ciudadana, pese a las di-
ficultades y severos déficits de modernidad e integración a los mercados y al orden democrático observable 
en las periferias del mundo local y regional. Fue un escenario caracterizado por procesos desconocidos y que 
no tienen parangón en la historia reciente. 

140 El índice de Ginni para Chile (1989) llegó al 0.57%, con la característica de una alta concentración sobre el 5% de los ingresos más altos.
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Un hecho destacado en la emergencia de esta nueva realidad fue el nuevo protagonismo ciudadano de cara a 
las insuficiencias del Estado y el mercado, adquiriendo una importancia decisiva la participación de la ciuda-
danía. En el seno de este cambio tuvo lugar la disputa conceptual sobre el sentido de los nuevos conflictos de 
la globalización, aflorando términos como sociedad civil, ciudadanía, actores emergentes, nuevos movimien-
tos sociales y tercer sector; Este proceso estuvo acompañado de una crítica a los estilos de hacer política y 
en general, de desencanto con el orden económico, cultural y social imperante. El resultado de los cambios en 
el Estado durante el tránsito de la dictadura militar a los gobiernos democráticos post 1990, generaron trans-
formaciones en la sociedad civil y alteraron el patrón o matriz Estado céntrica, que se reflejó en la redefinición 
del modo en que las políticas públicas fueron desarrolladas por el Estado, particularmente, la manera en que 
las organizaciones de la sociedad civil fueron interactuando con las agencias de gobierno. 

Esta transformación se expresó en una nueva relación entre sociedad y Estado, formando parte de una nueva 
comprensión de lo público no estatal hacia la década de los ochenta, circunscribiendo lo público estricta-
mente del Estado o a la esfera del mercado. Hoy, esta categoría permite comprender lo público no estatal 
por la importancia que tiene la sociedad como fuente de poder político, atribuyéndole un rol expreso en la 
conformación de la voluntad política, así como reivindicando sus funciones de crítica y control sobre el Esta-
do (Bresser-Pereira & Cunill, 1998, pp. 34-38)141. El discurso de la gobernabilidad fue el dispositivo que hizo 
posible la subordinación de las relaciones sociales a la lógica del mercado, y fue tempranamente observado 
por Lechner, quien apuntó que uno de los rasgos sobresalientes de la cuestión democrática era “el desplaza-
miento del Estado por el mercado como motor de desarrollo social, dando lugar a una verdadera sociedad de 
mercado” (1995, p. 347). 

La idea de gobernabilidad, entendida como posibilidad de gobernar en el marco de las instituciones y proce-
dimientos democráticos, devino problemática en ese nuevo escenario, por cuanto “la política deja de ser la 
instancia de coordinación y regulación social y desborda la institucionalidad del sistema político a través de 
múltiples redes” (Lechner, 1995, pp. 353 - 354). Este proceso ha sido conceptualizado como un periodo de 
reconstrucción y protección institucional por el carácter predominantemente jurídico y político que asumieron 
las instituciones en el periodo de transición (Moreno, 2007), en el que se cuestiona que el enfoque en uso era 
estrictamente gubernamental no social, pues no existían o eran irrelevantes las capacidades sociales de auto 
organización, autogobierno, autorregulación y solución de los problemas, en conformidad con el supuesto 
arraigado de considerar a la sociedad como problema (Aguilar, 2007, p. 4).

Es así que podemos identificar tres formas tipo de política social en Chile post 73: i) la política asistencial sub-
sidiaria durante la dictadura, ii) la política social del Estado benefactor durante la primera Concertación y iii) 
las políticas con dimensión socio organizativa, que comienzan a imponerse a vuelta de siglo. En algún punto 
anterior, anunciamos que el desempeño de los trabajadores/as sociales no podía derivarse mecánicamente de 
la forma que ofrecía la política social. Las políticas no “causan” la acción de los /as profesionales, sino que son 
espacios a los cuales se refiere la práctica de los/as trabajadores/as sociales, pero de distintas maneras. Es un 
contexto en relación al cual se define la acción de diversas maneras. Las opciones extremas de este arco de 
decisiones son por una parte, el profesional que acepta, se somete y adecúa funcionalmente a las exigencias 
que dicta la política y, por otra, el/la trabajador/a social que rechaza la línea que propone la política.

141 Para Portantiero (1999), “Esa dimensión ausente es la de «lo público», entendida como un espacio que pueda asegurar en los más extendidos ámbitos de la vida 
colectiva una mayor información, participación y descentralización de las decisiones”(pp.180-181).
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Así, durante la dictadura, existieron trabajadores sociales que trabajaron en las políticas focalizadas y asis-
tenciales del estricto neoliberalismo más aún, hubo trabajadores sociales que creyeron el cuento del mercado 
como solución de la cuestión social y, en ese mismo período, otros/as criticaron esos enfoques y prefirieron 
incorporarse a las ONG e impulsar “experiencias piloto” junto a las organizaciones subalternas. Durante la 
primera Concertación, estuvieron aquellos/as profesionales que instalaron democracia cumpliendo fielmente 
con incrementar la eficacia de la acción social oficial y ampliar las coberturas de los servicios sociales, tam-
bién estuvieron aquellos/as que sin negar la necesidad de lo anterior, buscaron ir más allá e impulsaron formas 
Innovadoras en los programas, especialmente en espacios más liberados frente al aparato estatal central, 
como los municipios. Los profesionales conforme a los principios de equidad y justicia social, comenzaron a 
combinar lo asistencial con lo promocional, aportando al proceso de planificación de las políticas sociales. La 
labor de los profesionales ha sido de mediadores entre la sociedad y el Estado. Con respecto a la formación 
profesional hay registradas ocho escuelas de Trabajo Social, dependientes de universidades tradicionales, 
que están organizadas en la asociación chilena de escuelas de Trabajo Social, ACHETS, sumándose a ello un 
total aproximado de veintisiete escuelas dependientes de universidades privadas. 

En síntesis, desde 1939 hasta la actualidad, el Estado en Chile ha sido ocupado por sucesivos gobiernos, de 
distinto signo ideológico, pero que a lo largo de este tiempo han mantenido ciertos rasgos básicos comunes: 
el Estado siempre ha apoyado el orden económico capitalista (incluso durante los tres años de la Unidad Po-
pular), el régimen político ha sido presidencialista y el carácter político administrativo se ha mantenido bajo la 
forma “unitaria” (con énfasis hacia el centralismo). 
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CONFLICTO Y TERRITORIO: EL CASO DEL CORREGIMIENTO 
DE VILLANUEVA, MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA
Dina Marcela Narváez Hoyos142

Universidad del Sinú - Colombia

Resumen

El presente artículo se desprende del ejercicio de caracterización del corregimiento de Villanueva, municipio de Valencia, Córdoba, 
a partir de la investigación denominada Sujetos de Reparación Colectiva y Construcción de Territorios de Paz en el marco de la ley 
1448 de 2011.El objetivo es analizar las tensiones y articulaciones entre los conceptos de conflicto y territorio a partir de la experiencia 
en Villanueva, que ejemplifica dichas narrativas, así como reflexionar en torno a sus implicaciones en la configuración del conflicto 
armado en el departamento de Córdoba. Se plantea por tanto, una estructura argumentativa que si bien no dicta una linealidad en 
el texto si muestra un hilo conductor de la reflexión; en primer lugar sitúa las conceptualizaciones del territorio como construcción 
social, después, la descripción del caso y por último, las tensiones en relación al conflicto armado.

Palabras claves: Territorio, Conflicto, sujetos.

Introducción 

Colombia ocupa el segundo puesto dentro de los países con mayor biodiversidad en el mundo. El territorio 
nacional alberga 59 áreas protegidas, es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el cuarto de Suramé-
rica, y tiene soberanía en el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la selva amazónica, la cuenca del Orinoco y los 
Andes. El territorio continental de Colombia está dividido en tres grandes regiones dado su relieve: las llanuras 
costeras ubicadas al norte y occidente del país, el centro formado por la Cordillera de los Andes y sus estriba-
ciones, y el oriente formado por planicies. Cuenta con variedad de climas por su particular ubicación sobre la 
línea de Ecuador. Todas estas características se constituyen en particularidades del territorio colombiano que 
lo hacen especialmente atractivo a la mirada de diversos actores del orden individual y colectivo, nacional e 
internacional con distintos intereses.

Por lo anterior, el presente artículo en el marco del escenario de construcción de paz cobra importancia ya 
que permite articular diferentes conceptos desde un caso de investigación puntual y en esa medida, realizar 
un análisis crítico de las relaciones existentes entre éstos. La tesis que convoca el artículo se fundamenta en 
la idea del territorio como elemento fundamental en la configuración del conflicto armado en Córdoba, que 
tiene de fondo la noción de poder, control, dominio y apropiación de las tierras y su inherente concentración 
en manos de los actores que utilizan la tenencia de la tierra como arma.

El territorio como construcción social

En torno al territorio se han configurado diversos significados que se instauran desde las distintas disciplinas 
del área de las ciencias humanas y sociales, como la geografía, la economía, las ciencias políticas, la antro-
pología, la sociología, la psicología, el derecho y el Trabajo Social. El territorio como construcción social, ha 
sido estudiado desde distintas disciplinas, coincidiendo en que lo determina un entramado de complejidades 
142 Correo electrónico: dinanarvaez@unisinu.edu.co
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biológicas, ecológicas, económicas y políticas, como constructo teórico y sobre todo, como realidad social 
desde su epistemología. Es preciso anotar algunos de estos conceptos a fin de constatar dichas relaciones.
Según Llanos-Hernández (2010), en sus reflexiones a propósito de las construcciones del concepto de territo-
rio en ciencias sociales, podría resaltarse el siguiente argumento:

En las últimas décadas en el medio académico el concepto de territorio ha desbordado los límites 
fronterizos del pensamiento geográfico, para adquirir cada vez más una mayor relevancia al interior 
de otras disciplinas de las ciencias sociales, tal como ha venido aconteciendo en la sociología, la 
antropología o la economía. Esta apropiación del concepto forma parte de los cambios teóricos y 
conceptuales que desde los enfoques disciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios ocu-
rren en las ciencias sociales, los cuales buscan explicar la complejidad de los procesos sociales 
que ocurren en la actualidad en un contexto de mundialización de la economía, la cultura y la po-
lítica. (p.207) 

De lo anterior cabe destacar que la noción de territorio tiene como intencionalidad dar cuenta de los cambios 
en las coyunturas mundiales y nacionales, en que ha estado inmersa la sociedad colombiana, de forma par-
ticular el conflicto armado interno. Así las cosas, puede afirmarse que el territorio como concepto responde a 
unas realidades sociales específicas de las cuales forma parte.

Del mismo modo, como plantea el autor en mención, el concepto de territorio ha estado asociado a la geo-
grafía ya que, “por medio de este concepto se podrá establecer el recuento de las montañas, ríos, mares, 
bosques, desiertos, minerales, animales, flora; es decir la riqueza natural de los Estados nacionales” (Llanos 
Hernández, 2010, p. 209). Asimismo, el territorio guarda una clara relación con la cartografía en la medida que 
describe los límites y fronteras de cada uno de los Estados, dicha noción del territorio planteada desde un 
enfoque científico racional se agota entonces, en describir las características de la superficie terrestre donde 
cohabitan los seres humanos.

A partir del hecho de que el territorio es configurado por las coyunturas mundiales y nacionales, en el siglo XIX 
con el creciente modelo de producción capitalista ese concepto naturalista del territorio se quedó corto para 
responder a las dinámicas de comercio, industria y cultura de cada uno de los países.

Ahora bien, desde las ciencias políticas es posible tener en cuenta que:

Territorio se refiere (Geiger, 1996) a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación 
de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, 
propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. El 
concepto de territorio está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio de-
terminado; está ligado a la idea de poder público, estatal o privado en todas las escalas (Correia de 
Andrade, 1996). Bien puede ser el territorio de un Estado, el de los propietarios de la tierra rural o 
de los conjuntos residenciales cerrados de las ciudades, o los dominios del mercado de una em-
presa multinacional. (Montañez G.& Delgado M., 1998)

En ese orden de ideas se evidencia la vinculación del territorio con el poder, y más concretamente con el Es-
tado; la evolución de la mirada materialista del territorio se transforma teniendo en cuenta algunos elementos 
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de carácter político inherentes a la territorialidad y las características de los Estado-Nación. Es desde esta 
aproximación que empieza a vislumbrarse el efecto del poder-dominio sobre un territorio geográfico determi-
nado al mismo tiempo que se entretejen las relaciones entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo individual, 
distinciones sobre las cuales se volverá en el apartado tres cuando se refiera el caso del conflicto armado en 
el corregimiento de Villanueva. Estas connotaciones geopolíticas son las que iniciaron los cuestionamientos 
alrededor de las tensiones entre conflicto y territorio.

Por su parte los antropólogos advierten que:

…Al mirar hacia la concepción de territorio que tienen los geógrafos se han fijado muchas veces 
en esas dimensiones políticas del territorio. Han reconocido que los geógrafos en geografía social 
abordan el mismo “como un escenario de poder, de gestión y de dominio del Estado de individuos, 
de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales, pero también 
como una superficie terrestre demarcada que conlleva una relación de posesión por parte de indi-
viduos y grupos y que contiene límites de soberanía, propiedad, vigilancia y jurisdicción”.( Capel, 
2016, p. 9)

“Los antropólogos advierten que el hombre nunca accede a ese substrato directamente, sino a través de una 
elaboración significativa, que en ningún caso está determinada por las supuestas condiciones físicas del terri-
torio” (Capel, 2016, p. 13). Esto coincide con el anterior planteamiento en tanto que trasciende la visión física 
del territorio pero agrega un elemento y es el de la noción de ser humano como sujeto que elabora significa-
dos a partir de su relación con el territorio, elemento central al momento de caracterizar una población y sus 
particulares afectaciones en términos de conflicto armado.

En sociología se estudia este concepto desde las siguientes orientaciones: “territorio como determinante de 
los procesos sociológicos, vincular el territorio con los procesos de desarrollo y cambio socio-cultural, y en-
tender el vínculo de lo urbano con el proceso de fundación de la sociología, con los paradigmas de la sociedad 
global y de la exclusión” (Capel, 2016, p.12), poniendo especial énfasis en las relaciones existentes entre los 
seres humanos y el territorio.

Finalmente, en Trabajo Social el territorio ha sido abordado desde el trabajo comunitario como aquel espacio 
que construye interacciones sociales entre los sujetos que lo habitan y crean relaciones sociales de identidad, 
colectividad, afinidad, sentido de pertenencia, contradicciones y diversidad. Aquel que puede ser transforma-
do desde una perspectiva de Derechos para el desarrollo de los miembros de la comunidad. La mayoría de las 
ciencias sociales estudiadas sitúan el territorio como construcción social donde se transversalizan elementos 
como el poder, los sujetos que lo habitan, la cultura, el Estado, los significados, la gestión, el dominio, elemen-
tos en intersección que configuran el territorio como elemento de conflicto.

Caracterización corregimiento de Villanueva

Una vez clarificado el concepto de territorio como construcción social es pertinente citar el caso del corregi-
miento de Villanueva, por tanto se muestra la caracterización del territorio que ejemplifica lo complejo de las 
dinámicas políticas, económicas y de género que acaban de ser expuestas desde las teorías de las ciencias 
sociales.
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Geografía y territorio: El corregimiento de Villanueva se encuentra ubicado en el margen noroccidental del 
municipio de Valencia a una distancia de 11 km, latitud 8.34056, longitud -76.1183 y una altura sobre el nivel 
del mar de 78 metros. El corregimiento está conformado por 11 veredas: La Quebrada, Palma de Vino, Los 
Pescaos abajo, Pescaos medio, El Perro, El Zorro, Tinajones, Las Cruces, Pueblito La Libertad, Florisanto y El 
Tigre. 

En la cabecera central de Villanueva que cuenta hoy con 185 viviendas, se asentó una población representati-
va del municipio; sus primeros pobladores fueron agricultores y ganaderos, quienes conformaron una comu-
nidad y forjaron un proceso de desarrollo para lograr el bienestar colectivo. Villanueva contó desde sus inicios 
con línea telefónica y tuvo una pista de aterrizaje de avionetas, propiedad de un hacendado de la región, que 
le servía para el transporte de alimentos y demás enseres.

La mayoría de las viviendas fueron construidas en materiales de la zona como bareque, palma, madera y 
boñiga de ganado. Las vías de acceso eran por trochas y las personas se movilizaban a caballo o en burro 
hacia la cabecera del municipio de Valencia. La presencia del Estado era nula, no contaban con un puesto de 
salud y debían trasladar a los enfermos en bestias (animales de carga como caballo o mulas), o en hamacas 
hasta la zona urbana. Esto provocó que muchos enfermos perdieran la vida en el intento por llegar al puesto 
de salud del municipio y la única escuela solo brindaba educación básica Primaria hasta 1988, que contó con 
secundaria, y en 2013 se inauguró un restaurante escolar y la nueva sede educativa Villanueva.

Respecto a la parte religiosa, hay una iglesia católica y cuatro evangélicas, evidenciando el culto a la fe cristia-
na en el corregimiento. También se cuenta con una cancha artesanal de futbol o plaza pública como se llama 
coloquialmente. En general, la comunidad cuenta con una casa comunal, tres hogares de bienestar FAMI y un 
Centro de Desarrollo Infantil. 

Actualmente, y como resultado de los procesos de paz en el país, es una zona denominada como sujeto de 
reparación colectiva, con el fin de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en el marco de la 
atención, asistencia y restitución de tierras, establecidas en la Ley 1448/2011.

También hay presencia de la Agencia de Renovación de Territorio -ART- , la cual desarrolla un programa de 
desarrollo con enfoque territorial -PDET-.

Demografía: Esta comunidad, en términos generales de gente honrada, trabajadora y humilde, está conformada 
por familias nucleares extensas y monoparentales, con un promedio de 800 habitantes en 185 viviendas, cuya 
estructra en su mayoría es de materiales como madera, bareque, palma y boñiga de ganado, y en menor grado 
de cemento y ladrillo.

Respecto a manifestación a las costumbres y tradiciones, festejan la Semana Santa, las fiestas en corralejas, 
los actos culturales del colegio, los San Isidros -por parte de la comunidad católica-, así como encuentros 
deportivos y celebraciones como el de las madres, amor y amistad, entre otros.

Economía: La actividad económica de esta población se ve mayormente representada en labores agrícolas 
y ganaderas de algunos de los miembros que la conforman y que generan la oportunidad de realizar trabajos 
como jornaleros a otros miembros de la comunidad de bajos recursos económicos y cuyo sustento proviene 
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del trabajo en fincas aledañas al corregimiento y cultivos de pancoger (maíz, yuca, ñame, papaya entre otros). 
En algunos casos estos productos son comercializados por intermediarios que llegan a la zona a comprar 
plátano y papaya. Esto demuestra que es una zona con una economía poco representativa y esto se ve 
reflejado en las condiciones de infraestructura, el deterioro de las viviendas, el bajo nivel de estudio y los 
pocos movimientos financieros. Cabe mencionar, la presencia de Reforestadora del Sinú, que genera empleo 
y permite ingresos económicos a las familias.

Politica y organización social: Es el corregimiento con mayor representatividad política en periodo de 
elecciones, tiene representación de concejales en el municipio, lo cual trata de retribuirse de alguna forma 
mediante el mejoramiento de vías de acceso, salud y educación. A nivel de estructura política y organizacional 
para la participación ciudadana y en aras de garantizar la prestación de servicios y la obligación de las 
comunidades de conformar una Junta de acción Comunal (JAC), está constituida la junta por la señora 
Yurleidis Tapia (presidenta), Lucelys Manjarrez (secretaria), Martha Hernández (vicepresidente), Héctor Jiménez 
(tesorero) y Leónides Segura (fiscal). También por los líderes comunitarios que de alguna u otra forma, apoyan 
iniciativas en beneficio de la comunidad.

Asimismo, existe una Asociación de jóvenes para la paz (Asojopaz), conformada por 40 miembros (desmo-
vilizados, victimas y demás personas), con proyectos de piscicultura y agricultura, apoyados por la adminis-
tración municipal y con la asistencia técnica de los funcionarios de la Unidad de asistencia técnica municipal 
(Umata), y recursos del programa Colombia responde. 

Villanueva tiene unas condiciones paisajísticas peculiares dadas las llanuras bordeadas por el valle del río 
Sinú, las montañas de la Serranía de Abibe y una vegetación exuberante a partir de los robles y los cedros; 
asimismo, su posición limítrofe es propicia porque conecta los departamentos de Córdoba y Antioquia, suma-
do a la fertilidad de sus tierras, lo que lo convierte en un escenario apto para situar la mirada cuando el interés 
es ostentar el poder.

Territorio y conflicto armado en Córdoba: el caso del corregimiento de Villanueva

El escenario colombiano actual en términos de construcción de paz, brinda un panorama complejo respeco 
a las relaciones entre los grupos sociales que habitan el territorio. Estas complejidades tienen su asiento en 
la incertidumbre y miedos de los sujetos víctimas de la inoperancia estatal y el abuso de poder por parte de 
grupos armados al margen de la ley y la fuerza pública. Ante ello, se ven imposibilitados y se sienten incapa-
citados para construir un nuevo espacio de tolerancia, equidad y transformación social.

Es necesario hacer memoria de los antecedentes del conflicto armado en Colombia y sus dinámicas de ex-
pansión territorial a fin de situar el foco de atención en el departamento de Córdoba y de forma puntual, en 
el corregimiento de Villanueva. Algunas reflexiones sientan las bases del conflicto en 1948, con el asesinato 
del líder político Jorge Eliecer Gaitán y la subsecuente época de La Violencia, algunos otros, en el dicotómico 
conflicto entre liberales y conservadores y otros, en la reacción del pueblo ante la ineficacia estatal. 

Todas las anteriores consideraciones son significativas y ya que la verdad es construida y no absoluta, mues-
tran una porción de la realidad socio histórica del conflicto y antes que antagónicas son complementarias 
entre sí. Sin embargo, interesa al presente anotar un aspecto común en todas las versiones: La expansión y 
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ubicación a lo largo del territorio colombiano por parte de grupos armados y la forma como el dominio y con-
trol del territorio se ha convertido en un arma de poder y coacción para intimidar, a tal punto que la geografía 
colombiana es determinada de acuerdo a la presencia de uno u otro actor.

Así las cosas, los grupos armados se ubicaron en zonas estratégicas de acuerdo a las características particu-
lares de la geografía colombiana; los paramilitares se ubicaron en la zona norte del país, en el departamento 
de Córdoba y límites con el departamento de Antioquia o lo que es conocido como el Urabá antioqueño; y las 
guerrillas se ubicaron en la zona sur del país. Es importante aclarar que el conflicto armado en Colombia no 
se ha distribuido homogéneamente, ni en espacio ni tiempo, y tampoco ha sucedido en territorios vacíos. Es 
posible evidenciar la ubicación geográfica del conflicto en Colombia en el siguiente mapa:

Mapa 1.Geografía de la Guerra 2002

Vásquez (2010) ubica algunas zonas del territorio colombiano como corredores estratégicos y evidencia cla-
ramente la zona del sur de Córdoba y el Urabá Antioqueño, como sector específico que conecta el Océano 
Atlántico y el Océano Pacífico, lo cual facilita el cultivo y transporte de drogas ilícitas. En este orden de ideas, 
el territorio cobra valor social en tanto que su configuración, las características de la ubicación topográfica de 
los departamentos y su hidrografía, son condiciones que facilitan el asentamiento de los grupos armados y 
contribuyen a la configuración de pautas de poder, control, dominio y apropiación del territorio y la población. 
Así las cosas, la construcción social sobre el territorio y su relación con las dinámicas del conflicto armado es 
sencilla de ilustrar siguiendo a Vásquez (2010), pues tiene que ver con la configuración agraria en que se pro-
mueve el latifundio, la violencia, la exclusión y el control social, ligados a un modelo social y económico (p.24). 
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Para el caso puntual de la consolidación del paramilitarismo en Córdoba es importante mencionar lo siguiente.

El departamento de Córdoba fue la plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras 
de poder previamente consolidadas a través del modelo de hacienda, ya que, como se mencionó 
anteriormente, éste incluía grupos de seguridad privada que monopolizaron el uso de la fuerza 
en el ámbito regional y establecieron dinámicas sociales y culturales en las que la defensa de la 
propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse incluso por 
medio de las armas. (Paz, 2016, p. 14)

En medio de este escenario la configuración de los poderes regionales estuvo estrechamente ligado con la 
distribución de la propiedad y por lo tanto, el epicentro de acciones bélicas. A través del caso del corregimien-
to de Villanueva es posible identificar en el micro territorio la consolidación de uno de los grupos paramilitares 
que expandió la presencia de la autodefensas en el territorio nacional, se hace referencia al territorio de asen-
tamiento de los hermanos Castaño Gil y lo que fue más adelante su centro de operaciones. Villanueva, Valen-
cia, tal como se caracterizó en el capítulo anterior se identifica por ser una zona sabanera con pastos fértiles y 
planicies bañadas por el río Sinú, que conecta los municipios de San Pedro de Urabá, Valencia y Montería y los 
departamentos de Córdoba y Antioquia. Esta particular ubicación llamó la atención de los Castaño, quienes 
como relatan los campesinos residentes de la zona, migraron desde Antioquia y compraron la hacienda Las 
Tangas, propiedad de uno de los grandes terratenientes que habitó la zona en sus inicios.

El municipio de Valencia y sobre todo la zona sur en los corregimientos de Guadual y Mieles, en límites con 
Antioquia, fue territorio controlado por guerrillas, legado de la violencia bipartidista. Contra estos grupos los 
Castaño arremeteron fuertemente, señalándolos como una amenaza inminente. A finales de la década de los 
ochenta desataron un cruel enfrentamiento y lo que en un principio la población civil narraba como una familia 
ostentosa que llegó al sector, se convirtió en una avanzada para el exterminio de todo aquel que se opusiera 
o considerase enemigo. Para entonces, los Castaño se armaron y desde ahí una serie de políticas de dominio 
y control del territorio se hicieron evidentes. A continuación el relato de uno de los campesinos habitantes del 
corregimiento:

El paramilitarismo en Colombia supuestamente nace en Puerto Boyacá, Antioquia y se consolida 
en el corregimiento de Villanueva porque aquí fue donde llegaron todas las estructuras paramilita-
res en su momento en cabeza de quien, de la familia Castaño, cuando compraron la hacienda Las 
Tangas. Ahí se establecieron y ahí montaron su aparato militar….Luis Fernando Echeverría de las 
Tangas era el propietario, de los ricos sanos, de los ricos sanos de su momento, de la hacienda Ja-
raguay, que es la otra que ellos tenían aquí era Daniel Saldarriaga de esos ricos sanos de por aquí, 
aquí pegaito’ del pueblo que también posteriormente fueron ellos propietarios; había una hacienda 
muy de acá que era Pasto Revuelto, Libardo Madrid que era su propio dueño de esos dueños legí-
timos sanos, que ellos hicieron ir de acá, ¿cómo? si se las compraron o no se las compraron, o se 
las pagaron o no se las pagaron pero total que ellos se apoderaron de esas tierras sea legal o no, 
ellos se apoderaron de esas fincas. Con la compra de esas tierras comenzó la avanzada (Entrevista 
a líder comunitario y concejal del municipio de Valenciael 9 de febrero de 2018).

Es importante destacar en el relato varios elementos: El primero tiene que ver con el calificativo de “ricos sa-
nos” que usa el líder comunitario para referirse a los grandes hacendados que tenían posesión de la tierra en 
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el corregimiento, lo cual ya insinúa una invitación a pensarse las relaciones socioeconómicas que se gestan 
en el territorio como construcción social, así, mientras los primeros propietarios eran “ricos sanos”, se pone 
en cuestión el origen de los recursos de los segundos. El segundo elemento hace referencia al calificativo 
de “apoderarse”, es decir obtener poder sobre algo o alguien, así entonces se dejan ver las relaciones de 
dominio, control y poder que se gestan a partir de la posesión de la tierra. Posterior a esto se llevaron a cabo 
acciones de control de la población, se establecieron horas para salir y estar en casa, y el grupo asumió el 
papel del Estado, tomando la iniciativa de construir un colegio que tiene inscrita una placa en metal en honor 
a Fidel Castaño Gil por construir viviendas y financiar actividades culturales aprovechando la inoperancia y 
dominio por parte del Estado.

Villanueva, al igual que otras tantas partes del territorio nacional fue epicentro del conflicto. Tras la desmovili-
zación de las AUC, el poderío de los Castaño sobre el territorio perdió vigencia y sin embargo, se conformaron 
carteles, que si bien siguen delinquiendo en su mayoría desarticulados, conservan el legado. Interesa por aho-
ra mirar como a través del caso de Villanueva se observan claramente las relaciones entre conflicto y territorio 
en Colombia, sobre todo en el departamento de Córdoba por la riqueza y particularidad de sus tierras.

Conclusiones

El territorio como categoría conceptual y epistemológica no puede ser estudiado desde una perspectiva uni-
disciplinaria, menos aún desde su dimensión física como se consideraba con la geografía en sus inicios. El 
territorio responde en su epistemología a una realidad social cambiante y puede definirse sólo en relación con 
las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales circundantes, ya que estos elementos lo determi-
nan. Quiere decir esto que el territorio además de la abstracción de los conceptos está anclado en la realidad 
social y por lo tanto, es construido históricamente por los sujetos que lo habitan, con sus significados, contra-
dicciones, interacciones, limitaciones y potencialidades.

Como construcción social el territorio es una variable que puede articularse y tensionarse conforme algunas 
condiciones propias de la naturaleza humana que van surgiendo y configurándose. El conflicto armado inter-
no en Colombia está íntimamente ligado al territorio en sus variables simbólica y real. Simbólica por lo que 
representa en el país y el mundo la posesión de un bien tan preciado como la tierra y real por las variables 
socioeconómicas, políticas, culturales y en materia de Derechos humanos que construye.

El modelo de Estado centralista y latifundista, consolidó la figura del gran hacendado, desde una ecuación 
tierra igual poder. Sobre esta base se asentó el conflicto armado en el departamento de Córdoba, escenario 
que fue aprovechado por los hermanos Castaño Gil para realizar una avanzada armada en el corregimiento de 
Villanueva, municipio de Valencia, Córdoba y consolidar la más grande estructura paramilitar del país.

El establecimiento del poder mediante el uso de las armas, la usurpación del papel del Estado por defecto, 
el establecimiento de normas extremistas, la violación masiva a los Derechos Humanos, la intimidación y la 
coacción de la población, fueron estrategias de apropiación del territorio en el marco del recrudecimiento del 
conflicto armado interno en Colombia.
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CONTEXTOS SOCIALES: UNA MIRADA DESDE LOS DOCENTES 
EN LAS REGIONES CARIBE Y CENTRO ORIENTE 
Carmen Cadrazco Salcedo143

Xilena Gil Franco 144  
Corporación Universitaria del Caribe CECAR - Colombia

Resumen

El presente artículo surge de la investigación: “Estudio cualitativo sobre los contextos sociales en el marco de los énfasis de forma-
ción profesional en los programas de Trabajo Social de la Costa Caribe, Colombia y la región Centro Oriente: Una mirada desde los 
docentes”. La metodología es cualitativa descriptiva, la población fueron 55 profesores con vinculación a 14 programas de Trabajo 
Social de ambas regiones, voluntarios para participar en las discusiones focales o entrevistas individuales a profundidad. Este es-
tudio, se basa en dos tesis, las cuales corresponden a la categoría relacionada con la comprensión de los contextos sociales. Los 
resultados buscan generar aportes a la formación en Trabajo Social, dentro de los planes de estudios, contribuyendo con los desa-
rrollos teóricos y metodológicos del contexto social desde la comprensión de los docentes y las necesidades epistemológicas a fin 
de abordar los contextos sociales. 

Palabras claves: Contexto social, teorías y metodologías

Introducción 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) señala que “es evidente que las comunidades académicas del país 
pueden y deben construir conocimiento, pero también es importante que en los programas académicos se 
incorporen críticamente los desarrollos mundiales en profesiones, disciplinas, ocupaciones y oficios, y que los 
estudiantes mantengan un diálogo permanente con sus pares nacionales”(CNA, 2012, p. 5). Por lo anterior y 
otras reflexiones al interior de los programas, surge la investigación: “Estudio cualitativo sobre los contextos 
sociales en el marco de los énfasis de formación profesional en los programas de Trabajo Social de la Costa 
Caribe Colombia y la región Centro Oriente: Una mirada desde los docentes”, (convenio Cecar- Uni-colegio 
Mayor de Cundinamarca- 2016).

Este estudio se desarrolla basado en dos tesis, las cuales corresponden a la categoría relacionada con la 
comprensión de los contextos sociales y las teorías y metodologías para su abordaje, así: Sociologías locales 
para entender los contextos de vida de sujetos y comunidades específicas (Wiebke Keim, 2010); y las propo-
siciones de Harding (2010) sobre la producción teórica desde el punto de vista como una forma de entender 
los contextos sociales. 

Para el desarrollo de este artículo, se toman los resultados de uno de los objetivos específicos de la inves-
tigación: Establecer un corpus teórico - metodológico de cara al estudio de los contextos sociales. Estos 
resultados buscan generar aportes al área profesional, dentro de los planes de estudios, y asi contribuir con 
los desarrollos teóricos y metodológicos del contexto social, desde la comprensión de los docentes y las ne-

143 Trabajadora social, Magister en Planeación Urbana y Regional, docente del programa de trabajo social, Corporación Universitaria del Caribe Cecar-grupo de inves-
tigación dimensiones humanas –CECAR. Correo electrónicol: Carmen. Cadrazco @cecar.edu.co
144 Trabajadora social, Magister en Gerencia de las Empresas Sociales, docente del programa de trabajo social, Corporación Universitaria del Caribe Cecar-grupo de 
investigación dimensiones humanas –CECAR. Correo electrónico: xilena.gilf@cecar.edu.co
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cesidades epistemológicas a fin de abordar los contextos sociales en el caso colombiano. 

Aproximaciones Teóricas 

Este artículo, se basa en dos tesis, las cuales corresponden a la categoría relacionada con la comprensión de 
los contextos sociales y las teorías y metodologías para su abordaje, así:

1. Sociologías locales para entender los contextos de vida de sujetos y comunidades específicas. Wiebke 
Keim (2010), menciona la importancia de estudiar las dinámicas locales con el fin de recuperar las voces 
disidentes de actores y agentes ante la teoría social clásica, marcada incluso por los dominios del llamado 
Atlántico Norte. Paralelamente, los estudios pensados desde las llamadas sociologías locales reconocen la 
importancia de lo siguiente: en los países receptores de dichas teorías universalistas es urgente criticar la 
“inclusión radical” de proposiciones exclusivas – no se trata de negar los aportes de Europa y Norteamérica 
al campo de la investigación social, pero tampoco aceptarlos sin reflexión empírica local. De paso, no se trata 
de negar la capacidad local de observar autónomamente las dinámicas territoriales y generar algún tipo de 
saber científico.

Esta teoría además genera una posibilidad para que en los estudios del Trabajo Social y en el caso de la 
lectura de contextos sociales, se formulen criterios y núcleos de problematización orientados a recuperar 
las formas en que las y los docentes configuran su corpus epistemológico y metodológico para entender e 
intervenir en lo social. Este es un marco de partida para: i.Conocer las formas locales de configurar el corpus 
teórico social del Trabajo Social desde la vida cotidiana de quienes se localizan en la región Caribe y la región 
Centro oriente, en el ejercicio de la formación en Trabajo Social; ii. Establecer diversos análisis e interpreta-
ciones sobre las maneras y los discursos que se apropian, adaptan y reproducen en la educación en Trabajo 
Social, con el fin de criticarlos.  

2. Como segunda tesis, paralelo a las proposiciones de las sociologías locales y a la necesidad de estudiar 
discursos alternativos, surge la pertinencia de incluir las proposiciones de Harding (2010), sobre la producción 
teórica desde el punto de vista. Esta forma de entender los contextos sociales es un “fundamento de nuevas 
perspectivas epistemológicas, metodológicas y filosóficas de la ciencia, surge en las ciencias sociales, la bio-
logía y la filosofía feministas, durante las décadas de 1970 y 1980, pero ha sido motivo de controversia para 
muchos investigadores al representar desafíos y cuestionamientos a los ideales convencionales de la ciencia 
de la Ilustración” (Harding, 2010, p. 179). 

Cabe anotar que este tipo de investigaciones reconoce la relevancia del trabajo empírico y el etnográfico a la 
hora de establecer inferencias sobre lo social, además para este tipo de teorías sobre el contexto social son 
importantes las voces de individuos y comunidades desde sus propios discursos y lugares. 

En las investigaciones orientadas desde el punto de vista, se concentran los fines en la apertura espontánea 
de cara a la generación de nuevos debates sobre la experiencia y lo deseable en la configuración de nuevo 
conocimiento (Harding, 2004, 2010). Uno de los aspectos de cara al conocimiento es entender que éste es 
“situado” (Haraway, en Harding, 2010, p. 180) y para ello lo relevante en esta forma de teorizar es que los inves-
tigadores asumen una posición desde afuera (p. 180). Al respecto se reconoce que “La perspectiva del punto 
de vista no es fácilmente accesible. Es más bien, como Nancy Hartsock ha señalado, un logro que requiere la 
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cooperación de la ciencia y la política (en Harding, 2004). Esto requiere de una discusión crítica de los grupos 
cuya posición es representada. Por lo tanto, los puntos de vista están políticamente comprometidos con es-
trategias epistemológicas y metodológicas de investigación. Ello intenta producir el tipo de conocimiento que 
las sociedades oprimidas necesitan y requieren para prosperar, o incluso sólo para vivir un día más (Harding, 
2010, p. 181). 

Con lo anterior, no se niega la institucionalidad, no es anarquía intelectual, es más bien como lo menciona la 
misma Harding (2010), una forma de hacer trabajo cooperado en el que actores y agentes participan con inte-
reses orientados a visibilizar saberes ocultos y locales. Ello requiere del trabajo de diversos investigadores e 
instituciones comprometidas con la promoción de este tipo de conocimiento, e implica a la vez, una apertura a 
la crítica de la cuestión social. Incluso es una investigación que se preocupa con sus hallazgos por la decons-
trucción del saber y la visualización de otras formas de conocimiento -ese saber socialmente compartido-. 

Metodología

El estudio en cuestión asumió el paradigma hermenéutico. Como lo señala Ghiso (2012), “la hermenéutica 
consiste en la comprensión de las acciones, los relatos y discursos generados en nichos de vida propia y aje-
na, en nichos de convivencia experiencial” (p. 129). La investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo, los 
esfuerzos del investigador se ubican en “la descripción y la comprensión de lo que es único y particular del 
sujeto” (Crea, 2012), en ese sentido, como lo señala Sandoval (1996), “la legitimación del conocimiento desa-
rrollado mediante alternativas de investigación cualitativa se realiza por la vía de la construcción de consensos 
fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad” (p. 15).  

El procesamiento de los datos cualitativos fue netamente descriptivo, lo que implicó hacer clasificaciones más 
detalladas de la información contenida en subcategorías. Esto sirve para visualizar los datos y comenzar a 
detectar relaciones entre ellos (Bonilla y Rodríguez, 1995, p.144). El diseño fue no probabilístico y la población 
fue de docentes de los catorce Programas de Trabajo Social presentes en las regiones Caribe y Centro oriente 
-según la clasificación de territorios establecida por el CONETS, sin importar que dichas unidades académi-
cas estuvieran afiliadas al organismo-. 

El muestreo fue intencionado. Según Tamayo (1999), “en él, el investigador selecciona los elementos que a su 
juicio son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la población que se investi-
ga para poder determinar cuáles son las categorías o elementos que se pueden considerar como tipo repre-
sentativo del fenómeno que se estudia” (p. 118). Los sujetos participes de esta investigación fueron docentes 
dedicados a la formación de trabajadores sociales, con formación en pregrado en Trabajo Social y voluntarios 
para participar en las discusiones focales. 
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Tabla 1. Unidades académicas participantes según región

Región F %

Región Caribe 6 42,9

Centro Oriente 8 57,1

Total 14 100,0

Fuente propia: Ficha de información entrevistados

Resultados 

El análisis de la subcategoría relacionada con la comprensión y alternativas epistemológicas sobre los con-
textos sociales es vista por los docentes de las unidades académicas de las regiones Centro Oriente y Costa 
Caribe colombiana, como esos escenarios de intervención social y formación donde se requiere que el traba-
jador social tenga cierta influencia en unas problemáticas, que son los objetos y sujetos de intervención.
Otro elemento que integra el discurso docente al contexto y su comprensión de la historia, es esa lucha entre 
la construcción teórica y la praxis profesional, así como la dicotomía entre el quehacer y el afecto de cons-
trucción de conocimiento bajo los enfoques humanista, psicodinámico, crítico social, sistémico y de la com-
plejidad. Es así como desde esta ubicación epistémica, se analizan y comprenden las realidades cambiantes 
integradas por seres humanos con potencialidades y capacidades, y es con ellos con los que hacen una 
intervención social, guiada por las dinámicas locales, y con las voces de actores y agentes locales, se hacen 
reflexiones empíricas. 

Los docentes reafirman la relación del contexto como escenario donde se desarrollan diferentes tipos de 
interacciones, producto de una estructura económica que determina ciertas representaciones sociales cons-
truidas en los grupos que son permeados por un sistema económico y que plantea unas relaciones esenciales 
en los procesos de intervención. Estos proceso con incidencia desde los diagnósticos, teniendo de presente 
unos determinantes sociales, económicos y políticos que permiten su desarrollo. 

Por otra parte se visibiliza la compresión del contexto, mirada desde la orientación en la intervención, por 
ejemplo, los paradigmas comprensivo-interpretativos, como el constructivismo social, que ubica el contexto 
histórico y social de los actores en una interacción del sujeto y el medio. También la teoría del interaccionismo 
simbólico desde los significados y los símbolos y las interacciones que se dan entre los sujetos. Asimismo, 
desde el enfoque de comunidades, el enfoque ecológico y el constructivismo y construccionismo de Kis-
nerman. Se mencionan además, los enfoques crítico-sociales en particular, la teoría de la comunicación y el 
establecimiento dialógico que se da con las mismas comunidades. 
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A nivel individual, se incluyen en los discursos, los enfoques psicosociales y la teoría de la psicología social, 
que permiten al Trabajo Social, plantear reflexiones sobre sus concepciones teóricas y metodológicas, así 
como formular modelos, tales como el “modelo sistémico”, descrito por (Viscarret, Travi & Escolar, 2010).
 
Otros de los discursos manejados por los docentes en los grupos focales, muestra que las unidades aca-
démicas tienen definidos desde sus modelos pedagógicos, el enfoque teórico y metodológico para guiar la 
formación. Es importante mencionar que desde la facultad y el programa hay una propuesta pedagógica, que 
ubica la epistemología como fundamental, así como los elementos teórico metodológicos y las perspectivas: 
empirista, positivista, estructural funcionalista, materialista y pensamiento complejo (Docentes grupo focal). 

Los argumentos de los docentes, frente a esta categoría relacionada con la comprensión y el abordaje epis-
témico del contexto social, deja ver que existe una fusión entre los principios misionales y pedagógicos de las 
universidades, las realidades, las interacciones y las instituciones, que se encuentran alrededor de ese con-
texto social. “Ahora ya, hablando sí se tratará de decir desde qué perspectiva epistemológica busco articular 
mi ejercicio, efectivamente va a ser desde el materialismo histórico para tener la noción completa y real de los 
efectos colaterales que tenemos en la coyuntura, pero no los podemos desvincular del componente histórico, 
social y político que deja un sistema”. (Docente grupo focal)

Los discursos coinciden en que el contexto social es un eje importante de formación, teniendo en cuenta que 
todo lo que sucede en nuestro entorno, el medio ambiente, la región y el país, tiene impactos sociales y ge-
nera problemas sociales a estudiar. Como afirman AIETS y FITS (2001, citados en Vivanco & Espinoza, 2012): 
“La formación debía estar orientada a preparar profesionales de la intervención social con una comprensión 
amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capa-
citará para intervenir desde y para los contextos sociales e institucionales para trabajar en la prevención de 
los problemas sociales”.

En este aparte se puede concluir que los docentes reconocen la pluralidad de enfoques, teorías, métodos y 
metodologías por lo que desde esas diversidades se hacen lecturas de contextos, teniendo en cuenta las ac-
ciones puntuales. Todo lo que se refiere a la comprensión del contexto, desde perspectivas de acción, teorías 
filosóficas, ontológicas, éticas, etc., permite varias alternativas, reconociendo que la metodologías tributa al 
método y viceversa, y que se visualiza como ese proceso de la práctica y la acción frente a lo que propone la 
perspectiva teórica y el método. Todos esos elementos tanto en la formación como en la acción, son variados 
y van desde lo pedagógico hasta las formas de intervención. 

Siguiendo el recorrido por los grupos focales, se mencionan con frecuencia los paradigmas como el socio-crí-
tico, el de complejidad, el sistémico, la pedagogía social de Paulo Freire y la IAP, reconociendo la importancia 
en los procesos de interpretación de las miradas de los sujetos acorde a los contextos. Se resalta, además: 
“El desarrollo a escala humana y el desarrollo humano. El ser, el sentir y algunas líneas emergentes, (los temas 
ancestrales, el tema indígena, los pensamientos y nuevos saberes” (Docentes en grupo focal). 

Además, los docentes resaltan la importancia de entender, comprender y poner en práctica desde los contex-
tos, un abordaje basado en metodologías, métodos y teorías, que generen reflexión y no activismo, sin dejar de 
reconocer el trabajo empírico que permite establecer inferencias. Lo anterior sin desconocer que en Colombia 
hay una diversidad de problemáticas, culturas y situaciones que obligan a tener en cuenta las metodologías a 
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la hora del abordaje bajo la responsabilidad de no generar una acción con daño. (Muñiz & Franco, 2013) 

Los docentes, sugieren que el contexto debe ser intervenido desde las “tendencias socio-críticas o conflicti-
vitas” según (Moran, 2003, p. 201), que en Trabajo Social, se orientan hacia la necesidad de generar transfor-
maciones estructurales en la sociedad, desde una perspectiva dialéctica en la que prima el protagonismo de 
los sujetos y la lectura del contexto en su dimensión de totalidad, claramente respaldada por el análisis crítico 
de condiciones estructurales, actores, dinámicas y relaciones antagónicas. Asimismo, buscan descentrar la 
concepción de que los problemas sociales y económicos son responsabilidad de los sujetos y pone énfasis 
en los elementos contextuales que los estructuran. 

Otro elemento a tener en cuenta en la comprensión y las alternativas epistemológicas para abordar los contex-
tos sociales, son los enfoque emergentes como el enfoque de derechos bajo los principios de la Constitución 
Política de Colombia y la legislación colombiana, así como el marco internacional de los Derechos Humanos. 
Además, los ejercicios basados en la teoría como alternativa para construir conocimiento desde la interacción 
con los sujetos, donde la evaluación y el seguimiento son un componente más de la construcción de los ac-
tores, similar a lo que es la IAP.  

Necesidades epistemológicas para abordar los contextos sociales en el caso colombiano 

La otra subcategoría analizada con los docentes son las necesidades epistemológicas para abordar los con-
textos sociales en Colombia. Aquí se reconoce la importancia de seguir trabajando por articular la teoría crítica 
con la historia colombiana y el ejercicio profesional, ya que el sistema educativo colombiano ha segmentado 
la educación, considerando lo epistemológico, teoría y metodología, como algo separado; los docentes reco-
nocen unos vacíos en esa concepción teórica, epistemológica que no se articula en ocasiones con la historia 
del país. Se plantea vincular una mirada crítica más allá de los hechos puntuales, desde lo analítico: “pensar lo 
teórico, lo epistemológico y metodológico es fundamental en conjunto, falta pensar la manera en que pienso el 
mundo, lo conozco y esa es la manera como actuó en el mundo y eso lo trae la tradición crítica. Creo que apro-
piarse, acercarse más a esa teoría social, aportaría maneras de conocer, entender e intervenir en el mundo 
desde la crítica radical al capitalismo y con una mirada de historicidad y contradicción” (Docentes grupo focal).
Es fundamental que los estudiantes en las diferentes unidades académicas por ejemplo, “tengan claridad en 
los enclaves epistémicos y cuáles son esas corrientes más fuertes, para tener la posibilidad de decidir luego 
unas posturas frente a la intervención y las metodologías. Eso va ligado también a unos enfoques y perspec-
tivas que deben conocer los estudiantes y trabajar con ellos el tema diferencial, la diversidad, lo relacional, lo 
etario y el ciclo de vida”(Docentes grupo focal).

Por otra parte, se menciona, la necesidad de que los docentes y los estudiantes se permitan la posibilidad 
de construir conocimiento, no solamente utilizar lo que está escrito, que si bien es pertinente en situaciones 
específicas, también es necesario incursionar en teorías y metodologías propias, producto de la generación 
de conocimiento desde los contextos y problemáticas colombianas. Es necesario visibilizar las denominadas 
voces ocultas de las que habla Santos (2008), en los discursos, los testimonios, el sentido, la visión y los posi-
cionamientos de los profesores dedicados a la formación en temas de interés para el Trabajo Social.
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Hay que recoger algunos elementos que en las escuelas de Trabajo Social se han ido quitando, 
por ejemplo, el tema de la historia, la economía política, la geografía humana, eso es fundamen-
tal.  Y junto con eso como hablamos de metodologías, creo que un trabajador social debe tener 
elementos en metodologías pedagógicas porque es cómo llegar a otros y en esto toda la línea de 
las pedagogías críticas, constructivas e interactivas para que podamos llegar a los contextos co-
lombianos. (Docente grupo focal)  

Dentro de las necesidades epistemológicas para abordar los contextos sociales en el caso colombiano, los 
docentes sugieren lo siguiente: 

• El enfoque crítico social, con la finalidad de fortalecer los procesos de construcción de sujetos sociales y 
culturales, involucrando las dimensiones étnicas, de género y etarias, con una sólida mirada desde las vul-
nerabilidades y los derechos, y además la comprensión de las dinámicas socioculturales aprehendida desde 
la realidad.

• La teoría fundada que permite la comprensión del contexto colombiano, crea un cuerpo teórico propio de 
análisis social, desde el rescate de prácticas culturales, los fenómenos y las situaciones. Esto acompañado 
de la educación popular, la pedagogía social, la IAP y el análisis socio crítico, son herramientas teóricas y 
metodológicas que ayudan a acercarnos a la producción de conocimiento e independencia como aporte a 
las ciencias sociales. 

• La pedagogía social, unida a los enfoques de derecho, diferencial y de género, desde lo político y participa-
tivo para visibilizar desde las actividades formativas tanto teóricas como prácticas. Éstas se caracterizan no 
sólo por indagar y comprender la realidad en la que se inserta la investigación pertinente, sino por provocar 
transformaciones sociales teniendo en cuenta el aspecto humano de la vida social.

• Las teorías del desarrollo social promueven nuevos elementos a la formación de los profesionales en Trabajo 
Social como la innovación social y la articulación con las teorías de otras disciplinas, así como enfoques 
de las ciencias sociales, lo político, teorías del desarrollo social, económico y de lo individual, aunque la 
universidad no suple todo. La necesidad de retomar lo epistemológico de las ciencias sociales de la cual se 
alimenta el Trabajo social, de la sociología, filosofía, geografía, historia, antropología, 

Conclusiones

Puede resaltarse que las teorías y metodologías que se han utilizado se convierten en alternativas para enten-
der el contexto colombiano, pero es necesario profundizar desde los planes de estudio, para que los docentes 
y estudiantes hagan aprehensión de éstas. Además los profesores recomiendan incluir teorías y metodolo-
gías alternativas que surgen de procesos de construcción de conocimiento en Trabajo Social, al igual que la 
sistematización de las experiencias propias del quehacer de la disciplina en los diferentes escenarios, dando 
relevancia a las dinámicas locales con el fin de recuperar las voces de los actores. 

Una recomendación es profundizar en teorías como la complejidad, que permite reconocer el entramado de 
relaciones para comprender la sociedad como un todo y no procesos de intervención segmentados. Asimis-
mo, la urgecia de implementar la sistematización de las experiencias, como metodología para visibilizar la 
acción e intervención desde las nuevas teorías coherentes con las problemáticas contemporáneas, emanadas 
de las problemáticas de un mundo globalizado y con formas diferentes de organización de las comunidades, 
los grupos y las familias.
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Es pertinente para los abordajes de las problemáticas colombianas, los paradigmas socio crítico, el de com-
plejidad y el sistémico, así como la pedagogía social de Paulo Freire y la IAP, que permiten procesos de inter-
pretación de las miradas de los sujetos desde el desarrollo humano. Por otra parte, sigue presente la fenome-
nología desde el interaccionismo simbólico. Otros enfoques que reafirman su utilidad para el caso colombiano 
son los enfoques de derechos, el diferencial y de género.
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CRISE DO CAPITAL: TENDÊNCIAS DAS POLÍCIAS SOCIAIS E OS 
REBATIMENTOS NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO 
EM SERVIÇO SOCIAL
Ana Luiza Avelar de Oliveira145

Ana Paula de Magalhães Leite 146

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil

Resumo

O presente artigo tem por objetivo realizar uma discussão inicial acerca das transformações recentes no capitalismo a partir da 
discussão da teoria marxista, abordando o processo de organização do capitalismo no Brasil, frente as mudanças na dinâmica 
capitalista mundial. Desenvolver-se-á a análise em três partes. No primeiro momento abordaremos as transformações no capitalis-
mo, problematizando os impactos para os trabalhadores e as funções do Estado. Na segunda parte trataremos dos rebatimentos 
destas transformações no capitalismo nas políticas sociais, especialmente na particularidade brasileira, trazendo elementos que 
possibilitem analisar como as alterações recentes no sistema capitalista foram implementadas no país. Na terceira parte, traremos 
os rebatimentos destas transformações na política de educação, com ênfase na formação profissional em serviço social. Neste ficou 
evidente que as mudanças ocasionadas no capitalismo, principalmente na fase tardia, rebateram fortemente na política educacional 
no Brasil, agravando o processo de mercantilização da mesma, com medidas como o REUNI, que intensificam a precarização desta 
política, bem como da formação em Serviço Social.

Palavras chaves: Política de educação. Serviço Social. Formação profissional.

1. As Crises Cíclicas do Capitalismo

Marx (1980), ao analisar as crises do sistema capitalista, concluiu que existe uma lei de queda tendencial da 
taxa de lucro, uma vez que o aumento de mais-valia ocorre em proporção cada vez menor, não acompanhan-
do o aumento da produtividade. Para se ter um aumento de produtividade, é preciso investir muito em capital 
constante, mas a mais-valia não acompanha tal aumento, ou seja, o que ocorre é um crescimento em um ritmo 
acelerado do capital constante e um crescimento mais lento de mais-valia. Na medida em que se aumenta o 
investimento em capital constante e diminui-se em capital variável, ou seja, “a massa global de trabalho vivo 
adicionada aos meios de produção decresce em relação ao valor desses meios de produção” (MARX, 1980, 
p. 246) a mais-valia diminui em relação ao valor de todo capital investido.

De acordo com Mandel (1982) para compreender essas crises é importante e fundamental, compreender as 
“ondas longas” na história do modo de produção capitalista. Nesse sentido, o andamento cíclico do modo de 
produção do capital ocasionado pela concorrência se manifesta pela:

Expansão e contração sucessivas da produção de mercadorias, e consequentemente da produção 
de mais-valia. Corresponde a isso, um movimento cíclico adicional de expansão e contração na 
realização de mais-valia e na acumulação de capital. Em termos de ritmo, volume e proporções, 
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a realização de mais-valia e a acumulação de capital não são inteiramente idênticas entre si, e 
tampouco são iguais à produção de mais-valia; as discrepâncias entre esta última e a realização, e 
entre a realização da mais-valia e a acumulação de capital, proporcionam a explicação das crises 
capitalistas de superprodução. O fato de que tais discrepâncias não possam de maneira alguma 
ser atribuídas ao acaso, mas derivem das leis internas do modo de produção capitalista é a razão 
para a inevitabilidade das oscilações conjunturais do capitalismo (MANDEL, 1982, p. 75).

Assim, para o autor, os momentos de ascendência e descendência da acumulação do capital durante o ciclo 
econômico se dão “num período de oscilação ascendente, há um acréscimo tanto das massas quanto das ta-
xas de lucro”, e aumento do volume e ritmo de acumulação. No entanto, num período de crise e subsequente 
depressão, a massa e a taxa de lucro declinarão, assim também como o volume e ritmo de acumulação de 
capital (Ibidem).

O autor explica que no período das ondas longas de expansão, a acumulação do capital se acelera. Porém 
quando ele atinge um determinado ponto, 

torna-se difícil assegurar a valorização da massa total de capital acumulado, a queda na taxa de lu-
cros é o indício mais claro dessa linha divisória. A ideia de superacumulação refere a uma situação 
em que a parcela do capital acumulado só pode ser investida a uma taxa de lucros inadequada, 
e, em proporção crescente, apenas a uma taxa declinante de juros ao contrário, na fase de crise e 
subsequente depressão, o capital é desvalorizado e parcialmente destruído, em termos de valor, 
o subinvestimento ocorre neste período, ou, em outras palavras, investe-se menos capital que o 
montante apto a se expandir ao nível dado de produção de mais-valia e à taxa média de lucros 
dada (em ascensão) (Ibidem).

O autor ressalta que em termos absolutos, na era do capitalismo tardio, mais do que qualquer outra época, 
vem ocorrendo uma expansão mais rápida nas forças produtivas. Nesse sentido, ressalta que o período entre 
o fim da Segunda Guerra até o fim dos anos 1970, conhecido como os “30 anos gloriosos”, segundo Mandel 
(1990), garantiu ao capital alguns anos de expansão. As políticas econômicas fundadas nas teorias de John 
Keynes, os avanços do fordismo/taylorismo (estrutura produtiva), contribuíram para um significativo avanço 
do processo de acumulação de capital. Esse período, denominado por Mandel, de “onda longa expansiva” 
permitiu alto nível de concentração e centralização de capital.

Ainda de acordo com o autor, houve neste período, a reestruturação da produção e o aumento no nível de 
automação do trabalho, por meio da terceira revolução tecnológica, a qual foi resultado da alta concentração 
de capital e de pesados investimentos no setor P&D. Mandel (1990) afirma que o incremento de novas técnicas 
e a exploração sobre o trabalho, aumentou a extração de mais-valia. Acrescenta ainda que associada a estes, 
o Welfare State como estratégia de redução do desemprego, os quais vão dar a tônica desse período.

O Estado de Bem-Estar como estratégia de redução do desemprego e como garantia de direitos aos trabal-
hadores, trouxe melhorias para a classe operária, fortalecendo também sua organização e sindicatos. Assim, 
parecia que o capitalismo havia eliminado todas as suas formas de contradições e dado uma feição mais hu-
mana as relações que o permeiam. Porém, ainda de acordo com Mandel (1990) esse movimento de expansão 
do capital na década de 1960 e início dos anos 1970 teve fim e a crise vem a despontar. 
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Para Soares (2002, p. 11), 

quarenta anos depois da grande crise do capitalismo no século XX, os países industrializados 
experimentam uma segunda crise, que se prolonga pela década de 80, cujas consequências em 
termos de desequilíbrios macroeconômicos, financeiros e de produtividade se espalham pela eco-
nomia internacional. A crise financeira e do comércio internacional e a inflação crônica associada 
ao baixo crescimento econômico (dando origem a um novo fenômeno chamado de estagflação) 
são as manifestações mais importantes dessa crise global. O caráter produtivo da crise é atribuí-
do às mudanças no paradigma tecnológico, que passam a ser chamada de (“Terceira Revolução 
Industrial”).

Nesse contexto, os autores afirmam que há a substituição do modo de produção taylorista/ fordista pelo cha-
mado toyotismo nos principais setores da indústria, em que são introduzidas inovações tecnológicas trazidas 
com a chamada terceira revolução industrial, e os sindicatos perdem força.

Para Antunes (2008), o capitalismo contemporâneo vem assumindo configurações que acentua sua lógica 
produtiva, implementando um vasto processo de reestruturação do capital, com o intuito de recuperação do 
ciclo de produção e uma expansão do neoliberalismo. Este passou a ditar o ideário e o programa a serem 
implementados pelos países capitalistas, e entre outras coisas, contemplou a reestruturação produtiva, priva-
tização acelerada, enxugamento do Estado, políticas fiscais, sintonizadas com os organismos internacionais.

No âmbito das medidas do processo da reestruturação produtiva destaca-se, dentre outras, as mudanças 
no papel do Estado que tem uma ampliação em suas ações de intervenção a favor do capital, além de uma 
investida em enxugar seus investimentos no social.

De acordo com Mandel (1982, p.339),

Outra ampliação das funções do Estado se verifica no estágio tardio do capitalismo monopolista. 
É uma consequência de três características importantes do capitalismo tardio: a redução da rota 
do capital fixo, a aceleração da inovação tecnológica e o aumento enorme do custo dos principais 
projetos de acumulação de capital, devido a terceira revolução tecnológica, com seu aumento 
correspondente de riscos de atraso ou malogro na valorização dos enormes volumes de capital 
necessários a esses projetos. O resultado dessas pressões é uma tendência do capitalismo tardio 
a aumentar não só o planejamento econômico do Estado, como também a aumentar a socialização 
estatal dos custos (riscos) e perdas em um número constantemente crescente de processos pro-
dutivos. Portanto, há uma tendência inerente ao capitalismo tardio à incorporação pelo Estado de 
um número sempre maior de setores produtivos e reprodutivos às “condições gerais de produção” 
que financia. Sem essa socialização dos custos, esses setores não seriam nem mesmo remota-
mente capazes de satisfazer as necessidades do processo capitalista de trabalho.

Nesse processo, o capital estatal funciona como esteio do capital privado, criando condições diretas e indi-
retas para o subsidiar. As condições diretas se relacionam, por exemplo, ao uso crescente de capital estatal 
para financiamento de pesquisas e custos de seu desenvolvimento, e as indiretas, fornecimento de matérias 
primas baratas mediante a nacionalização das indústrias particulares. Essas atividades do Estado, em parte, 
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resolvem as dificuldades crescentes do capitalismo, que está relacionada à valorização do mesmo. 

Ao Estado cabe,

Criar condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas atividades privados dos 
membros da classe dominante; reprimir qualquer ameaça das classes dominadas ou de frações 
particulares das classes dominantes ao modo de produção corrente através do exército, da polícia, 
do sistema judiciário e penitenciário; Integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da 
sociedade continue sendo a da classe dominante, e, em consequência, que as classes exploradas 
aceitem sua própria exploração sem o exercício direto da repressão contra elas ( porque acredi-
tam que isso é inevitável, ou que é “dos males o menor”, ou a “vontade suprema”, ou porque nem 
percebeu a exploração (MANDEL 1982, p.333-334). 

Behring (2009) afirma que o Estado na atualidade assume uma configuração bem específica para responder 
as funções que a ele são direcionadas. Em suas análises, afirma que,

Há com a mundialização, uma tendência à diminuição do controle democrático, com a configu-
ração de um Estado forte e enxuto que despreza o tipo de consenso social dos anos de crescimen-
to, com claras tendências antidemocráticas. Nesse sentido, a hegemonia burguesa no interior do 
Estado reafirma-se de forma contundente com o neoliberalismo, cujas políticas engendram uma 
concepção singular de democracia, que abandona a perspectiva do Estado liberal de direito e de 
um tecido social mais denso e participativo em nome: da participação nos processos eleitorais, os 
quais se convertem – em muitas situações, mas não em todas, dependendo dos processos histó-
ricos-sociais internos dos países – em mecanismos plebiscitários de legitimação do sistema, do 
reforço do poder executivo em detrimento dos demais poderes constitucionais; do freio ao desen-
volvimento da sociedade civil mais densa e capaz de interferir e controlar os processos decisórios, 
da animação , em contrapartida, de um “ associacionismo light” e bem comportado, que tem a 
função de amenizar sequelas da dura política econômica, ao lado de uma relação dura e antide-
mocrática com os segmentos mais críticos e combativos da sociedade civil (BEHRING, 2009, p.74).

Assim, entende-se que o Estado, no contexto de crise no Capitalismo Tardio se refuncionaliza, prestando-se 
ao papel de subsidiário do mesmo, garantindo as condições estruturais e superestruturais para que o modo 
de produção capitalista se desenvolva e possa buscar superar o processo de sua crise. Juntamente com o 
processo de refuncionalização do Estado há também uma mudança na forma de gerir e prestar a Seguridade 
Social, através de políticas sociais que cada vez menos são acionadas como alternativa de superação das 
desigualdades e da pobreza.

2. Políticas Sociais no Capitalismo Tardio: Tendências na Atualidade.

As políticas sociais vêm passando ao longo das últimas décadas por profundas transformações decorrentes 
das mudanças ocasionadas no modo de produção capitalista, pela necessidade de se reestruturar em perío-
dos de “ondas recessivas”.
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De acordo com Boschetti (2012), no Brasil apesar das primeiras iniciativas estatais de ação social pública da-
tarem do século XVII e as primeiras iniciativas em forma de seguro do século XIX, foi somente a partir do sé-
culo XX, 1929, que é concebida a concepção das políticas sociais como sistemas de proteção social público. 
Assim, entende-se que o Sistema de proteção Social não é somente a justaposição de programas e políticas 
sociais, nem somente é constituído de uma única política, mas o que o configura é “o conjunto organizado, 
coerente, sistemático e planejado de políticas sociais que garantem a proteção social por meio de amplos di-
reitos, bens e serviços sociais, nas áreas de emprego, saúde, previdência, habitação, assistência, educação”. 
(BOSCHETTI, 2012). A autora observa ainda que o sistema de proteção social varia de um país para outro, 
mas que em geral, o núcleo duro desta, em quase todos os países está nas políticas de Assistência Social, 
Saúde e Previdência.

Nesse sentido, 

As particularidades nacionais, como grau de desenvolvimento das forças produtivas, organização 
e pressão da classe trabalhadora, composição das forças e partidos políticos e estruturação de 
processos democráticos atribuíram características específicas a cada sistema nacional. O estudo 
de tais particularidades rendeu uma profusão de análises comparativas e de estabelecimento de 
“modelos” de sistema de proteção social, sendo as mais conhecidas as de Titmuss (1974), Flora e 
Heidernheimer (1981) e Esping Andersen (1991 e 1999), sempre tendo como referência as carac-
terísticas dos sistemas de seguro Bismarckiano (Alemão) e assistencial Beveridgiano (inglês). Até 
hoje seus elementos estão na base dos sistemas de proteção social predominantes nos países 
capitalistas centrais, e as mudanças em suas lógicas internas são referências para as análises das 
transformações em curso. (BOSCHETTI, 2012, p. 759)

A autora destaca que há uma característica comum entre estes países no que diz respeito aos sistemas de 
proteção social, apesar das diferenças nas lógicas estruturantes e dos sistemas nestes países, que é a inter-
venção do Estado na regulação do mercado e no estabelecimento de sistemas de proteção social. Importante 
demarcar também que mesmo apesar das diferentes características destes sistemas, a emergência foi com 
base na alta regulação do mercado por parte do Estado. Assim, nesse contexto evidencia-se que esse siste-
ma ocorre,

Tendo como pressuposto um acordo entre capital e trabalho, e como condição o estabelecimento 
do pleno emprego e forte arrecadação financeira. O ambiente de crise após a década de 1970 
evidenciam os limites do Estado Social capitalista, e as medidas adotadas mostram que as opções 
políticas de respostas a crise, apesar das especificidades nacionais, tiveram como ponto comum 
a transferência dos custos da crise para a classe trabalhadora, por meio da redução dos direitos, 
da incitação às atividades e trabalhos sem direitos, do aumento do desemprego, da ampliação 
das contribuições sociais trabalhistas e dos impostos indiretos, de natureza regressiva. Em muitos 
casos, as contrarreformas procederam a mudanças estruturais nas lógicas do sistema de proteção 
social. (BOSCHETTI, 2012, p.764)

As políticas neoliberais provocam não somente o endividamento das contas públicas. Para a autora, é sob 
a forma de impostos e contribuições sociais, que se constituem a riqueza socialmente produzida, que veem 
a compor o Orçamento Público e o Fundo Público, “e a opção política de transferir os custos da crise para a 
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classe trabalhadora alterou o padrão de redistribuição de renda alcançado no período em que predominaram 
as políticas regulacionistas Keynesianas”. Expressões da Questão Social que pareciam desaparecidas voltam 
a assombrar o velho continente europeu, como o aumento do desemprego (de curta e longa duração), empo-
brecimento, endividamento das famílias, trabalhos precarizados. (BOSCHETTI, 2012, p.763).

É nesse sentido que nas décadas de 1990-2000 as contrarreformas vão atingir todos os países Europeus 
e provocar mudanças e na sua lógica redistributiva, alterando a sua potencialidade, ainda que limitada, de 
reduzir as desigualdades na sociedade capitalista. A crise de 2007-2008 e o agravamento da pobreza e as 
desigualdades, nas análises são apontadas como resultados das mudanças no papel do Estado na regulação 
econômica e social. Para a autora é a reafirmação de um tempo em que a acumulação do capital é incompa-
tível com a universalização de direitos, e socializa-se os custos do acirramento da crise, com a classe trabal-
hadora que é chamada a pagá-la, de formas diferentes, como a perda de direitos duramente conquistados.

3. A Particularidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil

A particularidade da política social no Brasil deve ser analisada atentando-se para sua formação econômi-
co-social, baseada na escravidão e no latifúndio, que sobrevive ainda nos dias sob o binômio propriedade 
fundiária-capital financeiro. 

De acordo com Santos (2012) ao contrário do que ocorria nos países de economia central, no Brasil a flexibi-
lidade/precariedade é erigida como princípio estruturante dos postos de trabalho antes e durante o período 
fordista do capitalismo brasileiro. 

É por isso que, conforme Santos (2012), a análise genérica da crise capitalista não pode ser realizada sem a 
contextualização do significado que a flexibilidade/desregulamentação tem no panorama brasileiro, diferente 
do que significa no contexto de países capitalistas desenvolvidos. No Brasil, essa implementação ocorreu 
mais fortemente e com menos resistência aos retrocessos civilizatórios implicados na ausência de proteção 
ao trabalho. 

Há certa “naturalização” de relações de trabalho precárias e, há algumas gerações, a referência 
de um emprego com proteção social já não existe para várias famílias de trabalhadores brasileiros. 
Algo inteiramente diferente do que ocorre quando as tendências de desregulamentação tentam 
avançar em países capitalistas desenvolvidos, haja vista os inúmeros protestos noticiados em paí-
ses como a Itália, Inglaterra, Espanha e Grécia, onde a população tem se insurgido contra medidas 
que implicam cortes públicos no padrão de proteção social vigente (id. ibid., p.438).

Após o golpe de 1964, ocorre a maturação da inserção associada e dependente do país ao capitalismo mo-
nopolista mundial. Instaurou-se então um pacto contrarrevolucionário no intuito de dar continuidade, segundo 
Behring (2008) as piores tradições, ou seja, a heteronomia, a exclusão e as soluções pelo alto.

Para Oliveira (1984,apud BEHRING, 2008), no pós-1964, apesar da continuidade do conservantismo político, 
houve uma transformação no parque industrial brasileiro, devido a uma singular articulação entre Estado, ca-
pital estrangeiro e capital nacional, exercendo este último um papel subordinado, porém cômodo. 
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Com a acelerada modernização capitalista do período ditatorial, o Brasil transformou-se em um país urba-
no-industrial complexo e diferenciado, o que criou pressupostos objetivos para o crescimento da dinâmica da 
organização de interesses em uma numerosa e diversificada vida associativa. Um exemplo dessa “movimen-
tação social” é a reinserção da classe operária no cenário de luta política e a ação do movimento popular, fato 
que obrigou a autocracia burguesa a combinar medidas repressivas com concessões e atos de negociação, 
que levaram a sua crise. A chamada “transição democrática” brasileira ocorreu então como um fruto da com-
binação das pressões dos de “baixo” e de operações transformistas “pelo alto” (DURIGUETTO, 2007, p.138). 
Segundo Behring (2008), a partir década de 1980 foi sendo delineado o sentido neoliberal do ajuste estrutural 
capitalista, na periferia do mundo e, particularmente no Brasil.

Entre nós, contribuíram para isso os seguidos fracassos de planos de estabilização ortodoxos e 
heterodoxos que não enfrentavam devidamente o constrangimento externo e/ou aceitaram passi-
vamente o papel de plataforma de exportação das multinacionais americanas, europeias e japo-
nesas – o que está longe de ser um destino inexorável – ou depararam-se mesmo com limites es-
truturais, políticos e econômicos, na sua condução; a exaustão gerada pelo processo inflacionário; 
as dificuldades de investimento do setor público; e as tensões e paralisias geradas no interior do 
processo de democratização. No qual os conflitos entre classes e segmentos de classe não pode-
riam mais ser tratados diretamente de forma autocrática, distante de sua cultura política tradicional 
e, portanto, de difícil administração (BEHRING, 2008, p.147).

Em meados da década de 1980 ocorre a montagem de um pacote emergencial de assistência, que envolvia 
empréstimos provenientes de Fundo Monetário Internacional (FMI), que fizeram com que a política econômica 
brasileira passasse a depender diretamente do endosso moral do FMI, que então apresentou aos dirigentes 
do país um programa de estabilidade. O país, porém, não foi capaz de cumprir as primeiras metas de des-
empenhos impostas por este, o que ocasionou a não-liberação das parcelas de crédito e, em consequência, 
os bancos também interromperam a liberação de recursos. A partir de então, teve início um “período de des-
gastantes negociações entre autoridades econômicas brasileiras, banqueiros internacionais e agências finan-
ceiras multilaterais”. Como resultado, tem-se a redução do gasto público interno, o que não era compatível 
com o avanço do processo de redemocratização, que aumentava as demandas por descompressão salarial e 
aumento dos gastos governamentais. 

No início da década de 1990 o país se encontra em uma crise profunda, derruído pela inflação, com baixos 
níveis de investimento privado e público, sem solução consistente para o endividamento e com uma grave 
situação social. A partir desse momento, a orientação neoliberal encontra solo fértil e se consolida como dou-
trina, freando os avanços propostos pela Constituição. Essa mudança na correlação de forças nas relações 
capital/trabalho fez com que fossem questionados os direitos sociais conquistados pelos trabalhadores des-
de 1930, bem como a legitimidade dos seus gastos, em especial aqueles vinculados à seguridade social. 

Outro fator importante para a chegada do neoliberalismo no Brasil foi o chamando Consenso de Washington, 
que se estabelece após um seminário ocorrido em Washington em 1989, com a presença de representantes 
do governo, de bancos multilaterais, empresários e acadêmicos de onze países, que discutiram os passos 
políticos necessários para implementação de programas de estabilização (BEHRING, 2008).
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Pode-se afirmar, nesse sentido, que a implementação do neoliberalismo no Brasil se deu de forma acelerada a 
partir do governo Collor, por meio de contrarreformas estruturais, que podem ser consideradas como o início 
da contrarreforma neoliberal no país. 

Para Behring (2008) esse processo se caracteriza como uma contrarreforma do Estado, na qual há a perda 
da soberania deste, bem como a parca vontade política e econômica de realizar uma ação efetiva sobre a ini-
quidade social, buscando reverte-la a fim de se garantir condições para uma sociabilidade democrática. Esse 
processo desprezou mesmo os mecanismos mais elementares da democracia burguesa, como a indepen-
dência e o equilíbrio entre os poderes republicanos. Aqui as medidas de flexibilização e a intervenção estatal 
em programas de qualificação se deram em função do “custo Brasil”. 

De acordo com Mattoso (apud BEHRING 2008), devido à justificativa de que a economia do país não pode-
ria crescer, reduziu-se e precarizou-se o emprego, a partir da reestruturação das relações de trabalho. Esse 
projeto de flexibilização das relações de trabalho, além de promover a destruição em massa de postos de 
trabalho, fez com que se reduzisse no país os custos de demissão, que já eram baixos. Para o autor então, o 
problema não se encontrava no mercado de trabalho, mas na aceitação da inserção subordinada e em outros 
fatores contidos na perspectiva macroeconômica em curso, que colocavam em risco a nacionalidade e a de-
mocracia. 

[...] a marca da reestruturação produtiva no Brasil é a redução de postos de trabalho, o desempre-
go dos trabalhadores do núcleo organizado da economia e a sua transformação em trabalhadores 
por conta própria, trabalhadores sem carteira assinada, desempregados abertos, desempregados 
ocultos por trabalho precário, desalento etc. (MOTA e AMARAL, 1998, p. 35 como citado em BE-
HRING, 2008, p.226).

Dessa forma, segundo Mattoso (1999 apud BEHRING, 2008) conclui-se que os trabalhadores “pagaram a 
conta” pela trama organizada entre as empresas, principalmente as de grande porte, e o governo, no intuito 
de garantir a intensificação da inserção subordinada. 

4. A Política de Educação Superior no Brasil a Partir da Década de 1990: 
A Formação em Serviço Social em Foco.

É no cenário da fase madura do capital, pela necessidade de aumentar sua composição orgânica, a com-
petitividade e as inovações tecnológicas que mudanças impactarão na Educação Superior Brasileira, e por 
consequência nas Universidades Públicas. 
Nesse sentido, é que para Cislaghi (2011, p.247),

Desde 1990, as universidades brasileiras vêm passando por uma contrarreforma que visa ade-
quálas às necessidades do capitalismo atual. Essa realidade mais recentemente tem afetado as 
universidades públicas por meio de mudanças curriculares, superexploração do trabalho docente 
e financiamento por contratos de gestão, o que impacta negativamente na formação dos assisten-
tes sociais, da forma como é preconizada pelo projeto éticopolítico profissional. 
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É importante destacar que mesmo nesse contexto de contrarreforma, no que se refere ao Serviço Social, de 
acordo com Abreu (2016, p. 247), 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS tem se posicionado 
criticamente em relação a várias medidas da política de educação que colidem com o projeto de 
formação sustentado pela perspectiva de construção de uma educação emancipadora, como evi-
denciam documentos e comunicados da entidade em relação ao ensino da graduação a distância 
e, à avaliação institucional implementada pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (graduação) – e, a desenvolvida pela CAPES (pós-graduação), e os 
cursos sequenciais e ao mestrado profissional, entre outros.

De acordo com Werner (2011), mesmo nesta conjuntura controversa e de sucateamento da educação superior, 
na década de 1990, o Serviço Social realizou um processo democrático de revisão curricular pelas entidades 
representativas da profissão, com objetivo de encontrar caminhos e soluções para as dificuldades impostas 
por este contexto.

Nesse sentido, 

Paralelo ao processo de regulamentação da profissão, através da Lei 8662, de 07 de julho de 1993, 
os profissionais do Serviço Social através dos órgãos representativos como: ABESS, CEDEPSS, 
CFESS e ENESSO realizaram sucessivas oficinas para discutir a revisão curricular dentro das exi-
gências da contemporaneidade e alterar o currículo mínimo que estava em vigor desde 1982. Entre 
1994 e 1996, foram realizadas aproximadamente 200 (duzentas) oficinas locais nas 67 (sessenta e 
sete) unidades acadêmicas filiadas a ABESS, 25 (vinte e cinco) oficinas regionais e 2 (duas) nacio-
nais. Na assembleia geral da ABEPSS de 1996, no Rio de Janeiro, foi aprovado o produto deste 
trabalho, traduzido na proposta de currículo mínimo para o curso. (WERNER, 2011,p.3).

No contraponto destas lutas e avanços da profissão, é importante destacar que o movimento de contrarrefor-
ma segundo CHAUI (2003 apud GUERRA, 2010), visa transformar a Universidade em uma instituição social, 
orientada pela lógica do mercado, em que busca valorizar o quanto produz e em quanto tempo.

Diante deste contexto é que, segundo Guerra (2010), dada a relação com a formação profissional dos assis-
tentes sociais brasileiros, dentre as diretrizes adotadas pelo governo atual, no sentido de manutenção das me-
didas de contrarreforma da Educação, três merecem destaque especial: a) o financiamento público do ensino 
universitário privado e a expansão desmesurada de vagas (Prouni e Reuni); b)o aumento no número de alunos 
e a educação a distância; c) o Sistema de Avaliação — Sinaes e a avaliação trienal — Capes. 

Nesse sentido, é que para Cislaghi (2011), ao se pensar os impactos das medidas governamentais, como é o 
caso do REUNI sob a ótica da formação profissional definida pelo projeto ético-político dos assistentes so-
ciais, é importante pensar alguns aspectos, dentre estes, as diretrizes curriculares que a partir da lógica dos 
bacharelados interdisciplinares seriam inviabilizadas em sua implementação, “passando por um ciclo básico 
comum à area de Ciências Humanas, a direção dos conteúdos deste ciclo será objeto de disputa, numa uni-
versidade hoje hegemonizada pelo pensamento pós-moderno.” (p.261-262).
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Quanto à pesquisa, a tendência apontada pela autora é o aumento da diferenciação entre as universidades, 
sendo que alguns seriam centros de excelência e outras meras formadoras de mão de obra e reprodutoras de 
conhecimento. Outro aspecto é o aumento do número de estudantes associado aos critérios de produtividade 
que tem levados os docentes a não realizarem pesquisas, devido à sobrecarga de funções, e ainda, uma di-
ferenciação entre os docentes que produzem e os que não produzem, porque dão aulas na graduação. Todos 
esses aspectos corroboram, na prática, para que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão seja 
inviabilizada.

Para Pereira (2013), o perfil estabelecido no Projeto de formação da ABEPSS relaciona-se a um profissional 
competente em sua tríplice dimensão, qual seja teórico-metodológica, ético-político e técnico – interventiva. 
Nesse sentido, um profissional que não somente compreenda a realidade, mas que tenha um arcabouço teó-
rico crítico capaz de questioná-la e propor estratégias de ação que afirmem os direitos sociais, em tempos 
de aprofundamento da barbárie social, o que diante da precarização das condições de formação encontra-se 
ameaçado. Para tanto, dado o objeto de estudo deste projeto, o estágio, se coloca para nós como elemento 
crucial dentro desta análise.

Na entrada da década de 1980, devido às mudanças societárias indicadas anteriormente, cria-se novas de-
mandas para a profissão, o que leva as entidades da categoria a repensá-la.

Nesta época, surge uma proposta da Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS), junto com 
o Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social (CEDEPSS), de revisão o currícu-
lo mínimo dos cursos de Serviço Social, tendo como norte a preservação dos avanços do currículo de 1982 e 
do Código de ética aprovado em 1993.

O novo Código de Ética (1993) reafirma o projeto profissional comprometido com as classes tra-
balhadoras e dá um outro tratamento à dimensão ético-política da profissão: o compromisso com 
valores e princípios colocados no horizonte de um projeto de superação da ordem burguesa. 
Assim, o Código de Ética propõe a ampliação da liberdade, concebida como autonomia, emanci-
pação e pleno desenvolvimento dos indivíduos sociais; a consolidação da democracia, enquanto 
socialização da política e da riqueza socialmente produzida e a defesa da equidade e justiça social 
enquanto universalização do acesso a bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais 
e à sua gestão democrática (ABESS/CEDEPSS, 1996, p.146-147).

A proposta curricular se fez necessária para que houvesse uma apropriação das demandas tradicionais e 
emergentes e das estratégias que mobilizavam o exercício profissional do assistente social nesta época. São 
retrabalhadas, no atual contexto da década de 1990, duas questões que já foram trabalhadas anteriormente, 
mas que foram reapropriadas, sendo a primeira relativa ao entendimento do Serviço Social como especiali-
zação do trabalho coletivo, no qual há a inserção do assistente social no mercado de trabalho como trabalha-
dor assalariado, que realiza um trabalho que objetiva um produto concreto. A segunda questão colocada foi 
entender o significado social da profissão, vinculado historicamente ao tratamento da “questão social”, com-
preendendo que este é impactado por questões que reproduzem a mesma tensão contida nas demandas que 
se impõe ao profissional, sendo necessário reconhecer “a existência de alterações na formação do mercado, 
na requalificação profissional, no domínio operativo de um conjunto de procedimentos” que se consolidam 
processos que faziam parte das metas profissionais da década 1980 (ABESS; CEDEPSS, 1996, p.162).
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Para que haja um novo tratamento a estas questões é necessário que o assistente social se admita enquanto 
um sujeito social e que os resultados de sua ação são atravessados por componentes objetivos originários 
de sua situação de classe, sua subjetividade e por todas as mudanças e processos que afetam o mundo do 
trabalho, no qual ele está incluído. Nesse sentido é preciso considerar que o mercado de trabalho é uma me-
diação do trabalho profissional, uma vez que é por meio deste que se manifestam “as diversas formas institu-
cionais de enfrentamento da questão social e que também são objeto das requisições da profissão” (ABESS, 
CEDEPSS, 1996, p164).

Nesse sentido, ao se repensar a profissão e a formação profissional é impossível que se faça sem se levar em 
conta as mudanças societárias, uma vez que esta é inerente a realidade social.

A perspectiva fundante da formação profissional é um rigoroso trato teórico, histórico e metodoló-
gico da realidade social. Sua hipótese é a adoção de uma teoria social crítica e de um método que 
permita a apreensão do singular como expressão da totalidade social. É a historização do movi-
mento da realidade que permite perceber as tendências do real, a implicação dessa formulação é 
problematizar a sociedade capitalista do ponto de vista da reprodução social, qualificando a uni-
dade da produção material e da reprodução das relações sociais (ABESS/CEDEPSS, 1996, p.166).

Sendo assim, ao compreender o assistente social como um trabalhador assalariado exige-se que se com-
preenda, primeiramente, o modo de produção capitalista como uma totalidade articulada, compreendendo 
o âmbito da produção e da reprodução das relações sociais e o trabalho e os processos de trabalho nesta 
sociabilidade.

Considerações FinaisAs discussões desenvolvidas nesse artigo, como dito anteriormente, possuem um ca-
ráter introdutório e aproximativo, que permitiram a compreensão das mudanças na forma de organização da 
produção e do Estado nas últimas décadas, entendendo a particularidades das transformações no Brasil. 

Na sociedade capitalista a busca por lucros pela burguesia se torna condição necessária para a produção de 
mercadorias, visto que o capitalista prefere não produzir a produzir sem lucros. Como explicitado por Marx, 
no entanto, devido à lei da queda tendencial da taxa de lucros, o capitalismo passa por períodos de crise, nos 
quais é preciso haver uma reorganização para se elevar os níveis de lucro dos períodos anteriores. Nesse sen-
tido, ao longo da discussão, procurou-se explicar a relação entre queda da taxa de lucros e crise, analisando 
principalmente o período pós Segunda Guerra Mundial.

Para entender a particularidade da formação do capitalismo no Brasil, foi realizada uma análise, em caráter 
preliminar, do lugar do Brasil no sistema capitalista mundial e a condição das políticas sociais, bem como o 
desmonte do Estado que se processou no país com a implantação das ideias neoliberais. 

Nesta direção, ao longo da discursão procuramos esclarecer que a política social tem sido um dos principais 
mecanismos de intervenção do Estado sobre a reprodução da força de trabalho, a qual condensa um feixe de 
contradições, pois ao mesmo tempo em que acata necessidades reais da classe trabalhadora atendendo – 
ainda que parcial e fragmentariamente – suas demandas, responde, contraditoriamente, demandas do capital. 
Tentamos apontar indicações de que, no quadro atual, a política de Educação, mostrando os rebatimentos da 
mudanças ocorridas no capitalismo na mesma, através de medidas como o REUNI, com objetivo de criar con-
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dições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, através do melhor aproveitamento 
da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais.

Dentre os apontamentos ainda apresentados neste artigo está a precarização da formação em Serviço Social, 
tendo em vista que as medidas implementadas para superar a crise do capitalismo rebateram diretamente 
nesta formação, especialmente na fragilização da materialização de uma formação que coadune com as dire-
trizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, bem como com as diretrizes previstas 
nas legislações da profissão.
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Resumo

Objetivou-se, com este estudo, um resgate do trabalho do assistente social na cidade de Iguatu – CE, nas décadas 1970 e 1980, 
como contribuição à história da profissão. A pesquisa ancorou-se na metodologia qualitativa, com coleta de dados através de entre-
vista semiestruturada com profissionais formadas no período compreendido e com interpretação dos dados pela técnica de analise 
de conteúdo. Foi possível constatar que embora a profissão demonstre avanços significativos em sua trajetória, saindo de uma prá-
tica conservadora para uma prática crítica, esta não foi acompanhada por toda a categoria, a exemplo dos profissionais da cidade 
de Iguatu, que limitaram suas práticas profissionais apenas à formação, não se articulando com as discussões da categoria, nem 
se apropriando da instrumentalidade construída e da direção social da profissão, situação que ratifica a necessidade e importância 
do projeto ético- politico profissional.

Palavras chaves: História do Serviço Social. Projeto Ético-Político. Exercício Profissional.

Introdução

Nas ultimas décadas, o Serviço Social tem passado por profundas transformações, o que gerou frutos como 
a construção de um projeto profissional crítico, materializado no conjunto das regulamentações profissionais: 
Lei da Regulamentação da Profissão (1993), Código de Ética do Assistente Social (1993) e as Diretrizes Curri-
culares norteadoras da formação acadêmica, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos hauridos 
na tradição marxista, apoiado em valores e princípios éticos radicalmente humanistas e nas particularidades 
da formação histórica do país. (IAMAMOTO, 2009).

Essas transformações, longe de terem sido efetivadas num processo harmônico e tranquilo, foram ao con-
trário, fruto de muitas lutas e tensões, articuladas às lutas pela derrubada do governo militar e democratização 
da sociedade brasileira, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, onde tem lugar a ascensão dos movi-
mentos sociais.

Com efeito, é nessa conjuntura que o projeto ético-político profissional - que orienta o exercício e a formação 
profissional - é gestado, permitindo e auxiliando, a um só tempo, a categoria dos assistentes sociais a decifrar 
as multifacetadas refrações da “questão social” e a estabelecer ações para o fortalecimento dos processos 
emancipatórios na perspectiva de uma sociedade igualitária.
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A importância do Projeto Ético-Político como suporte para o desenvolvimento das ações profissionais no co-
tidiano é indiscutível. Contudo, como o seu surgimento e efetivação têm como marco os anos de 1990, várias 
foram as questões que nos inquietaram, dentre as quais: como se deu a participação dos profissionais nesse 
processo, especialmente, os profissionais com exercício na cidade de Iguatu – CE? Como referenciavam suas 
ações técnico-operativas cotidianas em termos ético- políticos e teórico metodológicos? A criação do curso 
de Serviço Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Iguatu, tem relação com 
o protagonismo e prática dos assistentes sociais da cidade?

A busca pela história do Serviço Social na cidade de Iguatu justificou-se por considerarmos ser importante 
revisitar experiências da origem da profissão, a fim de melhor compreender sua trajetória e analisar como se 
dava o enfrentamento da questão social que, embora não sendo naquele momento de todo definida pela ca-
tegoria e entidades representativas, se impunha no contexto social e econômico do município. Pretendeu-se 
também trazer à luz as transformações pelas quais passou a sociedade, bem como as referências das práti-
cas utilizada pelas profissionais no período estudado, o que consideramos subsídio importante para entender 
as possíveis contribuições desses profissionais para o Serviço Social na atualidade.

Na perspectiva expressa, o estudo teve como objetivo o resgate histórico da profissão e sua particularidade 
na cidade de Iguatu, nas décadas de 1970 e 1980. Além disso, visa resgatar a memória da profissão pela 
problematização do passado, considerando seus contextos múltiplos, percorrido por diferentes personagens 
- ilustres ou anônimos - e contribuir com a reflexão dos profissionais na atualidade para que possam, cons-
cientemente, referenciar sua prática profissional no Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasileiro, com-
prometendo- se com um projeto profissional e societário emancipatórios.

1. Os Caminhos Percorridos na Pesquisa - Metodologia

Para o alcance dos objetivos da presente pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa, com referência nas 
recomendações de Minayo (2004) que, segundo a autora, nas pesquisas qualitativas a compreensão do objeto 
de estudo se faz a partir das relações e interações estabelecidas no contexto considerado.

Foi feito um levantamento junto aos professores do Curso de Serviço Social do IFCE, Campus Iguatu e com 
assistentes sociais da cidade de Iguatu com exercício profissional no período compreendido para a pesquisa, 
sendo indicado três nomes. Após contato com essas primeiras assistentes sociais foi confirmado que no pe-
ríodo compreendido para a pesquisa existiam na cidade, 10 assistentes sociais.

Para coleta de dados utilizamos a entrevista semiestruturada que, segundo Minayo (2004), combina pergun-
tas fechadas e abertas, possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão sem se prender a 
indagações formuladas. Durante a entrevista foi utilizado, com consentimento dos sujeitos, um gravador para 
registro das falas, como forma de maior apropriação das respostas dos interlocutores.

Para a realização da entrevista foi feito o contato com as 10 assistentes sociais, mas só 6 participaram, pois 
2 moram fora de Iguatu, 1 não aceitou participar da pesquisa e 1 estava viajando no período da coleta de 
dados. Os dados coletados foram examinados pela técnica de análise de conteúdo e interpretados com base 
na literatura pertinente.
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2. Serviço Social – Caminhos Percorridos e a Percorrer

O Serviço Social é uma profissão – uma especialização do trabalho coletivo, inscrita na divisão social e técnica 
do trabalho -, com estatuto jurídico reconhecido através da Lei 8.662, de 17 de junho de 1993 (IAMAMOTO, 
2009).

De acordo com Netto (1995), a origem e institucionalização do Serviço Social têm como marco o florescimen-
to do capitalismo monopolista, no século XIX, quando a intervenção do Estado se faz exigência como forma 
de atenuar a estagnação econômica e intervir na questão social, como árbitro nos conflitos advindos das 
relações de trabalho.

No Brasil, a emergência do Serviço Social acontece nos anos de 1930 quando, sob o governo de Getúlio 
Vargas, são criadas as condições para o desenvolvimento do Estado Burguês, estabelecendo uma ruptura 
política, econômica e social com o Estado Oligárquico e propiciando a substituição do modelo econômico 
agroexportador pelo modelo industrial. Nesse processo e, mais especificamente no enfrentamento e regu-
lação da questão social - que se manifesta e atinge visibilidade no cotidiano da vida social a partir dos anos 
1930 -, o Serviço Social se legitima profissionalmente como um dos recursos mobilizados pelo Estado e pelo 
empresariado, com o suporte da Igreja Católica (YASBECK, 2009).

A profissão surge assim, polarizada pelos interesses de classes sociais em relação. Nesse primeiro momento 
a referência de atuação está nas doutrinas de ação social cristã e da assistência pública do Estado, ambas 
de caráter humanitário e filantrópico, pautadas em pressupostos teóricos da linha tradicional e ortodoxa do 
neotomismo, fundamentada na Doutrina Social da Igreja (ANUNCIAÇÃO; DAMASCENA, & OLIVA, 2006).
Nos anos 1940 e sob influência norte-americana, o Serviço Social vincula- se “à construção de uma metodo-
logia de ação eficaz no trabalho social, pautando- se numa visão harmônica de sociedade e de neutralidade 
das ciências” (SILVA, 1995, p. 41). Ainda de acordo com a autora, a intervenção passa assim, a supervalorizar 
as técnicas e os métodos, deslocando-se do eixo neotomista para o pressuposto funcionalista da sociologia.

As primeiras apreensões críticas do Serviço Social brasileiro acerca da sociabilidade capitalista e do seu 
próprio arranjo profissional, datam já de meados da década de cinquenta quando a profissão, impulsionada 
pelas demandas que lhe são impostas pela nova dinâmica político-econômica do país – advinda do acelera-
mento da industrialização nacional e da política desenvolvimentista – dar os primeiros passos no sentido de 
romper com o tradicionalismo na profissão (NETTO, 2005, p. 123).

Essa dinâmica político-econômica que tem como base o desenvolvimentismo, propicia por parte da socieda-
de civil e da profissão, questionamentos quanto às desigualdades sociais frente às nações imperialistas. Netto 
(2005) aponta que, com a passagem para a década de sessenta e a ampliação do Serviço Social na univer-
sidade, este passa a ter reais condições de constituir uma massa crítica capaz de suscitar problematizações 
que levassem à leituras críticas da realidade, haja vista o protagonismo de docentes e discentes com filiação 
a movimentos sociais populares. Não obstante, a instauração do regime autoritário iniciado em 1964 impeça 
que tais avanços se consolidem (NETTO, 2005, & ORTIZ, 2011).

Sob o governo autoritário, instituído em abril de 1964, o Serviço Social brasileiro é obrigado a deixar em esta-
do de latência, as formulações críticas que se iniciavam nesse período. Movimento diferente ocorreu em ou-
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tros países da América Latina onde, a partir de 1965 emerge o Movimento de Reconceituação que traz como 
característica, marcantes formulações sobre o subdesenvolvimento dos países latino-americanos, à medida 
que buscava teorias e metodologias que fossem compatíveis às suas realidades sociais. Tal movimento pro-
punha-se a romper com o tradicionalismo na profissão e, ao passo que buscou na teoria marxista subsídios 
para tanto, deu os primeiros passos no sentindo de romper também com conservadorismo (NETTO, 2005, & 
ORTIZ, 2011).

Ressalta-se que, a instituição de ditaduras militares nesses países a partir da segunda metade da década de 
sessenta, impôs graves impedimentos às posturas críticas frente à sociedade. Todavia, mesmo em um am-
biente em que a guerra fria e o combate ao comunismo e a teorias marxistas, era imperante, a Reconceituação 
chega ao seu término em 1975, com vultosa contribuição para o Serviço Social. Nessa perspectiva, a interlo-
cução da Reconceituação com a teoria marxista mostra-se o principal legado para o Serviço Social brasileiro, 
na medida que em solo nacional as formulações marxistas são aprofundadas, constituindo as bases teóricas 
para o projeto ético-político, constituído na década de noventa (PELLEGRINO, & PRADO, 2014; IAMAMOTO, 
2009).

Como aponta Netto (2005), o caminho percorrido pelo Serviço Social brasileiro após 1964 até meados da 
década de setenta, afastou da categoria profissional discursões que se propusessem a fazer críticas à ordem 
estabelecida, visto que reflexões acerca das relações em que a profissão estava inserida e qual é sua funcio-
nalidade na sociedade capitalista, eram inexistentes. Nesse período, tanto no circuito da prática profissional 
quanto no da formação, podia-se constatar uma assepsia acerca de questões políticas e do papel desem-
penhado pelos agentes profissionais junto às classes subalternas. Deriva-se de tal estado de coisas, práticas 
e posturas conservadoras incorporadas pelos assistentes sociais que reiteravam relações sociais marcada-
mente capitalistas (NETTO, 2005).

Na década de oitenta do sécalo XX o Serviço Social brasileiro empreende uma contramarcha no sentido do 
conservadorismo, através de uma politização da profissão, concomitante à efervescência política vivida pelo 
Brasil nos anos de transição da ditatura para o retorno da democracia. Nessa década, a crítica à realidade 
social e aos setores conservadores da profissão é contundente e, desse modo, supera-se a postura asséptica 
acerca de questões políticas tão características dos anos de chumbo da ditadura (NETTO, 2005, & ORTIZ, 
2011).

Nesse período, a partir da perspectiva da intenção de ruptura, que vive sua consolidação acadêmica e poste-
rior espraiamento para a categoria profissional, o Serviço Social brasileiro esboça um novo projeto profissional 
que rompe com as bases conservadoras da profissão, ancorado na leitura de obras marxistas151 ao mesmo 
tempo em que se engajava em movimentos políticos e sociais. Nesse primeiro momento, o percurso para a 
construção de um novo projeto profissional passa pelo alinhamento do Serviço Social à classe trabalhadora 
assim como sua defesa, posicionamento que se concretiza no Código de Ética de 1986 e nas formulações das 
entidades representativas da profissão (ORTIZ, 2011).

Ainda que tais avanços no sentido de romper com o conservadorismo na profissão revelem-se de suma im-

151 Aqui o primeiro contato com o marxismo realizado pela Reconceituação tem seus equívocos superados ao longo dos anos, assim como ampliado o seu referencial 
teórico.
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portância, não foi possível naquele momento – durante a década de oitenta – constituir um aparato que, de 
fato, desse concretude ao novo projeto profissional esboçado. No entanto, o processo de crítica – tanto à 
própria profissão quanto à sociedade capitalista – que o Serviço Social desenvolveu durante a década de oi-
tenta proporcionou os subsidios necessários para que, na década seguinte, a profissão pudesse consolidar as 
críticas ao conservadorismo e formular concretamente um novo projeto profissional que se revela de caráter 
ético-político (BARROCO, 2010; ORTIZ, 2011).

O projeto ético-político formulado na década de noventa possui como elementos constitutivos valores e prin-
cípios ético-políticos; uma matriz teórico- metodológica em que se ancora; uma crítica radical à sociabilidade 
vigente; além de manifestar-se “[...] nas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria através 
de suas formas coletivas de organização política em aliança com os setores mais progressistas da socieda-
de brasileira” (TEIXEIRA & BRAZ, 2010, p. 7- 8). É justamente o caráter político desse projeto que buscamos 
ressaltar a seguir.

O apoio político proporcionado ao trabalho do assistente social pelo projeto ético-político dar-se, justamente, 
através da inserção dos agentes profissionais em lutas políticas e sociais, na defesa dos direitos sociais e 
de seus usuários, proporcionando a elucidação das contradições imanentes da sociabilidade vigente. Ade-
mais, tal politização forma assistentes sociais que, ao deparar-se no cotidiano profissional com situações de 
negação de direitos, discriminação, autoritarismo, clientelismo, patrimonialismo etc., sejam capazes de fazer 
uma leitura crítica da realidade e de se posicionarem propositivamente, no sentido de lidarem com tais pro-
blemáticas.

É verdade que sem tal consciência política os assistentes sociais continuariam realizando, em seu exercí-
cio profissional, práticas reiterativas e conservadoras que dicotomizariam a realidade social da intervenção 
profissional. Por conseguinte, o apoio político ao trabalho do assistente social proporcionado pelo projeto 
aqui tematizado, mostra-se de suma importância, tanto para conduzir sua prática profissional quanto para a 
apreensão das contradições típicas da sociedade brasileira, com seu capitalismo retardatário e histórico de 
relações sociais baseadas no autoritarismo e clientelismo.

2.1 A História do Serviço Social no Iguatu – Ceará - Brasil

Das 10 assistentes sociais com exercício profissional entre 1970 – 1980; 5 já estão aposentadas; 4 continuam 
trabalhando; e 1 trabalha, mas não mais na área.

Para o presente estudo foram entrevistadas 6 assistentes sociais: quatro aposentadas e duas ainda ativas. 
Dessas, 1 teve a formação pela Escola de Serviço Social que, à época, era agregada à Universidade Federal 
do Ceará – UFC, vindo a ser incorporada a UECE o 05 de março de 1975; 4 tiveram a formação na Universi-
dade Estadual do Ceará (UECE) - única instituição do referido Estado que disponibilizava o Curso de Serviço 
Social no período analisado; e 1 na Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro, uma instituição privada. 
Das aposentadas, uma colou grau em 1972, duas colaram grau em 1981 e a outra em 1984. Das que estão 
ativas, uma colou grau em 1984 e a outra 1989.

No que se refere a formação profissional percebe-se que 3 das entrevistadas passaram pela reformulação 
do Currículo Mínimo que foi realizada pela ABESS e pelo movimento estudantil em Serviço Social, no ano de 
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1982. Também foi possível constatar algumas divergências na formação, não apenas em relação às facul-
dades, mas também em relação à grade curricular divergindo, inclusive, entre as que estudaram na mesma 
instituição, no caso da UECE.

Das 4 entrevistadas que estudaram na UECE, 2 cursaram a mesma grade curricular e, em virtude da refor-
mulação do projeto do curso, em 1982, as demais cursaram uma nova grade. Assim, foi possível constatar 
divergências entre a formação, dentre as quais na primeira grade constavam disciplinas como: Serviço Social 
de caso, Serviço Social grupo e Serviço Social de comunidade, Serviço Social aplicado I, II, III, IV, Psicologia 
social, noções de economia, noções de direito, introdução a universidade e ao curso, comunicação e ex-
pressão, metodologia do trabalho científico, estatística, Sociologia I e II, teoria do Serviço Social I, Filosofia 
das ciências, comunicação e serviço social, estudos de problemas brasileiros, administração em Serviço So-
cial, politica social, ética profissional, habilitação em Serviço Social I e II, legislação agrária.

Em relação às outras duas assistentes sociais, percebe-se pelos depoimentos, que as alterações ocasiona-
das pela reformulação do curso, referiram-se apenas ás disciplinas específicas da profissão, sendo a grade 
dividida em disciplinas básicas e disciplinas profissionais. Ante essa organização curricular, o estudante pas-
sava dois semestres estudando disciplinas como Economia, introdução a Filosofia, introdução a Sociologia, 
comunicação e expressão, estatística dentre outras. O contato com disciplinas específicas do Serviço Social 
somente acontecia a partir do terceiro semestre, que se realizava no Campus do Itaperí, ou seja, em ambiente 
diferente de onde aconteciam as aulas das disciplinas básicas.

Conforme depoimentos, a formação pouco contribuía para a compreensão do objeto da profissão como 
também para a prática profissional. Segundo as entrevistadas, somente a partir do estágio havia uma maior 
aproximação com o fazer profissional, no entanto, mesmo no estágio curricular, não existia uma reflexão acer-
ca da atuação, no sentido de contribuir para a problematização da realidade, corroborando a manutenção de 
práticas conservadoras. Nessa perspectiva,

[...] a forma de produção do conhecimento pode tornar-se instrumento de manipulação, pois, na 
medida em que o conhecimento não buscar desvelar substancialmente a realidade „a sua ativida-
de se reduz a sustentar a práxis no sentido imediato. Se a ciência não pode ou, talvez, conscien-
temente não quer ir além deste nível a sua atividade se transforma em manipulação dos fatos que 
interessam aos homens na prática. (GUERRA & FORTI, 2009, PP. 05 - 06).

No que diz respeito à participação das assistentes sociais entrevistadas em movimentos sociais, apenas a 
primeira e a última formadas, participaram do movimento estudantil. Em relação á primeira, é válido ressaltar 
que a participação desta deu-se de forma peculiar, como expresso em suas palavras: “me reunia escondido”, 
e “uma pessoa das que participava das nossas reuniões foi presa”, revelando o difícil momento de autoritaris-
mo e a dificuldade de expressão e participação política na década de 1970.

Seguramente, esse momento impôs medo e limites à participação, situação que pode ter influenciado as as-
sistentes sociais de Iguatu, ao não engajamento em movimentos sociais. Nesse sentido, pela condição de iso-
lamento, ausência de troca de experiência e vivência com outras assistentes sociais que, por vezes já tinham 
contato com a teoria social crítica - mesmo de forma enviesada - o rompimento com práticas conservadoras 
pós formação tornava-se mais difícil.
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Nesse momento, sob a autocracia burguesa:

[...] o Estado brasileiro adotou uma política autoritária que usou da violência para impor medo e 
terror nos setores populares e nas lutas sociais, em que a principal ferramenta da ação policial foi 
o uso da tortura para obrigar presos políticos repassarem informações sobre as lideranças e os 
planos dos movimentos e segmentos que se colocavam contra o regime civil-militar. (SOARES & 
GONÇALVES, 2016, p. 118)

Ao final da formação, todas as assistentes sociais produziram trabalho de conclusão de curso. A assistente 
social formada pela Escola de Serviço Social elaborou seu trabalho de forma coletiva e apresentou para uma 
banca formada pelos professores. Cabe ressaltar que este trabalho de conclusão, na verdade, era uma siste-
matização do Trabalho de Experiência de Campo, o que a asistente socialaindaguardacomo recordação,inti-
tulado“CentroComunitário e Desenvolvimento Sócio Cultural da Juventude”.

As assistentes sociais da UECE realizaram o Trabalho de Conclusão de Curso em forma de monografia com 
defesa para uma banca; já a formada no Rio de Janeiro, apenas depositou seu trabalho monográfico na bi-
blioteca da instituição formadora. Chamou-nos a atenção a composição da banca de uma das assistentes 
sociais formadas em 1981 pela UECE, que contou com a presença de um advogado, haja vista o tema por ela 
desenvolvido está relacionado à disciplina de legislação e direito agrário.

Quanto ao exercício profissional, a assistente social formada pela Escola de Serviço Social, fez concurso para 
a FUNABEM de Fortaleza-Ceará, no ano de 1973, quando ingressou na referida instituição. Contudo, no ano 
seguinte abandonou tudo e veio morar em Iguatu onde, em 1976, foi indicada para a mesma instituição, porém 
com nova denominação, agora FEBEMCE. Ressalta que a indicação foi fruto do reconhecimento de seu tra-
balho nesta instituição em Fortaleza. As duas assistentes sociais formadas em 1981 tiveram mais dificuldades 
para ingressar no mercado de trabalho: uma delas, após a graduação passou quatro anos desempregada, ini-
ciando o exercício profissional na FEBEMCE (Fundação do Bem Estar do Menor no Estado do Ceará); a outra, 
não conseguiu emprego na área de serviço social, desistiu da profissão e começou a trabalhar em outra área, 
permanecendo nesta até a aposentadoria. Já as outras três, logo assumiram cargos: as que colaram grau em 
1984, na Fundação de Saúde Monsenhor Coelho, em Iguatu-CE; formada em 1989 na prefeitura municipal da 
cidade de Quixelô – CE. Todas assumiram cargos públicos por indicação política, um indicativo da forma de 
como se dava a inserção no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, relata a Entrevistada 04:

Meu primeiro trabalho foi na Fundação Monsenhor Coelho, antigo SANDU de Iguatu. Fiquei 8 meses lá como 
prestação de serviço ligado a área de saúde, tinha um pouco do serviço social porque a gente trabalhava na 
triagem, na comunidade, para os pacientes serem atendidos, isso final de 85 inicio de 86, entrei através de 
quem indique, por questões políticas, era o prefeito [...] na época, e meu pai era muito amigo dele.

Relativo ao ingresso no mercado de trabalho, um aspecto importante a ressaltar refere-se à mudança oco-
rrida no Brasil na década de 1980, quando em 1985 encerra-se o governo militar com a eleição de um novo 
presidente da República. Eleito de forma indireta, o novo presidente, Tancredo Neves, não chegou a assumir, 
falecendo antes da posse, assumindo a Presidência da República o vice, José Sarney.
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No governo Sarney, medidas econômicas de impacto foram adotadas na tentativa de reverter o quadro de 
grave crise econômica e social que assolava o país, porém, nenhum plano foi capaz de deter a inflação. Nessa 
conjuntura destaca-se o processo de organização dos movimentos da sociedade civil, em parte incentivado 
pelo governo federal que, com o slogan “tudo pelo social”, oferecia para as populações pobres, “tickets” de 
diversa natureza, como por exemplo: tickets construção e tickets leite. Os referidos benefícios eram aces-
sados via associação de moradores, situação que pode explicar a necessidade de assistentes sociais para 
organização dessas associações e, portanto, a abertura de espaços profissionais.

Observando o trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais entrevistadas, foi possível perceber que a di-
mensão teórico-metodológica era pouco desenvolvida e os textos utilizados na formação dificilmente serviam 
de referência para o trabalho profissional. Foram autores citados por cinco assistentes sociais: Balbina Ottoni, 
Mary Richmond, Vicente Faleiros, Maria Lúcia Martinelli, Marilda Iamamoto, além de documentos como Araxá 
e Teresópolis. Para as aposentadas, a aproximação da profissão com o marxismo só foi conhecida depois de 
formadas e o movimento de reconceituação, não visto ou pouco explorado.

Posterior à formação, nenhuma participou de eventos da categoria profissional ou de eventos afins. Duas as-
sistentes sociais, uma formada em 1984 e outra em 1989, realizaram, no final da década de 1990, cursos de 
especialização e estudos relativos à profissão, em virtude da necessidade de prestarem concursos públicos 
para garantir estabilidade e segurança no mercado de trabalho. Entre as aposentadas, a que se formou pela 
Escola de Serviço Social fez especialização em Saúde da Família já nos anos 2000, estimulada por uma amiga.

Em relação à dimensão ético-política, a assistente social formada pela Escola de Serviço Social não tinha 
conhecimento do Código de ética. Para as demais aposentadas este código existia, entretanto, não era con-
sultado nem utilizado como apoio ao seu trabalho, tampouco utilizado outro documento como suporte para 
a tomada de decisão no exercício profissional, como pode ser visto no depoimento da Entrevistada 02: “...era 
algo muito distante, mas tinha o código de ética, sabia que existia, apesar da gente não entrar muito e não 
ter avançado muito, mas se tinha noção de que existia, eu não sabia o que ele dizia pois só tinha uma noção 
e ninguém se aprofundava”. Cabe ressaltar que, com exceção das duas assistentes sociais que estão ativas, 
nenhuma outra conhece o projeto ético-politico da profissão.

A dimensão técnico-operativa, conforme foi possível observar nas entrevistas, era a de maior ênfase no exer-
cício profissional do período estudado, contudo, o trabalho não tinha como referência a questão social, mas 
sim a proteção social do Estado. Nessa perspectiva, o Serviço Social deveria estimular a organização da co-
munidade, de forma que as pessoas se unissem em associações e esta pudesse exigir do Estado, políticas 
públicas e sociais para todos. Tal perspectiva, como referem Behring e Santos (2010), era insuficiente para 
entender o significado do Serviço Social numa perspectiva ontológica, pois se aproximava de formulações 
onde a tradição marxista perde sua substância e força. Com efeito “o Serviço Social tradicional limitava-se, 
em geral à descrição de características e regularidades externas, sem romper com o véu da pseudoconcreti-
cidade que envolve os fenômenos sociais no mundo do fetichismo da mercadoria e da reificação do capital” 
(BEHRING & SANTOS, 2010, p. 322). Um exemplo, pode ser visto no depoimento da Entrevistada 3 quando 
ressalta

[...] trago comigo desde o processo de formação, eu acho que o assistente social ele está aí pra 
abrir portas, pra fazer mediações, pra reconhecer que o povo tem direito a ser assistido e desde 
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essa época meu objetivo maior era esse pra que aquelas pessoas que não tinha condição nenhu-
ma, não tinha plano de saúde, não tinha a quem recorrer fosse atendido pela instituição que eu 
estava, lutar pra que se só tem vaga pra um, ampliar pra dois e esse objetivo persigo até hoje, am-
pliar a possibilidade pra que as pessoas possam ser atendidas na saúde pública e com qualidade.

Pelo exposto, percebe-se que a prática profissional tinha como referência a ausência de políticas para a po-
pulação como se essas, por si só, pudessem resolver os problemas das desigualdades sociais. Consequência 
direta dessa concepção é a operacionalização dessas políticas que se materializavam através de projetos e 
programas. Tal operacionalização dava-se de modo conservador, com o assistente social buscando aglutinar 
a comunidade em torno de problemas que seriam demandados para o Estado.

O pouco domínio teórico do assistente social acerca da profissão refletia-se na dimensão técnico-operativa e 
quando da necessidade de explicação de seu trabalho para a comunidade, o profissional - muitas vezes pela 
carência de reflexões teórico-metodológica - não conseguia entender e nem explicitar para a comunidade, 
seu papel, o que fortalecia a ideia de ser o assistente social, a “moça boazinha” que os ajudava a resolver os 
problemas coletivos, com vistas à melhoria da qualidade de vida, sem ter embutido nesse trabalho, a intenção 
de emancipação dos usuários. O depoimento da entrevistada 02 ilustra essa situação:

Na maioria das vezes como aquela moça boazinha, profissional que vai passar a mão na cabeça do 
menino. Na realidade era isso, a gente tentava defender os Direitos da Criança e do Adolescente e 
até hoje os mesmos não tem, não são assegurados e para quem não entende a profissão achava 
isso da profissão. Locutores de rádio, delegados, policiais e outras pessoas, dificultando o nosso 
trabalho.

Depreende-se que a falta de domínio teórico-metodológico refletido na dimensão técnico-operativa, ou seja, 
no trabalho cotidiano do assistente social, pode estar ligada: primeiro, à insipiência da formação que não 
possibilitava a apreensão do significado da profissão; e segundo, pela vinda dessas profissionais para uma 
cidade pequena, no interior do Estado, causando desinteresse pela qualificação e distanciamento dos centros 
formadores. Ademais, as instituições formadoras e representativas da categoria profissional à época, reali-
zavam eventos circunscritos a capital do Estado, sem grande divulgação para o interior, não oportunizando a 
participação dessas profissionais.

A qualificação é de suma importância para um exercício profissional crítico, sendo necessária:

[...] uma qualidade de formação que, sendo culta e atenta ao nosso tempo, seja capaz de antecipar 
problemáticas concernentes à prática profissional e de fomentar a formulação de propostas pro-
fissionais, que vislumbrem alternativas de políticas calcadas no protagonismo dos sujeitos sociais, 
porque atenta à vida presente e a seus desdobramentos. (IAMAMOTO, 2000, p. 198)

É alicerçado nessa perspectiva de formação e com uma posterior qualificação profissional com o mesmo 
horizonte, após sua inserção no mercado de trabalho, que o profissional adquire meios para conduzir seu 
exercício profissional de maneira crítica e propositiva. Todavia, as profissionais que fizeram parte da pesquisa 
deixam evidente que tal perspectiva de qualificação não fez parte da formação por que passaram.
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Ratificando essa constatação, percebe-se que, ainda na atualidade, as profissionais aposentadas possuem 
uma concepção limitada da profissão, das politicas sociais e da realidade, uma vez que em seus depoimen-
tos não foi possível constatar o conhecimento de que a profissão advém da complexa relação entre capital e 
trabalho. Além disso, conceberam as politicas sociais como troca de impostos pagos, e não como direitos e 
meios para a emancipação humana.

Diferentemente do supracitado, as profissionais que ainda estão na ativa demonstram maior domínio e con-
hecimento do real sentido da profissão, citando em seus depoimentos que o projeto ético-politico representa 
apoio às atividades cotidianas: primeiro, por fomentar uma formação mais crítica e reflexiva; depois, por trazer 
claro a articulação do projeto profissional com o projeto de sociedade emancipatório, indo de encontro a todo 
tipo de preconceito e violência e elegendo como valor ético central, a liberdade, defendendo o aprofundamen-
to da democracia.

Um aspecto importante a ressaltar é que as assistentes sociais que ainda estão ativas modificaram suas 
práticas profissionais, buscando superar as ações conservadoras. Tal busca de superação foi possibilitada, 
primeiro por exigências de qualificação para continuidade no mercado de trabalho e depois, pela participação 
em eventos promovidos através da articulação entre as entidades representativas da categoria profissional 
e a academia. Além disso, os cursos de especialização com capilaridade para as regiões mais longínquas e 
distantes do país também possibilitaram a superação de práticas conservadoras, casando com a necessida-
de de estabilidade e segurança no trabalho profissional. Demonstrativo disso é o fato das assistentes sociais 
terem realizado esses cursos, como por exemplo, os promovidos pelo CEFESS-UNB, ampliando a concepção 
da profissão e provocando mudanças no cotidiano do seu trabalho e da realidade social.

Cabe destacar que, como o estudo em questão limita-se ao período 1970- 1980, o destaque está no pa-
pel das primeiras assistentes sociais no município. Contudo é válido lembrar que nas décadas posteriores, 
várias outras profissionais chegaram ao município contribuindo com suas ideias e práticas já referenciadas 
no projeto ético-político da profissão e na teoria social crítica. Essas práticas, com certeza, contribuíram com 
a ampliação da visão das primeiras assistentes sociais da cidade quanto ao significado da profissão, muito 
embora, como foi possível observar nos depoimentos coletados, não tenha sido suficiente para entenderem 
o horizonte emancipatório proposto pela profissão, quando articula o projeto profissional ao projeto de socie-
dade da classe trabalhadora.

3. A Guisa de Conclusão

Realizar esse estudo contribuiu com a história do Serviço Social, à medida que proporcionou conhecer os 
caminhos percorridos pela profissão na particularidade da cidade de Iguatu, Ceará, Brasil. Como foi possível 
observar, essa trajetória não é diferente do percurso seguido pela profissão nos demais locais do país, sendo 
também resultado das contradições socio-econômica e política vivenciadas no país, quando nas décadas 
de 1970 e 1980 a formação se fazia limitada, reflexo de uma conjuntura autocrática, que censurava autores e 
literatura destoante de sua concepção, proibindo a livre expressão de pensamento. Tudo isso, fez com que a 
profissão enfrentasse dificuldades para romper com o conservadorismo de sua origem.
Fruto dessa formação insipiente e sem segurança de um objeto de trabalho, os profissionais em exercício na 
cidade de Iguatu, realizavam suas práticas fomentando o engajamento dos cidadãos em associações da so-
ciedade civil para reivindicarem direitos junto ao Estado. Assim, para essas assistentes sociais, o associativis-
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mo representava a redenção da sociedade que se autogovernaria e se libertaria do jugo do Estado poderoso 
e opressor, o que nos leva a deduzir um fazer profissional com base em práticas conservadoras, uma vez que 
não havia um questionamento sobre o poder estatal e a análise dos problemas sociais era desvinculada das 
formas como a sociedade produz e reproduz as relações sociais.

Em parte, a limitação da prática pode ser explicada pela ausência da continuidade dos estudos e a falta de 
participação em eventos e movimentos sociais pós-conclusão do curso, situação que contribuiu para que os 
assistentes sociais se fechassem nos seus espaços socio-ocupacionais, distanciando suas práticas de uma 
base e referência filosóficas, fazendo coro com a tão batida frase “a teoria na prática é outra”, concepção 
ainda em vigor, para as assistentes sociais aposentadas.

Embora o Serviço Social no município de Iguatu, nas décadas de 1970 e 1980, tenha se desenvolvido com 
base numa prática conservadora e não tenha participado da construção do projeto ético-politico da profissão, 
tampouco da implantação do curso de Serviço Social no IFCE - Campus Iguatu, realizar essa pesquisa foi 
importante por resgatar a história e memória da profissão, identificar a contribuição dada pelos assistentes 
sociais antecessores, mesmo que de forma tradicional e conservadora. Importante também é reconhecer que 
os avanços obtidos pela profissão, como por exemplo, a direção por um projeto profissional vinculado ao pro-
cesso de construção de uma nova ordem societária, sem dominação - exploração de classe, etnia e gênero, 
só foi possível porque pioneiros, como as assistentes sociais de Iguatu, contribuíram e permitiram que seu 
trabalho fosse questionado, refletido e articulado ao movimento da realidade social, indicando a necessidade 
de mudanças substanciais.

Conforme (BOSCHETTI, 2015), é evidente que o conservadorismo é, e sempre será, elemento presente na 
sociedade, haja vista ser alimento imprescindível para a reprodução do capital. Nesse sentido, os estudos são 
de fundamental importância para a reflexão da prática pois revelam a história, as contradições internas da 
profissão e chamam os assistentes sociais a construir uma intervenção reflexiva e crítica, seja no campo da 
formação, seja na realidade do trabalho cotidiano e da política.
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EL TRABAJO SOCIAL FORENSE: PRÁCTICAS Y REFLEXIONES
Eugenia Núñez Kartsch.152

Mirta Graciela Vera153

Universidad Autónoma de Encarnación - Paraguay.

Resumen

Este trabajo analiza la labor del trabajador social forense: prácticas y reflexiones con relación a la solicitud de perito privado. El obje-
tivo es sistematizar las experiencias profesionales y plantear los interrogantes sobre cuál es el ejercicio analítico en torno a matrices 
teóricas y metodológicas del trabajo social forense. Este propósito se logró a partir de la revisión bibliográfica y experiencias vividas 
como perito trabajadora social. Este estudio parte de un enfoque cualitativo y se ampara en el método inductivo. La investigación 
pretende captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan en cada caso. La orientación es holística (Olabuénaga, 
2012, p. 23). El análisis demostró que el trabajo social forense representa una evolución y transita un nuevo camino de crecimiento, 
vinculado más a herramientas emergentes, teóricas y operativas, acorde con los objetivos y principios del trabajo social.

Palabras-claves: Trabajo social forenses- practicas- perito.

Introducción 

Este trabajo analiza la labor del trabajador social forense: prácticas y reflexiones con relación a la solicitud del 
perito privado. Tal abordaje se justifica en que el sistema de justicia se fundamenta en principios jurídicos que 
garantizan los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y meca-
nismos legales de fondo y forma, como los servicios previos al juicio y los medios alternativos de resolución 
de controversias, entre otros. 

La finalidad de esta investigación es analizar la metodología de intervención que contribuye al conocimiento y 
transformación de los procesos para incidir en la participación de los sujetos justiciables. Desde un enfoque 
socio-jurídico, se procura superar la concepción de función pericial establecida por el derecho, para definir lo 
forense como una de las modalidades de participación del saber científico-técnico. (S. Krmpotic, 2013)

Es importante resaltar la contribución de la teoría a la práctica; en ese sentido, Kisnerman (1998) lo considera 
una auténtica praxis social, reafirmando su carácter científico con base en los desarrollos teóricos y meto-
dológicos, al acervo de conocimientos y la experiencia acumulada; es decir un saber hacer, que dio origen y 
especificidad.

El objetivo es sistematizar las experiencias profesionales y plantear los interrogantes sobre cuál es el ejercicio 
analítico en torno a matrices teóricas y metodológicas del trabajo social forense. Este propósito se logró a 
partir de la revisión bibliográfica, el estudio de caso y las experiencias vividas como perito trabajadora social 
en los tribunales de la tercera Circunscripción Judicial de la República de Paraguay. La investigación se toma 
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desde una perspectiva integral sistémica y cualitativa. Su objetivo es la captación y reconstrucción de signi-
ficado. Su modo de captar la información no es estructurado sino flexible y se mueve entre las respuestas y 
el desarrollo de la teoría. La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora. 
Su propósito consiste en construir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido 
previamente. “Se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes. La investigación pre-
tende captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan en cada caso. Este enfoque también 
se conoce como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de 
paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios” (Olabuénaga, 
2012, p.23).

Esta investigación consta de un primer título, segundo título, metodología, resultado y discusión, considera-
ciones finales y referencia bibliográfica.

Primer título: Trabajo Social Forense

Un primer aspecto, según (S. Krmpotic, 2013) en sus antecedentes el Trabajo Social Forense o Trabajo Social 
en el campo socio jurídico cuenta con un desarrollo significativo en la vertiente anglosajona, cuyas interven-
ciones estuvieron presentes desde el mismo momento de constitución de Trabajo Social como disciplina 
científica. Tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, las asociaciones nacionales e internacionales, han 
avanzado en la definición de sus funciones y misiones, en la descripción de actividades específicas, cuentan 
con organizaciones profesionales, y mantienen periodicidad de eventos. En Latinoamérica, su desarrollo ad-
quiere caracteres distintivos; países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Puerto Rico han logrado ins-
talar en sus comunidades profesionales un espacio específico y especializado de práctica profesional forense.
Es importante comenzar con definir el Trabajo Social forense o trabajo social en el campo socio-jurídico como 
campo disciplinar, dotado de conocimientos sistemáticos y particulares, poseedor de pertinencia de conteni-
dos con credibilidad académica y solidez intelectual en sus producciones; su campo profesional demanda el 
cumplimiento de una serie de condiciones, tales como un cuerpo de conocimientos específicos y especiali-
zados. (Becker, 2001) 

López Beltrán (2001, p.171), destaca que con esta visión social, integrada a lo jurídico, lo epistémico y lo instru-
mental, el trabajador social forense como campo disciplinar nace, recibe su nominación y se desarrolla a partir 
del desempeño de los trabajadores sociales en los sistemas de administración de justicia. En ese espacio es 
donde se realizan los primeros desarrollos formales y se va definiendo esta práctica profesional a través del 
rol de asesor, evaluador de situaciones y testigo pericial.

Sobe el papel del Trabajador Social como Perito y su relación con la Intervención en lo social, diferentes au-
tores han definido el rol del Trabajador Social como Perito. Podemos sintetizar que: “El principal objetivo del 
área de trabajo social es el peritaje social cuyo fin es la detección y el diagnóstico del problema social, desde 
el punto de vista científico y práctico, ya sea individual o colectivo del que finalmente hay una víctima que es 
objeto de un hecho delictivo”. (Chirro, 2007, p.2)

Entonces, ¿qué decimos cuando decimos forense? ¿Qué significa forense? ¿Cuáles son los alcances de este 
concepto? ¿Cómo delimitar la innumerable cantidad de actuaciones profesionales que incluye la práctica fo-
rense?
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Segundo título: La Prueba Pericial

La prueba pericial regulada en el Código Procesal Civil Paraguayo (1988) arts. 343 al 363, establece el mo-
mento y procedimiento a seguir para la producción de pruebas periciales. Así es que cuando el juez requiere 
de apreciaciones especializadas para definir el litigio recurre a los peritos. Estos han de ser propuestos por 
las partes debiendo indicar el proponente, la especialidad de los mismos, aceptación del cargo por el perito, 
juramento o promesa de decir verdad, a cuyo efecto suscribirá el escrito de proposición, así como a proponer 
los puntos de pericia. De ello se correrá traslado a la adversa, la cual podrá adherirse, oponerse o guardar 
silencio. En el caso de adhesión a la prueba podrá aceptar el perito propuesto o proponer otro, en este último 
caso, el juzgado designará un tercero a fin de dirimir en su momento la apreciación pericial. Igualmente podrán 
ampliarse los puntos de pericia.

La pericia representa un componente central de la práctica forense en tanto ha constituido un campo con un 
tratamiento conceptual y laboral significativo a nivel internacional. Quintero (2014, p. 30) afirma sobre la prác-
tica pericial que nadie duda de su importancia en procesos tan relevantes.

Transitando en los paradigmas actuales en Paraguay, los trabajadores sociales integran los equipos profe-
sionales en juzgados, fiscalías y defensorías, entre otros ámbitos, lo cual extiende horizontes en el ejercicio 
profesional más allá de la práctica pericial.

El trabajo social en el campo socio- jurídico representa una perspectiva profesional de abordaje de la cuestión 
social.

La actuación del trabajador social forense se da cuando la intervención es propuesta por las partes y la cues-
tión discutida es de carácter civil conforme se desprende de las disposiciones del Código Procesal Civil para-
guayo, sin perjuicio de que el juez con base a las facultades ordenatorias que le asisten pueda disponerlo de 
oficio, es decir, el peritaje en general y el del Trabajador social en particular, se admite como propuesta de las 
partes y excepcionalmente, por decisión del juez en el marco de una medida de mejor proveer.

En el ámbito de la niñez y adolescencia y en el campo penal, donde las normas vigentes por regla son de orden 
público y excepcionalmente de carácter privado o voluntario, la cuestión varía ya que aun con o sin consenti-
miento de las partes involucradas en el proceso, el juez puede disponer la producción de la prueba pericial y 
específicamente, la relativa a cuestiones socio-económicas y de valoración del ambiente familiar y social en el 
caso de los menores afectados o procesados penalmente, a fin de lograr una adecuada reeducación o rein-
serción social. Esto es así porque en ambos casos, niñez y adolescencia, el Estado por encima de todo, tutela 
los intereses de la sociedad y es su deber igualmente, buscar el desarrollo de los individuos que la componen 
y lograr la reinserción de los mismos. 

Veamos a grandes rasgos cómo funciona el procedimiento para la propuesta y ejecución de pericias en el 
campo civil, ello reglado por el Código Procesal Civil:

El Juzgado al tercer día de contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, admitirá o rechazará la 
prueba, y en caso afirmativo, establecerá los puntos de pericia y designará al o los peritos quienes deberán 
expedirse dentro del plazo fijado por el juez. En caso de que no lo haga el mismo, se entiende que éstos ten-
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drán veinte días que correrán en forma independiente del plazo ordinario de prueba. El juez podrá igualmente 
de oficio disponer la prueba pericial y designar el o los peritos, y éstos podrán ser recusados por las partes 
dentro del plazo de tres días de notificado el nombramiento. Esta recusación será resuelta sin admitirse recur-
so alguno. El perito recusado podrá ser reemplazado.

La diligencia pericial se practicará por cada perito en forma separada a no ser que el juzgado haya ordenado 
el diligenciamiento conjunto; las partes podrán realizar observaciones pero no participar de las deliberaciones 
de los peritos. El dictamen se presentará por escrito o en forma separada, con copias para la partes y con 
los detalles y explicaciones correspondientes. Las partes podrán solicitar las explicaciones sobre el dictamen 
emitido dentro del plazo de cinco días y el juez dispondrá que las mismas sean dadas en audiencia o por 
escrito hasta antes del llamamiento de autos para resolver. El valor probatorio del dictamen no es vinculante 
y el juez lo apreciará conforme a los principios científicos en que funden su apreciación y otros elementos de 
prueba agregados.

El dictamen pericial será entendido como un medio de prueba indirecto, para valorar hechos o circunstan-
cias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre los mismos. “(...) Aportamos por tanto el estudio y 
la valoración de los factores sociales que se dan en el caso, realizando una investigación, en la que vamos 
formulando hipótesis parciales y procediendo a su verificación” (Escobar, 2014) “La intervención como perito 
se realiza en dos períodos concretos del procedimiento no siendo excluyentes sino complementarios: como 
apoyo técnico en el procedimiento judicial previo a la emisión de la sentencia, control y seguimiento de las 
medidas adoptadas en la sentencia”.

Materiales y métodos / Metodología

Como se mencionó, la presente investigación se sumerge en el método inductivo- deductivo, con predominio 
de la inducción y el analítico sintético, recorriendo el camino de lo particular a lo general e igualmente abor-
dando desde lo general a partir de lo particular. Del mismo modo, se procede a extraer del objeto de estudio 
cada una de sus partes para examinarlas buscando relaciones entre ellas, con el fin de arribar a una construc-
ción de respuestas a preguntas y objetivos planteados. (Olabuénaga, 2012)

1) Método inductivo –deductivo: El método inductivo- deductivo como forma de razonamientos contra-
puestos utilizados de manera conexa que permiten establecer generalizaciones, establecer regularida-
des y pautar conclusiones partiendo de lo conocido a lo desconocido y viceversa. (Olabuénaga, 2012, 
p. 55) 

2) Método analítico- sintético: Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio 
en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego integrarla para estudiarla 
de manera holística.

Esta investigación también responde al tipo de investigación documental. Según Arias (2008, p.27), la investi-
gación documental es un proceso en la búsqueda, recuperación, análisis crítico e interpretación de datos se-
cundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresos, 
audiovisuales o electrónicos. Como instrumentos de recolección de la información se acude aquí a documen-
tos como códigos, leyes, expedientes, sentencias, jurisprudencias y doctrina..



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

310

Olabuénaga (2012) plantea que el muestreo intencional (opinático y teórico) no obedece a unas reglas fijas ni 
específicas de antemano, ni a unnúmero de unidades a seleccionar. Acepta, en principio, que este número 
deberá ser alterado a lo largo de la investigación de manera que: i. Puedan seleccionarse unidades de mues-
treo no previstas inicialmente para mejorar la calidad y riqueza de la información; ii. pueda interrumpirse la 
selección de más unidades cuando se entienda que se ha llegado a un punto de saturación por la cantidad de 
información recogida. Esta saturación teórica se alcanza cuando el investigador (que recoge al mismo tiempo 
y analiza la información) entiende que los nuevos datos comienzan a ser repetitivos y dejan de aportar infor-
mación novedosa. 

El muestreo teórico no acaba hasta que dejan de aparecer nuevos conceptos y categorías, es decir hasta que 
se alcanza el nivel de saturación.

El proceso de sistematización de experiencias debe entenderse como algo dinámico y flexible, que sea capaz 
de adaptarse a las particularidades de los actores, contextos y experiencias, sobre las cuales se desarrolla y 
asumiendo un ir y venir entre sus distintos momentos. En tal sentido, un momento nunca debe considerarse 
acabado, al contrario, debemos dejar abierta la posibilidad de regresar a él, atendiendo a las necesidades que 
surjan durante el desarrollo mismo del proceso. (Capó et.al, 2010, p. 24)

El análisis cualitativo tiene varias vertientes y no existe un único proceso para llevarlo a cabo. El proceso de 
trabajo en ATLAS Ti versión 7, puede agruparse en dos niveles: el textual y el conceptual. El nivel textual abar-
ca la preparación y el manejo de los datos, la segmentación de los textos (ya sea texto en sí de las entrevis-
tas, pero también imágenes) y la codificación. El nivel conceptual abarca la comparación e interpretación de 
segmentos ya codificados, así como la elaboración de redes que vinculen conceptos, documentos primarios, 
citas, códigos, familias, etc., a un nivel más abstracto y la construcción de teoría fundamentada en los datos. 
Un analista cualitativo pasa por ambos niveles de manera continua, puede comenzar trabajando en el nivel 
textual, avanzar al nivel conceptual, regresar al textual y volver al conceptual de manera cíclica. 

El nivel textual consiste en crear una unidad hermenéutica, que es un directorio de ATLAS Ti versión 7, donde 
se guarda y maneja todo el archivo necesario para trabajar un proyecto de análisis cualitativo. En este direc-
torio se guarda la información de los documentos primarios, citas, códigos, familias de códigos, anotaciones, 
redes y los vínculos que los interrelacionan. Este es el archivo que mantiene toda la información, datos, ano-
taciones, códigos, redes. Las redes son representaciones gráficas de las relaciones entre códigos, familias, 
anotaciones, documentos primarios, citas, etcétera, del proyecto.

Resultados y discusión

Procesamiento manual o informático

Con el software ATLAS Ti versión 7 se obtuvo el reporte escrito que presenta los resultados obtenidos, la 
interpretación de los mismos y la construcción de teoría. El nivel conceptual en el análisis cualitativo abarca 
la comparación e interpretación de segmentos ya codificados, así como la elaboración de redes que vinculen 
conceptos: documentos primarios, citas, códigos, familias, etc., a un nivel más abstracto y la construcción de 
teoría fundamentada en los datos. 
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En la investigación se sistematizaron las experiencias profesionales y el ejercicio analítico en torno a matrices 
teóricas y metodológicas del trabajo social forense; se identificó la familia de códigos: trabajo social forense, 
que está conformada por los códigos: estudios socio ambiental, entrevistas colaterales, ecomapa, estudio 
socioeconómico, actuación forense, diagnostico, entrevistas colaterales, análisis documental, integradora de 
procesos, familia, ley, genograma, juez, hermenéutica, holística, teóricos, sistemas, metodología, perito, situa-
ción planteada, puntos de pericia, instancia judicial, entrevistas a profundidad, experta/o en lo social, ámbito 
judicial.

Red 1: Trabajo Social Forense

Fuente: Elaboración propia con asistencia del soporte informático Atlas Ti versión 7, información recogida en campo. 

Las redes son representaciones gráficas de las relaciones entre los objetos, conceptos, datos, interpretacio-
nes, etc., y se conforman por nodos que tienen alguna relación entre sí. Para entender al Trabajo Social Foren-
se desde una perspectiva integral y holística es importante destacar que todas las variables están envueltas 
en una red de influencia y dependencia.
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Desde mi perspectiva, un punto necesario a resaltar sobre el rol del trabajador social con relación a los peri-
tajes es el de la re-creación del problema específico que debe observarse. Los trabajadores sociales estamos 
capacitados para brindar una mirada cualitativamente diferente ante una situación social determinada. Una 
mirada que va más allá de lo que se ve y que a través de su idoneidad puede llegar a lo que es, a su esencia. 
Una escucha caracterizada por esa “atención flotante” que permite ir tomando pequeños indicios de que hay 
algo que debemos retomar; que nos permite percibir que hay algo más por descifrar en ese decir y que a 
medida que vamos desgajando ese relato podemos hacer las preguntas necesarias para ir más allá de lo que 
está dicho. 

Para el Trabajo Social es el hecho que ratifica en el proceso los enlaces socio-jurídicos, planteando de manera 
explícita una visión holística e integradora del proceso y los elementos comunes. Profundizar en la herme-
néutica y los procedimientos teóricos y metodológicos del Trabajo Social, permite ejercer como perito social. 
Así, la función pericial no restringida a la noción de campo de actuación forense o intervención socio-jurídica, 
y entendida más como una especialidad centrada en la interfase entre los sistemas legales y humanos de 
una sociedad, con la finalidad de conocer, comprender, explicar y evaluar situaciones presentes y pasadas, y 
anticipar situaciones futuras a partir de estudios sociales, pericias, evaluaciones y diagnósticos, que van más 
allá del ámbito judicial y la realización de pericias, y están presentes en toda circunstancia en que se hallan 
comprometidos derechos y obligaciones jurídicas. (S. Krmpotic, 2013)

Refiere a los tribunales y sus audiencias, al sitio en que los magistrados escuchan, leen, juzgan y deciden. 
Hablar de lo forense nos lleva a situarnos en las actuaciones profesionales que en algún momento del proceso 
pasarán por el tribunal o el juez para que defina, de acuerdo a la ley, una determinada situación. Todo esto es 
un proceso de intervención en el cual ya se han tomado varias decisiones previas y se continúan tomando lue-
go de atravesar la instancia judicial. Recurrir al juez puede ser una de esas decisiones que toma el profesional 
cuando lo evalúa necesario. 

La actuación del trabajador social se da como consecuencia directa de una decisión judicial, solicitada por 
elevación del expediente o la comunicación mediante un oficio, cuando el juez demanda la intervención peri-
cial (experta en lo social) para llegar a una decisión que dirima una situación planteada en los estrados.

El porqué de la pericial social. Los trabajadores sociales investigamos bajo los procesos de nuestra disciplina 
y mediante nuestras propias técnicas, tales como la observación directa e indirecta, entrevistas individuales, 
grupales, el análisis documental, cotejo de fuentes colaterales, etc. Todo ello desde el espacio que profesio-
nalmente nos compete. Además, somos profesionales competentes para la valoración e interpretación de los 
factores sociales que en su interrelación, constituyen materia suficientemente y relevante para ser interpreta-
dos en un determinado procedimiento judicial.

Respecto a la solicitud de peritos privados, esto es, a instancia de parte, los abogados contratan trabajadores 
sociales dispuestos a intervenir como tal. La experiencia personal me permite indicar lo fluctuante de estos 
servicios porque es una especificidad nueva en Paraguay/Encarnación, este tipo de solicitud de peritos so-
ciales.

En la actuación como perito en sí, el trabajador social precisa tener muy claro el objeto pericial, cuestión 
fundamental, ya que de ello va a depender un adecuado diseño de las fuentes de información y del proceso 
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metodológico, ambos aspectos esenciales para la formulación de una síntesis explicativa sobre la situación 
sometida a estudio.

En la pericia privada se producen dictámenes tanto para la demanda como para la contestación de la misma, 
aunque en el último año, se han incrementado los estudios socio económicos y socio ambientales para los 
casos de demanda, lo que puede hacer pensar, que el fondo del dictamen pericial con su conjunción de fac-
tores sociales, es basamento de interés para configurar una demanda.

¿En qué procesos o para qué procedimientos judiciales sería de interés contar con los trabajadores sociales 
en calidad de peritos? Para emitir dictámenes periciales sociales, tanto para la jurisdicción civil como penal, y 
dentro de estos dos ámbitos, es de interés para los siguientes procesos y sin carácter limitativo:

• Casos de guarda y custodia, regulación de visitas… (Menores).
• Separaciones matrimoniales o de hecho, divorcios.
• Incapaces: designación de tutor, remoción de tutor, internado.
• Abandono de menores, de mayores, maltrato.
• Violencia familiar.
• Víctimas o lesionados por accidentes derivados de contingencias laborales o comunes, sean o no de circu-

lación.

Además, los trabajadores sociales nos movemos en un marco normativo que garantiza la independencia y la 
credibilidad.

Expediente 1: XX contra indemnización por daños y perjuicios

El quehacer de los peritos trabajadores sociales se articula en planos de desarrollo que se mueven en dos 
momentos: uno indagatorio-analítico, en el cual se dispone la búsqueda y enlace de evidencias en razón a 
los componentes que conforman el hecho punible (problemática socio-jurídica, hechos a probar, tiempo y 
espacio de ocurrencia), y la tarea consiste en reconstruir y demostrar hechos que no fueron presenciados di-
rectamente a partir de objetivaciones. Y un segundo momento, de carácter instrumental-propositivo, en que a 
modo de testimonio, el profesional plasma en un informe especializado la impronta que significó sistematizar 
sus haceres, saberes y propuestas, con miras a constituirse como medio de prueba para la autoridad judicial. 
Por otra parte, el estudio pudo dilucidar que existe un acuerdo casi absoluto en cuanto a la relación sine qua 
non existente entre el peritaje social y el diagnóstico social, entendiéndose no como sinónimos sino como 
acciones tendientes a la investigación de fenómenos sociales, cuyos elementos diferenciadores radican en la 
exigencia judicial permanente con que nace la pericia y la profundidad comprehensiva que ésta exige. 

Consecuentemente, la validación y/o valoración del peritaje social en el campo jurídico, permite inicialmente 
concluir que los actos de indagación/demostración de pruebas, son medulares respecto a los juicios de los 
agentes judiciales y los propios peritos en tales aspectos. 
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Expediente 2: XX y otros c/ (xx) s/indemnización de daños y perjuicios

Metodología del Trabajo Social: La disciplina cuenta con un instrumento propio, el informe social, documento 
que elaboramos y firmamos con carácter exclusivo y con el que garantizamos el objetivo de orientación 
científico-técnico.

El presente trabajo básicamente ha utilizado las técnicas que se detallan a continuación: 

Análisis documental, basado en la lectura como instrumento de recogida de información; es una lectura de 
modo científico, es decir de manera sistemática, objetiva, replicable, válida. Tanto la lectura científica como 
su posterior análisis y teorización, comprende los documentos e instrumentos justificativos de la situación 
económica, social y ambiental de las personas sometidas a estudio (títulos de propiedad, comprobantes de 
gastos, servicios, fotografías, etc.). 

Entrevistas a profundidad como técnica para obtener información, mediante una conversación profesional 
con una o varias personas para realizar un estudio analítico de investigación o contribuir en los diagnósticos 
o tratamientos sociales. La entrevista a profundidad implica siempre un proceso de comunicación en el trans-
curso del cual ambos actores, entrevistador y entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente 
como inconscientemente (Arias, 2008). Comprende un esfuerzo de “inmersión” por parte del entrevistado 
frente a o en colaboración con el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio de reposición cuasi 
teatral. Comprende asimismo, un cierto grado de intimidad y familiaridad para hacer más llevadera y justifi-
cada esta inmersión teatral, tanto más necesaria ya que la entrevista es una construcción “post festum”, a 
diferencia de la observación directa o participada que presencia “festum in vivo”. De esta manera, la entrevista 
a profundidad es vista como técnica de descubrimiento a posteriori para el investigador, en sustitución de la 
observación directa que convive simultáneamente con el fenómeno de estudio. En este caso los objetos de 
estudio fueron: W E, J A, M L.

Entrevistas familiares: a la familia PV y familiares de BL
Entrevistas individuales: a cada uno de los miembros de las familias sometidas a la pericia. Se caracterizan por 
una indagación y preguntas abiertas, pero realizadas individualmente entre el entrevistador y el entrevistado.
Entrevistas colaterales: con miembros de la red educativa. 

Observación del entorno de las personas sometidas a estudio. Proceso de contemplar sistemática y 
detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 
misma. Comunicación que normalmente, procede a nivel no verbal, en la que el investigador-observador está 
alerta a las claves que va captando y a través de ellas interpreta lo que ocurre, obteniendo así un conocimiento 
más sistemático, profundo y completo de la realidad que observa. (Olabuénaga, 2012)

Para ello se trabajó con base a puntos de pericias: estudio socio-económico y socio ambiental de las con-
diciones de vida para determinar las afecciones y consecuencias socioeconómicas y socio ambientales que 
sufrieron, así como la proyección económica, y una conclusión general. Esto permite conocer y evaluar al 
postulante dentro de su ámbito social, familiar, cultural y económico, acudiendo al domicilio.



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

315

Laboral: Conocer las distintas formas de relación contractual que se regulan en la normativa vigente en cada 
momento; asimismo, opciones para constatar aspectos laborales en los propios ámbitos de los clientes o 
acceder a otros a través de fuentes de información colaterales.

Económica: La interpretación de estas variables proviene entre otros, de la conjunción del binomio ingresos – 
gastos, no obstante y como se mencionó anteriormente, no se trata únicamente de visualizar documentos, sino 
de conjugar este factor social con otros que concurren en el cliente y que quizás sean de difícil acreditación. 
La técnica de observación directa sobre estos aspectos y llevada a cabo en el propio medio del cliente, arroja 
una vasta información, difícil de obtener por otra vía de actuación.

Otras variables, como vivienda/hábitat, (obviamente estudiadas en el propio domicilio del cliente), los datos 
de salud y cualquier otra que se considere relevante para responder al objeto de la pericia, llevan aparejadas 
las técnicas ya comentadas y la constatación y verificación de los datos que se incluyen en cada apartado.
Sumamos en nuestro estudio, todas las actuaciones, áreas, variables y fuentes de información que nos sean 
necesarias para llegar a la Interpretación Diagnóstica, esto es, exponer la opinión del perito, entendida como 
el establecimiento de una correlación sobre la realidad observada y estudiada y no como una simple opinión 
juzgadora; no emitimos un juicio sobre una persona o personas, sino que concluimos dando respuesta al 
objeto de la demanda pericial.

El Genograma como una representación gráfica (en forma de árbol genealógico) de la información básica de 
al menos, tres generaciones de una familia. Incluye información sobre su estructura, los datos demográficos 
de los miembros y las relaciones que mantienen entre ellos. De esta forma, proporciona a “golpe de vista” una 
gran cantidad de información, lo que permite no sólo conocer a la familia, sino realizar hipótesis acerca de la 
relación entre el problema y el contexto familiar, la evolución del problema a lo largo del tiempo y su relación 
con el ciclo vital de la familia, etc.. (Feixas, 2012)

El trazado de la estructura familiar en esta primera fase supone el eje central del genograma, ya que represen-
ta cómo los diferentes miembros de una familia están biológica y legalmente unidos entre sí. En esta repre-
sentación, las figuras (p. ej. cuadrado, círculo) simbolizan a las personas y las líneas simbolizan las relaciones 
que mantienen entre ellas. Además, se emplea una línea de puntos para indicar la convivencia de los diferentes 
miembros, “rodeando” en un mismo círculo aquellas personas que comparten domicilio. Al final del documen-
to pueden consultarse los símbolos más frecuentemente utilizados. 

Después de la primera fase de representación de la estructura familiar, es posible añadir otros datos sobre la 
familia, como: 

• Información demográfica: fechas de nacimiento y muerte; fecha de matrimonio, separación, divorcio, etc.; 
profesión, nivel educativo. 

• Información sobre el nivel de funcionamiento: datos más o menos objetivos sobre el funcionamiento médico, 
emocional o social de los diferentes miembros (por ejemplo, alcoholismo, depresión, etc.). 

• Sucesos familiares críticos: cambios de relaciones, migraciones, etc.
• Árbol familiar simple con tres hijos. (Feixas, 2012)
• Áreas de observación durante la entrevista:

1) Comprobar si las conductas del cliente, adulto, niño o joven, durante las entrevistas, indican: Adecua-
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ción o inadecuación; Inhibición, tensión o relajación; Entusiasmo, interés o indiferencia, apatía, desgano; 
Autovaloración positiva, confianza en sí mismo o autominusvalía, nseguridad en sí mismo o timidez; 
Interés revelado ante preguntas relacionadas con sus dificultades; Incomodidad, ansiedad o presencia 
de desánimo; Tranquilidad o intranquilidad excesivas que sean presumibles signos de trastornos emo-
cionales; Cambios notorios o regularidad de reacciones durante la entrevista. 
2) Área medioambiental: Vinculación con las instituciones más cercanas; Relación de la familia con otras 
familias significativas; Variables que favorecen o dificultan la aparición del problema; Recursos disponi-
bles en el medioambiente. 

En el caso de la prueba pericial es de uso habitual y preceptivo la elaboración de un genograma como un 
medio documental significativo, que aporta de un vistazo la información situacional y hace comprensible la 
lectura del dictamen.

En esta área se incluyen datos de los miembros de la unidad convivencial, que son recogidos en entrevistas 
tanto en despacho como en domicilio, mediando la observación en el propio entorno. Asimismo, se valora “in 
situ,” las redes de apoyo formales e informales, mediando entrevistas con familias extensas, redes vecinales, 
las relaciones de carácter asociativo, el conocimiento de la vinculación e integración en el medio, aspectos 
que son estudiados en el lugar donde se desarrollan.

Consideraciones finales 

A modo de conclusión, la labor del trabajador social en el ámbito judicial es de suma importancia. Se ha re-
flexionado sobre cuestiones relacionadas con la actividad de los profesionales en el área de Trabajo Social y 
en especial, los aspectos socio-económicos y socio-ambientales que inciden en un proceso judicial, en el cual 
el juez sentencia la cuestión teniendo como norte la verdad, la justicia y la equidad.

Reconociendo el componente multidisciplinario, cabe repensar el diagnóstico en y para el peritaje social a fin 
de diferenciarlo del tradicional informe social en términos de especialización; éste exige comprender desde 
la especificidad de la profesión los requerimientos jurídicos solicitados para la pericia e insta a trabajar para 
aunar criterios profesionales desde el trabajo social que aporte pistas de orientación a la tarea indagatoria/
demostrativa.

Asimismo, la fundamentación teórica permite establecer que no existe una línea teórica convergente entre los 
sujetos investigados para fundamentar su quehacer pericial social, lo cual alberga entre las principales matri-
ces de adherencia, la utilización de enfoques sistémicos y psicosociales en Trabajo Social, porque reportan 
actualmente mayores contribuciones o claridad frente a los fenómenos investigados. 

Cabe destacar que en términos de aplicación de técnicas e instrumentos, se mantiene un régimen disciplinario 
en torno a la utilización de técnicas tradicionales de uso interventivo como por ejemplo, la visita domiciliaria, 
los medios gráficos con o sin sustento sistémico y la entrevista o la observación en todas sus dimensiones. 
Estos proporcionan por ahora los elementos suficientes para una adecuada investigación pericial, ya que no 
se han desarrollado desde la profesión técnicas o instrumentos validados científicamente para medir e inter-
pretar ciertos fenómenos tipificados dentro de la competencia del peritaje social.  



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

317

De lo anterior, surgen interrogantes que plantean investigaciones futuras, ¿hasta qué punto la generación de 
técnicas e instrumentos es una necesidad para el peritaje social? ¿Se han buscado? ¿Se necesitan? ¿De quién 
es esa responsabilidad?

No obstante, cabe señalar que el peritaje realizado por trabajadores sociales en el fuero civil es bastante nuevo 
y su aporte al conocimiento de la causa y consecuentemente, la correcta y justa definición del litigio, es de 
suma importancia.

De este modo, el trabajo social forense representa una evolución y transita un camino de crecimiento, vincu-
lado más a herramientas emergentes, teóricas y operativas, acordes con los objetivos y principios del Trabajo 
Social.

Ha de sugerirse que en todos los casos, la profesión del trabajador social y su condición de perito en el ámbito 
judicial en general y en el campo civil en especial, sea debidamente reglamentado y se establezcan mecanis-
mos de valoración adecuada sobre los dictámenes emitidos en tales condiciones.
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O/A IDOSO/A NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS NO MUNICIPIO DE BELÉM DO PARÁ
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Resumo

Este artigo objetiva socializar resultados de um estudo de caso sobre o/a idoso/a na Política de Assistência Social, atendido pela 
rede de Proteção Social Básica através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no Município de Belém-Pa. 
A metodologia teve abordagem quanti-qualitativa, com realização de entrevistas e observação de campo, que demonstraram a pre-
cariedade nas estruturas de atendimento aos/as idosos/as, bem como, a expressividade das mulheres na faixa etária de 60 a 69 em 
situação de isolamento.

Palavras-chaves: Idoso/a. Política de Assistência. Serviço de Convivência.

Introdução

O envelhecimento humano se apresenta como uma das tendências mais significativas no mundo no sécu-
lo XXI, uma vez que, o aumento do segmento idoso vem atingindo proporções consideráveis no total da 
população. Dados disponibilizados pela UNFPA (2012) através do Relatório Envelhecimento no Século XXI: 
celebração e desafio, indicam que no ano de 2012 a população idosa mundial correspondia a 810 milhões de 
pessoas, constituindo 11,5% da população global e segundo as projeções desta fonte este segmento poderá 
chegar a dois bilhões de pessoas em 2050, podendo atingir 22% da população global.

A população idosa no Brasil não foge às projeções mundiais que segundo algumas fontes, em 2050, em apro-
ximadamente 64 países, 30% da população terá idade acima de 60 anos, principalmente as pessoas oriundas 
de economias desenvolvidas e parte da América Latina e da Ásia (ILC-Brasil, 2015; OMS, 2005). No país, este 
segmento vem crescendo significativamente nas últimas décadas, conforme indica a OMS (2005) o Brasil até 
2025 será o sexto país do mundo em número de idosos/as, e isso demandará cada vez mais a atenção do 
poder público para as necessidades que emergem durante o processo de envelhecimento.

Essa expansão pode ser verificada nos censos demográficos os quais comprovam que a sociedade brasileira 
vem passando por mudanças na sua pirâmide etária. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD) realizada no ano de 2013 e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(2014), o número de idosos/as no Brasil continua crescendo, passando de 12,6% em 2012 para 13% em 2013, 
atingindo a margem de 26,1 milhões de pessoas e continua em crescimento. O Estado do Pará, situado no 
extremo norte do país apresentava uma população estimada em 8.175.113 habitantes, dos quais 549.470 eram 
estimados como idosos/as (IBGE, 2015).

154 Assistente Social. Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Pará – Brasil. Email: adria-
na100azevedo@hotmail.com
155 Doutora em Serviço Social pela Pontíficia Universidade Católica de São Paulo. Professora Titular da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará. 
Coordenadora do Programa de Extensão Acessando Política Pública Raça/Etnia. Pará – Brasil. Email: mariaant@ufpa.br
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O aumento deste segmento no mundo e, consequentemente no Brasil, levou a uma reavaliação nas formas 
de pensar a velhice, se antes a mesma era tratada muito mais em razão de seus aspectos biológicos e cul-
turais, atualmente ela se tornou sinônimo de preocupação na agenda dos governantes, devido à mobilização 
por parte do movimento social em defesa dos direitos dos/das idosos/as, e, também por causa dos entraves 
que esse crescimento pode gerar na economia dos países. Tais questões levaram a uma maior visibilidade 
deste segmento neste século XXI, tornando as tradicionais políticas sociais dirigidas a ele alvo de discussão e 
inovação como a Política Nacional do Idoso, aprovada em 1994 e reconhecida de forma transversalizada pelo 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

 Diante disso, este trabalho teve como objetivo socializar resultados de um estudo de caso sobre o/a idoso/a 
na Política de Assistência Social, atendido pela rede de Proteção Social Básica através do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos no município de Belém do Pará156. A metodologia teve abordagem quan-
ti-qualitativa expressa por levantamento bibliográfico e documental sobre envelhecimento humano e sobre o 
SCFV em Belém, bem como, entrevista com gestores dos CRAS’s e observação de campo das atividades 
realizadas com os/as idosos/as.

Deste modo, as argumentações apresentadas neste texto encontram-se organizadas obedecendo a seguinte 
ordem: O papel social dos/das velhos/as nas sociedades antigas; O/A idoso/a na sociedade capitalista; Po-
líticas de Proteção à população idosa no Brasil; O/A idoso/a no SCFV ofertado nos CRAS do município de 
Belém, seguido das conclusões.

1. O Papel Social dos Velhos/as nas Sociedades Antigas

A compreensão do papel atribuído aos mais velhos/as nas diversas sociedades não é uma das tarefas mais 
fáceis, segundo Beauvoir (1990) nos documentos que abordam esse assunto os mais velhos/as são incorpo-
rados no mundo dos adultos. Nos tratados das mitologias, da literatura e da iconografia se sobressai uma 
imagem da velhice que varia de acordo com o período e o lugar. Tais estudos permitiram uma visão histórica 
da função social dos mais velhos/as em diferentes sociedades.

Para Beauvoir (1990) a velhice é complexa, contraditória, sendo difícil defini-la em sua totalidade. Esta autora 
sustenta que o termo velhice possui dois sentidos diferentes, mas, de fundamental importância no seu en-
tendimento enquanto categoria social, o primeiro é de que a mesma se constitui em uma categoria social não 
tanto valorizada devido às circunstâncias e o segundo ponto é o de que para cada indivíduo a velhice assume 
perspectivas singulares diferenciadas.

Logo, para que a velhice possa ser entendida em sua totalidade, a mesma necessita ser avaliada não somente 
a partir de fatores biológicos, mas também enquanto um fato cultural. Essa totalidade permite analisar ele-
mentos biológicos e culturais que definem como a velhice se apresenta vivida e pensada nas mais diferentes 
sociedades (MERCADANTE, 1998).

156 A pesquisa realizada resultou na dissertação de mestrado intitulada “O idoso na Política de Assistência Social: um estudo nos espaços da Proteção Social Básica 
no município de Belém-Pa”, defendida no Programa de Pós–Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará (UFPA) e faz parte do projeto de pesquisa 
Estudo Avaliativo da Implementação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, o qual tem como objetivo desenvolver estudos sobre a Política de Assistência 
Social, nas regiões Nordeste e Norte, tendo em vista avaliar e dimensionar o processo de implementação do SUAS e identificar possíveis entraves e dificuldades para o 
aperfeiçoamento da Política de Assistência Social, especificamente, nos Estados do Maranhão, Ceará e Pará.
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Além do mais, para Mercadante (1998, p. 24) “as classificações culturais são eficazes não só porque são re-
presentadas, mas também pelo fato de levar os homens a atuarem, socialmente, no sentido de se distribuírem 
nos vários papéis sociais”. Tais classificações acabam se constituindo concomitantemente com as particulari-
dades das realidades sociais e, segundo a autora, fundamentam o estabelecimento das relações sociais entre 
os indivíduos nas sociedades, ou seja, entre homens e mulheres, pais e filhos, avós e netos, assim como, as 
relações de grupos de poder entre as gerações. São elas que irão determinar o papel dos/das velhos/as na 
sociedade e no mundo do trabalho.

Nesse contexto, para Beauvoir (1990) em algumas sociedades os velhos detinham uma posição privilegiada, 
eram detentores de sabedoria e eram respeitados pelos mais jovens. Isso se evidencia, por exemplo, na Gré-
cia Antiga onde aos mesmos eram atribuídos poder e riqueza, o ancião tinha papel importante na política e 
era um indivíduo muito respeitado. Já na sociedade romana, os valores faziam relação com a posse de bens 
materiais, neste caso, eram respeitados os homens mais velhos que possuíam propriedades. Nesse período o 
Senado detinha o poder e era composto por homens mais velhos, os quais acumularam riquezas no decorrer 
da vida. 

Àries (1981) também considerou estudos iconográficos referentes aos velhos no século XIV, a partir dos quais 
observou que as imagens que eram registradas do homem velho nesse período o retratavam como um ho-
mem sedentário, porém, com papéis sociais de prestígio conforme aponta a passagem “homens da lei, da 
ciência ou do estudo: o velho sábio barbudo vestido segundo a moda antiga, diante de sua escrivaninha, perto 
da lareira” (Àries, 1881, p. 29). Embora houvesse homens da lei muito jovens na época, o que prevalecia na 
imagem popular era que o estudo se constituía em uma ocupação, sobretudo dos velhos.  

Já Mercadante (1998) indica que em algumas sociedades tribais os mais velhos eram respeitados pelos con-
hecimentos que detinham, sobretudo, das propriedades naturais. O respeito que a estes eram atribuídos era 
decorrente da memória que possuíam através das vivências e que eram transmitidos oralmente aos demais 
membros da tribo, esse exercício culminaria no conhecimento social dos mais velhos pelos demais indivíduos.

 Na Idade Média, por outro lado, a velhice era vista como repugnante, passa-se a exaltar o corpo jovem, o 
belo, em especial a mulher jovem era enaltecida, como bem aponta Beauvoir (1990). A predominância neste 
período foi à imagem do jovem cavaleiro, bravo e heroico e com a sociedade feudal já estabelecida a situação 
dos/das mais velhos/as não era tão favorável, já que, eram obrigados a passar suas atribuições para os filhos 
por conta do desgaste físico e fora do campo muitos mantinham sua subsistência como mendigos. 

Assim, os/as velhos/as passam a uma situação desfavorável tanto entre a nobreza como entre os camponeses 
e o que começou a prevalecer foi à força física, o vigor, os/as velhos/as em razão do declínio de suas capaci-
dades físicas, passaram a ser considerados fracos, a juventude passa então a ter um inestimável valor, o qual 
foi cada vez mais sendo incorporado e difundido pelas sociedades, principalmente pela sociedade capitalista.

2. O/A Idoso/a na Sociedade Capitalista

O século XVIII marca o avanço do capitalismo e denota o individualismo da classe dominante, a burguesia, 
esse período demonstra o avanço da industrialização e da exploração do homem pelo homem a partir das 
relações de trabalho. Nesse contexto, conforme Beauvoir (1990) os/as velhos/as das camadas pobres da 
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população quando perdiam suas capacidades para o trabalho e não possuíam meios para manter sua sub-
sistência eram relegados à mendicância e assistidos pela igreja. Em contrapartida os indivíduos de mais ida-
de vinculados aos segmentos da classe dominante adquirem uma importância particular: eles simbolizam a 
unidade e a permanência da família, detêm e acumulam riquezas, propriedades e isso lhes garante prestígio 
econômico e social.

Logo, o termo velho/a mais utilizado para se referir aos indivíduos nas sociedades anteriores à capitalista co-
meça a ser substituído pelo termo idoso/a. Este termo diferente do anterior guardará uma associação explicita 
com o lugar de classe, uma vez que, a identificação do/da idoso/a está vinculada aqueles indivíduos perten-
centes à classe burguesa e os que garantem sua reprodução ideológica. 

Considerando a mudança na terminologia Peixoto (2006) ao analisar o caso francês, enquanto pioneiro na 
utilização do termo idoso/a, indica que na França no século XIX a questão da velhice se colocava fundamen-
talmente para caracterizar as pessoas que não possuíam meios para assegurar financeiramente seu futuro, 
ou seja, o indivíduo despossuído, o indigente (velho/vieux ou velhote/vieillard) já aqueles que detinham certa 
posição social, que tinham bens recebiam um tratamento diferenciado, mais respeitoso. 

Isso leva a compreensão de que na sociedade capitalista o que define a forma como os indivíduos serão trata-
dos no meio social é a sua posição nos meios de produção, ou seja, quando estes são afastados das relações 
de trabalho são considerados velhos/as, no entanto, essa associação do termo velho/a se faz mais com os 
indivíduos pertencentes às camadas pobres da sociedade. 

Seguindo a mesma interpretação que reflete o envelhecimento no contexto das contradições do capitalismo 
Barreto (1992) afirma que nesta sociedade o preconceito contra os/as velhos/as reflete desigualdades sociais, 
pois, já está incorporado pela sociedade, assim como, na maioria das vezes passa a ser aceito pelos próprios 
velhos/as. Logo, a partir do momento em que os indivíduos mais velhos/as não se enquadram mais nos pa-
drões de produção do sistema capitalista, são descartados do mundo produtivo, sendo relegados a uma nova 
fase dentro das relações sociais. Isso ocorre sem que eles tenham uma clara percepção do que está por trás 
de todo esse movimento e nesse contexto a velhice assume uma perspectiva carregada de sutilezas, muitas 
vezes cheia de conotações negativas.  

O uso da palavra velho/a no diminutivo, segundo Almeida (2003) está cercado de ambiguidades, pois a sua 
forma afetiva e carinhosa contribui na maioria das vezes para “subverter a reciprocidade desejada nas inter-re-
lações” (ALMEIDA, 2003, p. 41), ou seja, os velhinhos/as passam a uma condição de dependência como se 
não tivessem a capacidade de se colocarem enquanto sujeitos de sua própria vida. Tal ideia predominou pelo 
menos até metade do século XX. 

A partir dos anos de 1960, em virtude das tecnologias criadas para melhorar a qualidade de vida e da mobili-
zação política dos/das velhos/as em torno da criação de associações e movimentos pela garantia de direitos 
específicos pelo Estado. Começa a haver então, uma transformação nos termos classificatórios utilizados 
para a população envelhecida, sendo suprimidas dos textos oficiais, especialmente textos governamentais, 
certas terminologias identificadas como pejorativas, em particular a de velho (PEIXOTO, 2006).
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Peixoto (2006) chama atenção para a necessidade de problematizar os termos tendo como preocupação a 
qualidade das relações interpessoais apontando para o respeito que se deve ter com as pessoas mais velhas. 
Tal relação é que as torna sujeito de direitos. E mais, para ela, o termo idoso/a atribui respeito às pessoas mais 
velhas, independente do vínculo de classe, além do mais, a criação da categoria aposentado agrega mais va-
lor, pois “introduz melhorias nas condições de vida das pessoas envelhecidas: através de instrumentos legais 
elas passam a adquirir um estatuto social reconhecido” (Ibid, p. 74). 

Além do mais, identifica-se que há uma delimitação nessa nova forma de tratar as pessoas mais velhas, 
ou seja, o termo idoso/a faz associação àqueles indivíduos aposentados que tem condições de manter um 
padrão de vida que os permita consumir e reproduzir práticas de camadas médias e mais jovens (ibid ), por 
outro lado, ainda que tal terminologia tenha sido colocada de forma generalizante, sabe-se que ele não con-
templa aqueles indivíduos das camadas mais pobres que não possuem os mesmos meios para sobreviver e 
que continuam sendo associados à imagem de degradação da velhice. Assim, a sociedade capitalista produz 
com frequência novos conceitos e imperativos para identificar aqueles indivíduos que dispõem de recursos 
compatíveis com os padrões de consumo desta sociedade. A substituição pelo termo idoso/a como forma de 
garantir o respeito ao velho/a, também não convenceu, fazia necessário, segundo Peixoto (2006), na década 
de 1970, uma nova tentativa. Assim, surge à terceira idade, que no Brasil ganha visibilidade principalmente 
na década de 1990 e se torna um eufemismo poderoso para ocultar as identidades de velhos/as e idoso/a 
que continuam carregados de estigmas. Contudo, para além dos termos e categorizações o que importa é 
a defesa de condições que favoreçam a real qualidade de vida para mulheres e homens de todas as idades.

3. Políticas de Proteção a População Idosa no Brasil 

O aumento do segmento idoso no País levou gradativamente a conquistas de direitos sociais, em decorrência 
principalmente da influência de organizações internacionais na década de 1980 e da pressão da sociedade 
civil organizada em torno da garantia dos direitos dos sujeitos historicamente discriminados. Em meio a essa 
efervescência duas conquistas demarcam avanço nos direitos aos/as idosos/as no país, a primeira é a pro-
mulgação da Lei nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e a segunda 
é a Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, que dispõe acerca do Estatuto do Idoso. Ambas reconhecem que 
este segmento é heterogêneo e que cabe a elas tornar reclamável o direito dos mais desprotegidos economi-
camente.  

Além destas políticas, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) (2004) reafirma a defesa da garantia 
dos direitos para os/as idosos/as empobrecidos, principalmente no contexto SUAS, aprovado em 2005. O 
SUAS é um sistema público que organiza, de modo descentralizado, os serviços socioassistenciais de pro-
teção social à família, à maternidade, à infância e à velhice, através de uma rede descentralizada.

O SUAS ao antecipar uma gestão descentralizada e participativa da Assistência Social se viabiliza pela Pro-
teção Social Básica - PSB e pela Proteção Social Especial - PSE. Cada uma possui equipamentos que ca-
racterizam o direito assistencial, assim como, espaços físicos públicos para o desenvolvimento de atividades 
de proteção à família e ao indivíduo. O equipamento da PSB é o Centro de Referência em Assistência Social 
- CRAS; e o da PSE é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS (BERZINS et al, 
2016).
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Um dos serviços ofertados pela PSB para o usuário/a idoso/a, e destacado neste ensaio, é o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o qual tem por finalidade desenvolver atividades que venham 
a contribuir no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, 
assim como, busca fortalecer os vínculos tanto no ambiente familiar quanto no comunitário, atuando na pre-
venção de situações de risco (MDS, 2013). 

Assim, considerando o texto da Política de Assistência, o mesmo dá o direcionamento para a execução de 
serviços e programas através de uma rede de serviços socioassistenciais, sendo de tal forma colocada como 
uma possibilidade de enfrentamento das vulnerabilidades em que se encontram seus usuários, embora nem 
sempre esse enfrentamento se efetive de fato na prática.  

4. O/A Idoso/a no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Ofertado nos CRAS de 
Belém-PA 

A segurança ao convívio quer seja no âmbito familiar ou comunitário está colocada pela Política de Assistên-
cia como uma estratégia frente às diversas formas de violência e/ou privação no âmbito da convivência, de 
tal forma, os serviços ofertados pela PSB vêm se tornando um importante balizador neste processo, já que 
objetiva prevenir situações de risco social.

4.1. Os Centros de Referência em Assistência Social do Município de Belém-Pa

Em Belém a concentração de idosos/as se dá em torno de 131.517, dos quais, aproximadamente 1032 estão 
sendo assistidos regularmente pela Política de Assistência através do SCFV ofertado nos CRAS’s. A sociali-
zação por meio da convivência vem se configurando em peça chave no trabalho desenvolvido através da rede 
socioassistencial com idosos/as em situação de perda ou fragilização de vínculos. Assim, objetivando superar 
as mais variadas formas de exclusão social decorrentes de fragilização relacional é que esta Política traz uma 
inovação no campo assistencial ao garantir a segurança de convívio, através de um conjunto de serviços lo-
cais que tem por finalidade a convivência, a socialização e o acolhimento de indivíduos e famílias (MDS, 2013).

Deste modo, os serviços disponibilizados pela PSB devem ser executados de forma direta nos CRAS’s e em 
outras unidades básicas e públicas de assistência social, assim como, de maneira indireta nas instituições e 
organizações da Política desde que sejam referenciados pelos CRAS’s (PNAS, 2004). O CRAS é uma unidade 
pública estatal descentralizada da Política de Assistência, sendo responsável pela organização e oferta de 
serviços da PSB do SUAS em áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Esta Proteção é 
definida como a principal porta de entrada do SUAS, isso quer dizer que ela possibilita o acesso de um grande 
número de famílias à rede de proteção socioassistencial (SNAS, 2009).

Nesse contexto, a pesquisa realizada teve como lócus de observação os espaços da PSB que desenvolvem 
as atividades do SCFV com idosos/as no município de Belém. Neste sentido, considera-se que o espaço físi-
co tem grande relevância no atendimento socioassistencial, pois de acordo com a SNAS (2009) o mesmo é o 
reflexo de uma concepção, de tal modo, necessita ser organizado para que as famílias que vivem no território 
de abrangência do CRAS o reconheçam enquanto uma unidade pública que possibilita o acesso a direitos. 
Por tal razão, tais Centros não podem ser instalados em locais inadequados e improvisados. 
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Considerando essas colocações, durante o delineamento do estudo foi constatado que a maioria dos es-
paços da PSB localizados no município de Belém não possui sede própria, são alugados ou mesmo cedidos, 
para a execução dos serviços. As exceções foram identificadas em apenas três espaços, os quais são prédios 
bem antigos, pertencentes à Prefeitura de Belém.

Segundo SNAS (2009) a modalidade de aluguel de prédios é uma realidade bastante encontrada na Política de 
Assistência Social e, às vezes se constitui na única alternativa em locais de vulnerabilidade ou mesmo enquan-
to uma unidade pública é construída. Contudo, se faz necessário atentar para o tempo de duração do aluguel, 
pois, a permanência do CRAS em determinada área é de fundamental importância para que este se torne re-
ferência de seus usuários. E mais, o espaço físico do CRAS seja alugado, cedido ou público, deve assegurar 
acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos/as. Neste caso, a prevalência de prédios alugados para 
execução de política social para idosos/as questiona e coloca em xeque os objetivos da Política, uma vez 
que, imóveis nesta condição se caracterizam por instabilidade de contratos e muitas vezes impossibilidade de 
proceder modificações físicas por parte do inquilino. 

Refletindo sobre o que diz a publicação da SNAS (2009, p. 48) em relação ao espaço físico do CRAS, perce-
beu-se uma contradição no que diz respeito a essa questão, pois segundo tal documento “é imprescindível 
que a infra-estrutura e os ambientes do CRAS respondam a requisitos mínimos para a adequada oferta dos 
serviços socioassistenciais de proteção social básica” e, neste caso, o que se notou a partir das observações 
realizadas em campo foi à frequência de ambientes precários e inadequados que chegavam a oferecer risco 
de quedas aos/as idosos/as. As condições legais de acessibilidade aos/as idosos/as, a exemplo de rampas, 
suportes de apoio nas paredes e pisos antiderrapantes, estruturas essenciais para a prática de atividades, 
não foram identificadas nos CRAS’s.

Outra observação relevante, diz respeito, ao enquadramento profissional, os CRAS’s contam com uma equipe 
de referência composta por: Coordenador, Técnicos com formação em Psicologia, Pedagogia, Serviço Social 
e em exceções raras foram identificados Técnicos em Desporto e Lazer e Fisioterapia, sócioeducadores, arte 
educadores, além de apoios, de agentes administrativos, cadastradores, agentes de copa e cozinha e agentes 
de serviços gerais. No geral, a disponibilidade é de 2 (dois) técnicos de nível superior e 2 (dois) de nível médio 
para cada espaço. Os assistentes sociais estão presentes em todos. No CRAS, em que a equipe técnica fora 
a regra do número de técnicos, esses são constituídos pelos socioeducadores. A composição da equipe de 
referência do CRAS segundo SNAS (2009) é regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS.

A partir de informações obtidas através de entrevistas com gestores e sócioeducadores dos espaços visita-
dos, identificou-se que a inserção dos/das idosos/as nos CRAS’s se caracteriza pelas seguintes demandas: 
orientações para a concessão do Benefício de Prestação Continuada157 (BPC) e do Programa Bolsa Família e 
pela participação nas atividades do Serviço de convivência.

157 É um dos principais programas de atendimento ao/a idoso/a e que está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 e regulamentado pela 
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), bem como pelo Estatuto do Idoso e pela PNI. O mesmo prevê a transferência de um salário mínimo mensal ao/a idoso/a e a 
pessoa com deficiência, desde que comprove sua condição de vulnerabilidade.
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4.2. Cotidiano dos/das idosos/as no Serviço de Convivência 

O Serviço de Convivência ofertado no CRAS é realizado em grupos e sua forma de organização se dá a partir 
de percursos na busca de garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de 
vida, visando complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de risco social. Sua forma 
de intervenção é planejada, e cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e re-
construção de suas histórias e vivencias tanto individuais quanto coletivas, na família e no território, buscando 
promover o desenvolvimento de potencialidades e autonomia dos/das idosos/as (SNAS, 2009).

Tal Serviço destina-se a idosos/as acima de 60 anos, e nesse caso, identificou-se que a idade deles varia entre 
60 até mais de 90 anos de idade, o que ratifica estudos de que há idosos/as que ultrapassam a expectativa 
de vida estimada (CAMARANO, 2002). Os dados obtidos em campo demonstraram que de um total de apro-
ximadamente 1032 idosos/as atendidos no SCFV, 897 são mulheres, constituindo 86,9% do total e 135 são 
homens os quais somam 13,8% do total de idosos/as. A maioria está na faixa etária dos 60 a 69, seguido dos/
das idosos/as com idade de 70 a 80 anos. A predominância no Serviço é de mulheres com idade entre 60 e 
69 anos, as quais somam um valor de 486 senhoras o que significa 47,1% do total de idosos/as. Esses dados 
reproduz a situação das outras ações da Política de Assistência Social em que o perfil do usuário é majorita-
riamente constituído de mulheres como têm apontado vários estudos sobre a temática. 

A presença majoritária de mulheres no Serviço remete a discussão sobre feminização da velhice ilustrada 
por estudiosas, a exemplo de Berzins (2003) e por fontes estatísticas, como a OMS (2005). Segundo estudos 
desta Organização, as mulheres vivem mais que os homens em praticamente todos os lugares do mundo, por 
exemplo, na Europa no ano de 2002, havia 678 homens para cada 1.000 mulheres idosas, nas regiões menos 
desenvolvidas havia 879 homens para cada 1.000 mulheres. 

Dados mais recentes trazidos pela III Conferência Intergovernamental da América Latina e Caribe e disponibili-
zados pela SNDH (2012) mostraram que em 2010 de um total de mais de 20 milhões de idosos/as 55,5% eram 
do sexo feminino. A diferenciação evidenciada através de estatísticas leva a compreensão de que para além 
dos números existem determinantes sociais que indicam que a velhice é uma fase da vida que é vivenciada 
de maneira distinta entre homens e mulheres. Isso não ocorre somente nos aspectos sociais, mas também 
no econômico, nas condições de existência, nas doenças e até mesmo nos aspectos subjetivos, conforme 
observa Berzins (2003). Para ela, “ao se considerar os aspectos da velhice não podemos deixar de contemplar 
o recorte de gênero que é determinante inclusive do lugar que os idosos e as idosas ocupam na vida social” 
(BERZINS, 2003, p. 28). 

Para Scott (1989) o gênero delimita cortes de atuação para cada sexo, neste sentido o estudo sobre as mul-
heres implica no estudo dos homens, pois o mundo das mulheres é criado dentro do mundo dos homens 
nas sociedades estruturadas pela propriedade privada resultando em relações hierárquicas, identificada pela 
teoria feminista como patriarcal, por se configurar pela ordem do macho. Assim, a desigualdade de poder en-
tre os sexos na perspectiva marxista caracterizada pela imbricação das determinações sociais (classe social, 
gênero, raça/etnia) é reivindicada como contradição relevante nos estudos sobre envelhecimento. 

As desigualdades promovidas na vida das mulheres idosas são decorrentes de determinantes sociais que 
incidem negativamente em suas vidas. A partir do relato de profissionais, identificou-se que geralmente as 
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mulheres idosas chegam ao CRAS com a mesma situação, ou seja, isoladas do convívio tanto social quanto 
familiar, e isso se confirma pelas determinações sociais que incidem na vida dessas mulheres. Neste caso, 
compreende-se que o isolamento na velhice se trata de uma condição que não é autodefinida, mas sim, pre-
determinada pelos processos contraditórios geradores de desigualdades que acabam por relegar aos indi-
víduos mais velhos/as um papel de improdutividade e inutilidade em face da diminuição de seu papel social 
(BEAUVOIR, 1990; MERCADANTE, 1998; PEIXOTO, 2006).
 
A situação acima identificada reafirma a concepção de que a velhice traz consequências mais negativas às 
mulheres do que aos homens, e tais resultantes são determinadas por fatores estruturais que incidem direta-
mente nas relações familiares e sociais contribuindo no processo de fragilização de seus vínculos.

Também se identificou que a maioria das idosas atendidas pelo Serviço é de raça/etnia negra. Os indicadores 
destacados e analisados apontaram que de um total de aproximadamente 1032 idosos/as, 524 eram negras 
do sexo feminino, sendo 50,2% do total e, 84 eram negros do sexo masculino, se constituindo em 8,1% do to-
tal. O percentual de brancos era de 11,7% entre as mulheres e 1,6% entre os homens. Isso indica a prevalência 
no atendimento da Política de Assistência de mulheres negras pertencentes às camadas menos favorecidas, 
o que chama atenção para outra questão que vem sendo ilustrada nos estudos sobre política social em geral 
e, de Política de Assistência Social em especial, de que a pobreza no Brasil é originária também do racismo 
negro. 

Outra característica observada nas idosas, em especial, demandantes do Serviço é que estas aparentam não 
se importar tanto com os sinais que há em seus rostos. Poucas senhoras faziam uso de maquiagens ou outros 
produtos para disfarçar as marcas que o tempo deixa. Por outro lado, esta forma de se apresentar necessaria-
mente não permite afirmar que são desprovidas de vaidade. O ideal de beleza incutido pela sociedade depen-
de de condições econômicas (BARRETO, 1992; DEBERT, 1997, 1999; PEIXOTO, 2006). Assim ele condiz, mais 
com a realidade de idosos/as das camadas médias e altas, sendo pouco acessível para a maioria das idosas 
da classe trabalhadora mais desprotegida, como é o caso das usuárias da Política de Assistência Social.

Com relação à execução de atividades ofertadas pelo Serviço de Convivência, identificou-se que em sua 
maioria são coordenadas por sócioeducadores, arte-educadores e (em exceções) por técnicos em desporto 
e lazer. Os/as idosos/as observados demonstraram boa aceitação e respeito pelos profissionais que exe-
cutam as ações, também se identificou atenção e cuidado destes para com os idosos/as. O vínculo profis-
sional-usuário é ressaltado, por se considerar que o mesmo se torna fundamental no desenvolvimento de 
práticas de convívio, pois, “os modos de convivência afetam as pessoas e fazem um efeito na razão e no 
entendimento que elas têm de si e do mundo em que vive, podendo mobilizá-la ou não, para enfrentar as 
condições de existência” (MDS, 2013, p. 19). 

Nesse processo, cada profissional tinha a sua maneira em particular para desenvolver seu trabalho, mas era 
comum antes de cada atividade ser realizado um acolhimento com boas vindas aos/as idosos/as, no qual 
havia a escuta de possíveis situações que eles levam para o espaço sobre seu cotidiano e compartilham com 
os sócioeducadores. Este tipo de situação reforça a ideia de confiança no profissional, pois os/as idosos/as 
demonstram segurança em partilhar suas histórias a eles, isso foi enfatizado como crucial por sócieducadores 
entrevistados, já que é uma forma de conhecer um pouco mais da realidade desses/as idosos/as.
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Durante as atividades os/as idosos/as estavam sempre atentos às informações e as instruções que lhes eram 
repassadas, não raro havia aqueles que possuíam um pouco mais de dificuldades em executar determinado 
exercício sendo, portanto, auxiliados tanto pelos profissionais quanto pelos demais idosos/as, também se via 
interação e participação de todos, não se identificava idosos/as apáticos, isolados ou sem vontade de realizar 
atividade. No entanto, isso não quer dizer que seja uma situação inexistente, pois em ocasiões não tão even-
tuais, como bem relataram profissionais há idosos/as que preferem por algum motivo ficar quietinho em um 
canto, o que pode significar uma reprodução de situações já existentes em seu âmbito familiar, fato que atenta 
para a necessidade de escuta, de acolhida e de observação dos/das idosos/as por parte dos profissionais.

No mais, também se observou que é oferecido um lanche aos/as idosos/as após cada atividade. O momento 
de alimentação possibilitou apreender que não se trata apenas do ato de comer, mas sim dos significados que 
aquele alimento tem para os referidos idosos/as. As reações quanto ao que era servido eram distintas, não 
raro havia insatisfação em relação ao alimento, mas no geral se via boa aceitação por parte dos/das idosos/
as, sendo comum a solicitação para levar um pouco para casa, o que era permitido. Essa ocorrência leva ao 
questionamento de que esse lanche pode se constituir em uma das principais refeições desses idosos/as.

Conclusões

Diante do exposto, os resultados indicam as contradições existentes entre o que preconiza a Política de 
Assistência com a realidade observada nos espaços de execução do Serviço de Convivência. Deste modo, 
identificou-se a precariedade na estrutura física, nos recursos materiais e humanos utilizados nos CRAS’s, 
bem como, a não garantia legal de condições de acessibilidade, indicada pela Política.

Por outro lado, destaca-se a observação da garantia legal e acesso ao Serviço para o público a quem se des-
tina a Política, ou seja, idosos/as a partir dos 60 anos, beneficiários de programas de transferência de renda, 
bem como idosos/as com vivências de violências e em situação de vulnerabilidades, sejam estas, econômicas 
ou relacionais e de pertencimento. Também, apreendeu-se que as mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos 
são as principais demandantes do Serviço, em razão principalmente da condição de isolamento em que vivem 
o que leva as mesmas a ser regularmente assistidas pela Política de Assistência.

 Assim, espera-se que este estudo contribua nas discussões envolvendo a questão do envelhecimento huma-
no e suas adversidades, bem como, no direcionamento que vem sendo dado às políticas públicas destinadas 
aos/as idosos/as, em especial a Política de Assistência. 
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LAS INTERACCIONES INTRAINSTITUCIONALES DE LOS MAYORES. 
UN ESTUDIO DE CASO DESDE EL TRABAJO SOCIAL
Laura Adriana Cabero 158

Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina

Resumen

La circunstancia del progresivo envejecimiento conlleva a personas mayores con alguna problemática de salud a una posible insti-
tucionalización. Las instituciones de larga estadía han de responder a la demanda e impartir los cuidados necesarios. El objetivo del 
trabajo es analizar las interacciones que se producen, en el espacio institucional entre los adultos mayores autónomos residentes 
en una institución privada de la ciudad de Mar del Plata. Estas interacciones resultan en constante tensión cotidiana, problemáti-
ca y conflictiva. La influencia institucional sobre las interacciones está constituida por una vida cotidiana organizada y planificada 
estrictamente. Por tanto, es indispensable una mirada crítica y aportes sustanciales del Trabajo Social ante el complejo escenario 
socio-institucional de los mayores, determinado por la cuestión social en el marco del sistema capitalista.

El estudio realizado es de tipo exploratorio-descriptivo, la metodología cualitativa etnográfica y la muestra no probabilística de tipo 
intencional de 10 mayores autónomos, entre 75 y 85 años de edad. 

Palabras claves: Personas Mayores – Interacciones – Residencias larga estadía

Introducción

El presente trabajo aborda el estudio de las interacciones entre los adultos mayores159que mantienen autono-
mía en una institución de larga estadía160 en la ciudad de Mar del Plata. Se estudiaron las interacciones espon-
táneas que se producen entre los adultos en su cotidianidad y las mediadas por la organización institucional. 
Esto se ha trabajado a la luz del Paradigma de Derechos y la consecuente Convención Interamericana sobre 
la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

La prioridad han sido las interacciones por considerarlas un factor invisibilizado por el modelo médico y que 
tienen un impacto directo en la calidad de vida. Se aporta información acerca de la convivencia entre las 
personas mayores, cuestión escasamente investigada, y se proponen instancias de intervención a partir del 
Paradigma de Derechos y una mirada interdisciplinar. Además de aportar nuevas alternativas de acción a las 
políticas sociales imperantes con focalización en la intervención del Trabajo Social.

Para ello se elaboraron nociones a fin de aportar sobre las cuestiones específicas de la dinámica institucional 
desde la mirada centrada en la persona, que propone el alcance en la consideración de la sociabilidad y el 
bienestar de los mayores enmarcados en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores.

158 Doctora en Trabajo Social, Universidad Nacional de Rosario. Especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional, Universidad Nacional de Mar del Plata. Lic. 
en Servicio Social, Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente e Investigadora, Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina. Correo electrónico: laucabero@hotmail.com, lcabero@mdp.edu.ar
159 En el presente estudio se denominará como equivalentes las palabras usadas como: adulto mayor, persona mayor, anciano y mayor.
160 Instituciones de Larga Estadía: establecimientos que cobijan a adultos mayores que infieren cuidados en sus necesidades sanitarias, sociales de forma cotidiana y 
permanente.

mailto:laucabero@hotmail.com
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La perspectiva propuesta sobre los conocimientos de la interacción entre la población mayor en la institución 
de larga estadía y el reconocimiento de la persona mayor como sujeto de derecho, constituyen un aporte al 
Trabajo Social, la Gerontología y la planificación de las políticas públicas destinadas a la población meta.

Fundamentación

Envejecer en el siglo XXI, se ha traducido en un proceso acelerado sin precedentes a nivel mundial. Una revo-
lución demográfica, que se evidencia claramente en las estadísticas, alrededor de 600 millones de personas 
de 60 años y más, habitaban el mundo en el año 2006, cifra que se duplicará hacia el año 2025 y para el 2050 
llegará casi a dos mil millones, la mayoría pertenecientes a países en vías de desarrollo (ONU, 2003). En la 
actualidad, las regiones más desarrolladas del mundo tienen un 23% mayor de 60 años, y esto ascenderá a 
32% en 2050 y a 34% en 2100.161

Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, de un total de 5.725.838162 de población, 
las personas mayores de 60 años representan el 14,3% y un 2,4% son mayores de 80 años. La situación del 
Partido de General Pueyrredón no resulta ajeno a esta realidad poblacional, en donde de un total de 618.989 
habitantes, 119.006 es mayor de 60 años, es decir 19,30% de la población; encuadrándose así en su denomi-
nación como enclave gerontológico (Golpe, 2003; Rinaldi, 2009), dada la densidad de población añosa y los 
servicios socio-sanitarios que se ofrecen en ella (Indec, 2010).

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más importantes de este siglo y su 
incremento es constante en los distintos países. Apareja profundas modificaciones en las estructuras sociales, 
económicas y culturales; de ahí que sea necesario adoptar políticas públicas encaminadas a satisfacer sus 
demandas y necesidades, así como su bienestar (Sanchez Salgado, 2000; Rodriguez Feijóo, 2007; Celade/
Cepal, 2008; Cepal, 2012; UNFPA & HelpAge International, 2012; Montes de Oca, 2013).

Los cambios que se produjeron en las familias de la sociedad moderna, por ejemplo las transformaciones 
recientes de la economía, la inclusión de la mujer en el mercado laboral y la enseñanza de educación superior, 
han transformado el rol del generador de los cuidados, dado que ésto era característico de la familia tradicio-
nal y actualmente se ha trasladado a las instituciones. 

Las Instituciones de larga estadía son portadoras de la convivencia de adultos mayores autónomos y, diversas 
circunstancias, como el cohabitar el dormitorio, los espacios de recreación y las ingestas, obligan a los ma-
yores a compartir su cotidianeidad. Resulta de interés indagar sobre la interacción entre los adultos mayores 
autónomos y las formas en que se presenta esa interacción: por un lado las generadas espontáneamente y 
por otro, las que se encuentran mediadas por la organización institucional.

Aspectos metodológicos

El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo. Se empleó la metodología cualitativa para comprender, interpre-
tar y describir los vínculos sociales implicados. Y el estudio de caso se utilizó por el interés en dilucidar cómo 

161  http://actualidad.rt.com/actualidad/view/97314-poblacion-mundial-crecimiento-onu
162 
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son las interacciones entre los adultos mayores institucionalizados, y acceder así a analizar profundamente 
este objeto de estudio. 

La metodología cualitativa se consideró a partir de la etnografía como método de investigación social, desde 
donde se participó activamente de la vida cotidiana de la institución durante un tiempo estimado de tres me-
ses.

La población de estudio fueron adultos mayores autónomos residentes en una Institución de larga estadía.
El muestreo es no probabilístico intencional y la muestra estuvo conformada por 10 adultos mayores autóno-
mos, residentes en la Institución, con un período de permanencia mayor a un año y con edades entre 75 y 85 
años. La condición de autonomía estuvo determinada por la evaluación del equipo técnico institucional.
Las técnicas de recolección de la información fueron: la entrevista semi estructurada y la observación partici-
pante. Las fuentes secundarias utilizadas fueron el relevamiento y análisis documental: estudio de las fichas 
o historias clínicas disponibles en la Institución; así como la lectura y análisis de libros, revistas científicas, 
documentos estadísticos e informes y estudios referidos al tema de estudio. 

Los integrantes del equipo técnico seleccionados, mantenían una experiencia profesional igual o superior a 
tres años, con estadía en la institución estudiada de dos o más años de antigüedad y una concurrencia laboral 
de 6 horas semanales como mínimo. 

Marco teórico

El fenómeno demográfico del envejecimiento asciende en forma abrupta y resulta un desafío internacional 
(Pochtar & Pszemiarower, 1999; Agar Corbinos, 2001; Casado & Lopez, 2001; Huenchuan, 2004; Celade/Cepal, 
2007, Celade/Cepal 2008; Sanchez Gonzáles, 2009; Huenchuan & Rodríguez, 2010; CSIC, 2010; Cepal/UNFPA, 
2011; OMS, 2012; Mendoza & Martínez, 2013; Jauregui, 2014). Son varias las causas que lo producen, entre 
otras, la disminución de la natalidad y mortalidad, las enfermedades transmisibles como principales causales 
de muerte, la esperanza de vida, el control de enfermedades al nacer y los avances médicos tecnológicos.
El envejecimiento no es un proceso estático ni homogéneo en la vida de los seres humanos, ni tan siquiera 
es un hecho meramente biológico, sino que es una perspectiva psicosocial. Conforma un proceso individual, 
natural, universal que es constante, irreversible y progresivo (Ors Montenegro & Laguna Pérez, 1999; Clemen-
te, 2003; Ocampo & Londoño, 2007; García Ramus, 2007; Silva, Rodriguez & Zas, 2013; Morales, 2014). Es 
un período cada vez más amplio del desarrollo de la persona, en el que existe una capacidad de respuesta y 
adaptación, tanto al déficit psicosomático que aparece como a los nuevos patrones sociales y en el que con-
curren múltiples factores que pueden modificar y alterar el curso natural.

El proceso de envejecimiento humano es progresivo y gradual, además de ser diferente en cada individuo y 
depender de factores intrínsecos o endógenos (debido a la herencia: sexo, raza, etc.) y factores extrínsecos o 
exógenos (relacionados con el entorno: clima, estilo de vida, hábitos de cuidado, etc.). Así, el envejecimiento 
es diferente en los individuos de una misma sociedad y depende según la profesión, nivel socio-económico, si 
se vive en centros urbanos o zonas rurales, al grupo étnico, sexo, herencia, relaciones afectivas, etcétera. Por 
ello, puede hablarse de envejecimiento diferencial, es decir, lo que corresponde a la herencia y la parte en que 
intervienen el medio ambiente y los estilos de vida. Asimismo, el envejecimiento es internalizado y afrontado 
de manera diferente por cada individuo.
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La vejez se define de un modo instrumental como una significación que produce un corte en lo social y de-
termina una ratio o razón de medida en la noción de edad. En tanto significación, es proferida al tramo final 
de la vida, entendido desde un punto de vista normativo, o lo que implique el final del término laboral o de 
reproducción, entre otros y conlleva una serie de procesos biológicos y psicológicos propios. Cada cultura la 
significa con características particulares que promueven espacios sociales muy disimiles.

Las residencias de larga estadía

La población de adultos mayores que tienen 60 años y más, que vive en instituciones de larga estadía en 
Argentina es del 1,5%. La realidad de la ciudad de Mar del Plata respecto de los adultos mayores que viven 
en este tipo de establecimientos, conformaba en 1998 el 2,7% de la población de mayores, en la actualidad 
las cifras no reflejan la realidad dado que no hay un registro oficial de los geriátricos que albergan residentes, 
debido a una importante cantidad de funcionamientos clandestinos, llamados vulgarmente “hogares truchos” 
(Indec, 2010).

Las Instituciones de larga estadía para personas mayores, también llamados, establecimientos geriátricos, 
residencias geriátricas, hogares de ancianos y otras denominaciones, refieren a lugares que albergan a per-
sonas de 60 años o más, las cuales por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio 
ambiente protegido y cuidados diferenciados y allí reciben dichos cuidados. 

Goffman (1961) ha denominado estas instituciones como “instituciones totales”, una mezcla de “comunidad 
residencia y organización reglamentada”, donde coexisten el grado de internamiento (medido por la frecuencia 
e intensidad de intercambios con el mundo externo) y la reglamentación. Toda organización, del tipo que sea, 
tiende a absorber a las personas que a ella pertenecen y para ello delimita unas fronteras con el exterior. Las 
organizaciones son ámbitos ecológicos (Bronfenbrenner, 1979, citado por Barenys 1990, p. 160). Parte de su 
riqueza estriba, paradójicamente, en el tipo de intercambio que establece con otros ámbitos. En la medida en 
que toda persona discurre dentro de la institución, ésta cobra el matiz de “total”. Las instituciones de ancianos 
son propensas a revestirse de este carácter cuanto más deteriorados, física o psíquicamente, se encuentren 
sus residentes. (Barenys, 1990, p.160).

Este tipo de instituciones ha ido transformándose a lo largo de la historia, buscando adaptarse a los cambios 
socio cultural, económico y demográfico actuales. En la actualidad, tienden a llevar adelante atenciones espe-
cíficas, interdisciplinarias y otorgar un rol importante a las familias.

A partir del Paradigma de los Derechos, se sostiene como alternativa positiva en la intervención para la aten-
ción de los adultos mayores, el modelo español de atención en instituciones cerradas de larga estadía centra-
do en la persona. En este modelo se busca el protagonismo del mayor y los indicadores son los derechos de 
la persona (seguridad jurídica, privacidad, intimidad, autonomía, libertad, participación y dignidad); se cuenta 
con profesionales especializados y condiciones de trabajo interdisciplinario; y la organización cuenta con una 
visión y misión en ese sentido con los valores concomitantes. Asimismo, un medio físico accesible, seguro, 
ergonómico que permita el confort; y la atención integral de las necesidades en el diario vivir del adulto mayor, 
con el cuidado de su salud a nivel psicológico, afectivo y social. (Rodríguez, 2010; Cabero, 2017) 
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Para funcionar como Institución de Larga Estadía, se requiere contar con autorización en esa calidad por parte 
de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, del lugar en que se encuentra ubicada y las habilitaciones pro-
vinciales y municipales correspondientes para el buen funcionamiento.

Los cuidados diferenciados en las instituciones referidas, tienen por objeto la prevención y mantención de la 
salud, la mantención y estimulación de la funcionalidad y el reforzamiento de las capacidades remanentes. En 
términos sociales, los cuidados pueden definirse como las actividades y relaciones que se producen con la 
finalidad de satisfacer necesidades físicas y emocionales de los adultos mayores.

Las circunstancias en que las personas se encuentran en las instituciones de larga estadía, dependen de otros 
para que los proyectos vitales puedan llevarse a cabo, por tanto, el entorno de atención puede facilitar u obs-
taculizar el desarrollo de los proyectos personales (Jaskilevich & Badalucco, 2014).

Las instituciones han de dar cuenta de las construcciones acerca del proceso de envejecimiento, las necesi-
dades y caracterización desde un contexto determinado respecto a lo social, político, económico y cultural. 
Esto es lo que otorga y sostiene las prácticas cotidianas en las Residencias para Adultos Mayores. Estos 
sentidos, discursos y practicas pueden caracterizarse por estar sustentados desde el “Paradigma Asilar” o el 
“Paradigma de Derechos”.

Si bien ambos paradigmas responden a contextos diferentes, las Residencias fueron creadas como respuesta 
a la problemática del Adulto Mayor bajo el Paradigma Asilar (Croas & Colmeneros, 2013). En la actualidad, se 
parte del nuevo paradigma que propone el empoderamiento de los adultos mayores en una sociedad integra-
da generacionalmente; el adulto mayor como sujeto de derecho con goce de garantías y también, responsa-
bilidades respecto de sí mismo, su familia y la sociedad.

Con relación al nuevo paradigma, la atención del adulto mayor ha de ser integral y centrada en la persona, 
dirigida a la consecución del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar, partiendo del respeto a la 
dignidad, los derechos, los intereses y las preferencias (Naciones Unidas/Cepal, 2012; Croas & Colmeneros, 
2013). El logro es convertir a las instituciones de larga estadía en centros gerontológicos abiertos, que tiendan 
al desarrollo personal y atención sanitaria multiprofesional (Rodríguez, 2000).

Por otra parte, resulta relevante tener en cuenta el lugar de importancia que ocupan en este marco, las políti-
cas sociales, dado que constituyen un subconjunto de las políticas públicas abocado a la vejez y el envejeci-
miento. El término de política social es utilizado para hacer referencia a la política de los gobiernos respecto 
a aquellas actuaciones que tienen impacto directo en el bienestar de los ciudadanos mediante servicios o 
ingresos. (Repetto, 2010, p.8).

Con relación a las interacciones

A partir del encuentro de personas se gesta algo nuevo, que surge de los intercambios entre ellos y se cons-
truye a través del tiempo como suceso social, como red de relaciones. Esta es la situación que se da como 
resultado de la convivencia de adultos mayores en un espacio institucional que mantiene una cotidianeidad 
por un período prolongado de tiempo.
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En la Psicología Social se hace referencia a las interacciones, desde la integración individuo-sociedad, que se 
ocupa de la naturaleza social del individuo y los espacios interpersonales, donde se posibilita que los grupos 
se constituyan en esos espacios privilegiados para el estudio de los mismos.

Las interacciones sociales se construyen a partir de situaciones compartidas y vivenciadas con otros sujetos, 
en la construcción de afectos y conocimiento, en la confrontación de puntos de vista y en el descubrimiento y 
creación de nuevos sentidos. Para explicar la importancia de la interacción y el doble origen (social y biológi-
co) del desarrollo humano Vygoski utiliza los conceptos de internalización y mediación. La internalización co-
rresponde a las capacidades humanas de reconstruir e interiorizar las experiencias vividas externamente. En 
una sociedad mediada por la cultura, el hombre, al interactuar, reconstruye dialécticamente sus experiencias, 
atribuyendo a éstas un significado conforme a los elementos culturales presentes en su contexto. (Castorina, 
2004) 

No se trata de un sujeto moldeado pasivamente por lo social, ni tampoco de un individuo y sus recursos pro-
pios: “el plano intersubjetivo no es el plano del otro, sino el de la relación con el otro”. (Góes, 1991, p.20).163 Las 
relaciones sociales que se desenvuelven en este tipo de Instituciones actúan remarcando la distancia con el 
mundo exterior. Los rituales institucionales refuerzan a su vez, esa dirección de las relaciones, por ejemplo, un 
horario determinado para comer, levantarse y bañarse, e igual vestimenta y corte de pelo. Es decir, el proceso 
de institucionalización tiende a la despersonalización individual y colectiva. (Croas & Colmeneros, 2013, p.23)

Respecto a las relaciones de poder que se generan en la institución, los “internados” en su interacción están 
signados por los poderes diferenciales instituidos. Se encuadra en un sometimiento a las reglas institucionales 
y del personal. Estas jerarquías promueven a su vez la conformación de grupos rivales. En muchas ocasiones 
el personal se refiere a los internos con apodos y seudónimos que marcan la distancia entre los grupos y los 
estigmatiza (Croas & Colmeneros, 2013, p.24).

Respecto a la autonomía, la referencia a las personas mayores autónomas tiene que ver con aquellas de 60 
años y más que, aun padeciendo alguna patología propia de la edad, tienen la capacidad de tomar decisio-
nes y hacerse cargo de las consecuencias que conllevan. En general, acuden a una institución geriátrica en 
búsqueda de una respuesta adecuada a los problemas de vivir solo, no tener soporte familiar o la decisión de 
gozar de atención integral socio-sanitaria en un espacio de protección.

Según López, Marín & De la Parte (2004), a la autonomía como capacidad se le distingue de la autonomía 
como derecho; la primera hace referencia al conjunto de habilidades que tiene cada persona para tener sus 
propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La autono-
mía se aprende y adquiere mediante su ejercicio y el aprendizaje que proviene de uno mismo y la interacción 
social. La segunda, hace mención a la garantía de las personas, independientemente de sus capacidades, 
para desarrollar un proyecto vital basado en la identidad personal y el control sobre el mismo. 

Como principio, la autonomía insta a los profesionales, cuidadores formales y demás personal de las institu-
ciones a promover y respetar las decisiones de los residentes. Lo que implica reconocer el derecho que tienen 
de expresar sus opiniones y reconocerles los valores, creencias y proyectos.

163 Cita de Castorina, J. y otro, (2004).
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La atención gerontológica centrada en la persona

En este marco resulta importante mencionar el aporte del Modelo de atención centrada en la persona, que 
otorga una visión diferente sobre los abordajes clásicos. “Una mirada que profundiza en la idea de lo individual 
ligada necesariamente a la autonomía personal y a la gestión de la vida cotidiana, donde tiene una influencia 
determinante el plan de atención que se diseña, y cómo éste se construye desde un determinado servicio”. 
(Martinez Rodriguez, 2011, p.37)

Convención Interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores

Los Estados miembros de la OEA (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y 
Bolivia) y las Personas Adultas Mayores que viven en ellos, cuentan con una Convención Interamericana que 
protege sus derechos, la cual fue aprobada el 15 de junio de 2015, durante la sesión de la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), coincidiendo con el día mundial de concientización sobre la vio-
lencia y el maltrato en la vejez.

Este documento obliga a los Estados a promover, proteger y reconocer los derechos humanos de la franja de 
adultos de 60 años en adelante. Es el primer instrumento jurídico específico, en materia de derechos humanos 
de personas mayores, y su objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas ma-
yores que viven en la región, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 
Además de fomenar un envejecimiento activo en todos los ámbitos.

El documento reconoce el valor de las contribuciones y potenciales de la persona mayor al bienestar común, 
la identidad cultural, la diversidad de sus comunidades y el desarrollo humano, social y económico.
Con base a la jerarquía normativa de la legislación vigente, en lo sucesivo todo procedimiento administrativo y 
resolución judicial debe cumplir y observar los principios y directivas impartidas por la Convención. Además, 
se estructura como instrumento que confirma la comprensión y consideración de la persona mayor como su-
jeto de derecho tanto a nivel nacional como internacional.

Conclusiones y propuestas

Respecto al problema objeto de estudio podemos decir que las interacciones entre los adultos mayores au-
tónomos institucionalizados resultan en una tensión cotidiana, problemática y conflictiva. Aunque puede afir-
marse que no existe un reconocimiento o autocrítica de esta tensión entre los entrevistados cuando se con-
versa sobre la interacción personal vivenciada. Pero sí puede afirmarse en sus relatos la forma en que se 
relacionan los “otros” entre sí, sin tener en cuenta que ellos son parte “de”. Lo antes dicho se corrobora con 
los relatos pormenorizados de las profesionales intervinientes en los conflictos que emanan y se evidencian 
en lo cotidiano.

Una de las razones de los conflictos que se suscitan en las interacciones aparenta ser el hecho de no lograr 
una buena adaptación al nuevo modo de vida institucional; los roles han sido modificados y en la gran ma-
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yoría, perdidos. Se sufre un despojo en tanto el titular del adulto mayor, pasa a ser un familiar, un amigo o 
un referente quien tiene la potestad de administrar las posibles salidas y contacto con el exterior, así como 
de administrar los bienes. Aunque esto último, no implica de ningún modo un aspecto legal sino un acuerdo 
tácito de la institución y la persona que “representa” al adulto mayor, el cual puede contar con un desarrollo 
de su autonomía funcional y social sin inconvenientes pero coartado por el acuerdo realizado en su admisión 
institucional.

En tanto, son causales problemáticas de las interacciones, la dificultad de adaptación y reconocimiento por un 
lugar propio y vitalicio, una realidad no asumida que interfiere en la cotidianeidad de las relaciones.

En el marco de las actividades mediadas las propuestas terapéuticas ejercen cierto protagonismo. La mayoría 
de los adultos mayores autónomos no participan por considerar que no son de su interés y en ocasiones, su 
participación se vislumbra como obligatoria. En definitiva, las actividades organizadas por la institución en fun-
ción del mejoramiento de las interacciones entre los adultos mayores son unilaterales, una gestión institucional 
sin apertura del juego a los interesados.

Dada la complejidad del contexto por las numerosas tensiones surgidas en la convivencia diaria resulta ne-
cesario implementar estrategias para que la experiencia de la vida institucional responda al bienestar, sea 
satisfactoria y logre un apoyo social interactivo positivo.

En cuanto a la revisión de Derechos se reconoce una falta de controles efectivos sobre el funcionamiento de 
los geriátricos en la ciudad y en todo el territorio nacional, no sólo en lo que respecta a infraestructura y per-
sonal sino también, en lo referido al tipo de atención brindada y la concepción con que se orienta el trabajo 
con los mayores. En su mayoría, los geriátricos entre sus funciones se limitan a «mantener» al anciano sin 
proporcionarle calidad de atención específica y personalizada (Cabero, 2016). 

Esto implica también a los responsables de las instituciones, en quienes descansa la decisión, que no nece-
sariamente tiene que ver con cambios radicales sino en centrar la atención en cuestiones relacionadas con la 
vida cotidiana de los adultos mayores, definiendo pautas de organización y funcionamiento que garanticen a 
los residentes la posibilidad de elegir su forma de vida en relación.

El presente trabajo pretende servir como reflexión individual y colectiva para modificar las dinámicas institu-
cionales y cambiar lentamente la actual situación que coincide con la mirada de Erwidn Goffman (1961), en 
donde la institución conserva una ruptura con los tres ámbitos de la vida, en primera instancia, dentro de ella 
se desarrollan todos los aspectos de la vida y siempre bajo una autoridad; luego la actividad de la vida diaria 
es compartida por otros miembros quienes tienen el mismo trato y se espera que hagan las mismas cosas y, 
por último, las actividades cotidianas están programadas, mantienen una secuencia y han sido establecidas 
por una autoridad con normas formales explicitas. 

Como propuestas centrales para el presente trabajo están los potenciales aportes a la elaboración y ejecución 
de políticas públicas que tomen el siguiente sentido, entre otros:

i.Políticas públicas gerontológicas. Convención. En donde pueda diferenciarse que la persona mayor es 
un Sujeto de Derecho y no un objeto de cuidado, es decir tender a la evolución hacia el Paradigma de 
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Derechos. Si bien se intenta recorrer un camino en este sentido, cabe mencionarse la última acción de la 
que nuestro país formó parte como es la Convención Interamericana, en la que ya se consideran instan-
cias de protección a los residentes y el presente trabajo demuestra la necesidad de concretar la misma. 
Dinamismo y búsqueda de protagonismo en el mayor para las disposiciones institucionales.
ii.Sistema progresivo de cuidado y atención integral. Permanecer en los hogares el mayor tiempo posi-
ble con alternativas frente a la institucionalización, dispositivos de hogar de día, clubes de día, atención 
domiciliaria con cuidadores, atención domiciliaria con equipos profesionales y otros. 
iii. Garantizar una atención en Residencias para mayores centrada en la persona. El respeto a la auto-
nomía, la libertad, la atención integral. El reconocimiento del protagonismo de la persona mayor y las 
propuestas de estrategias para que la persona sea la que ejerza el control de los asuntos que la afectan. 
Participación activa tanto en su internación como en la planificación de la cotidianeidad.
iv. Aporte al desarrollo de normativas de habilitación y funcionamiento. La incorporación obligatoria de 
un consentimiento informado al ingreso. La Participación de los residentes. Que la persona conozca 
con anterioridad y lo haya elegido. Control e inspección con un equipo profesional gerontológico. Profe-
sionales especialistas que evalúen a partir de una mirada integral, interdisciplinaria. Y no sólo personal 
administrativo que realiza inspecciones a comercios (Cabero, 2016).
v. Formación en gerontología y trabajo interdisciplinar. Cuestión que ha de comenzarse en la academia, 
desde el grado para avanzar en posgrados con especificidad gerontológica. Asimismo, la necesidad de 
brindar capacitaciones a los propietarios, administrativos y personal de este tipo de instituciones. Aten-
ción integral a partir de intervenciones interdisciplinarias formadas en el tema. 

Como cierre y coincidiendo con investigaciones de diferentes contextos que sostienen que la red de apoyo 
más importante para la persona mayor la constituye la familia, (Díaz Veiga, 1992; Sánchez Ayéndez, 1994; 
Sanchez Salgado, 2000), se desea evidenciar que ha de buscarse la alternativa de la institucionalización como 
último recurso para los mayores de nuestra sociedad.
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Resumo

O presente artigo objetiva descrever parte das atividades realizadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa “Infância, Adolescência e Polí-
ticas Públicas”, vinculado ao curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Goiás/Brasil, e dentre elas, duas pesqui-
sas realizadas por participantes do grupo. As pesquisas foram realizadas durante o ano de 2017 e objetivaram retratar as condições 
do atendimento de adolescentes residentes na Região Leste do município de Goiânia/Goiás/Brasil. A primeira foi realizada em três 
unidades de assistência social (dois Centros de Referência em Assistência Social – CRAS e um Núcleo de Assistência Social – NAS) 
e a segunda abordou a articulação dos equipamentos sociais que atendem crianças e adolescentes na referida região. No estudo do 
objeto, fez-se opção pela pesquisa quali-quantitativa, no sentido de apreender as relações que o permeia em sua totalidade. Para 
investigar o objeto de estudo realizou-se pesquisas bibliográfica, documental e de campo. 

Palavras chaves: Assistência Socia., Criança. Adolescente.

Introdução

O Grupo de Pesquisa “Infância, Adolescência e Políticas Públicas”, constituído em 2015, vem desenvolvendo 
estudos e pesquisas na área da infância e adolescência, objetivando aprofundar e produzir conhecimento 
no âmbito acadêmico sobre o tema. Desde 2016 o Grupo desenvolve a pesquisa intitulada: “A garantia de 
direito de crianças e adolescentes: um estudo do atendimento das políticas públicas de educação, saúde e 
assistência social na Região Leste de Goiânia – GO/Brasil”, a qual conta, a partir deste ano de 2018, com fi-
nanciamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Todas as atividades 
relacionadas ao Grupo e ao Projeto de Pesquisa são coordenadas por docentes do curso de Serviço Social 
e envolvem estudantes de graduação de diferentes cursos e pós-graduação (Mestrado em Serviço Social).
Para este artigo são apresentados resultados de duas pesquisas realizadas durante o ano de 2017, as quais 
investigaram a Política de Assistência Social com enfoque no atendimento das unidades de assistência social 
do município e na articulação da Rede de Proteção que envolvem as unidades de atendimentos de crianças 
e adolescentes na referida capital goiana.  Inicialmente procurar-se-á abordar as categorias que norteiam a 
pesquisa, sobretudo explicitando-se a concepção de política social, assistência social e direitos de crianças e 
adolescentes. Em seguida, serão apresentados os resultados das pesquisas mencionadas.
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Desenvolvimento

A política social não pode ser compreendida, sem que se considere a tensão permanente entre capital e 
trabalho, instituída nas sociedades capitalistas. É dessa tensão que resulta a política social, mediada por 
tensões entre classes sociais na defesa de seus interesses particulares, de suas ideologias e de seus projetos 
societários. A política social é considerada, assim, uma arena de conflitos em que se confrontam concepções 
competitivas sobre direitos (individuais versus sociais), liberdade (negativa versus positiva) e igualdade (subs-
tantiva versus formal). Configura-se, dessa forma, um amplo leque de instituições, que fazem parte da essên-
cia contraditória do Estado, da sociedade e das políticas em suas diferentes configurações (PEREIRA, 2000). 
A política social, no contexto da relação entre Estado e sociedade capitalista, exprime-se como uma junção 
das atuações e das estratégias para atender a demandas diversas que podem romper com o cerco das des-
igualdades sociais e da naturalização das necessidades humanas, embora também possam mantê-las. “Essa 
é a razão da importância do sentido político da política social, expresso no seu comprometimento com o 
interesse público” (VIANA, 2007, p. 52,grifo da autora).

Viana (2007) afirma que a política social não tem poder para realizar a concretização dos direitos sociais. É pa-
pel do Estado regular essa política e concretizar esses direitos e, para isso, deve utilizar de suas prerrogativas, 
como portador de poder coercitivo e com competência jurídico-formal para garantir que a lei seja cumprida. 
Exclusivamente, com esse reconhecimento e essa ação regulatória e jurídico-formal, é que a política social 
pode ser considerada uma política pública. Assim compreendida, a política social refere-se a uma ação ativa 
e positiva do Estado, diante das demandas e necessidades sociais com as quais se defronta. Como afirma 
Pereira (apud Viana, 2007, p. 52) 

Trata-se de uma ação que, por ser pública (voltada para todos e comprometendo todos), e não 
meramente estatal (considerado o núcleo duro do poder estatal, ou o bloco no poder) tem como 
principal missão zelar pelo interesse público e prover a sociedade de bens públicos como direitos 
devidos.

A política social, quando é qualificada como intervenção de caráter público, objetiva a superação das neces-
sidades básicas e fundamentais dos cidadãos e, por isso, reflete diretamente na qualidade de vida e em seu 
bem-estar; por estar fundamentada nos princípios da inclusão social, da igualdade de direitos e na universali-
zação de acesso aos bens e serviços sociais. Quando assume caráter simplesmente distributivo, por meio de 
políticas contributivas, afeta diretamente o indivíduo, que está vinculado ao mercado de trabalho formal por 
meio de um contrato social. Quando é qualificada, em um modo redistributivo, a política social alcança seu 
nível mais alto de universalização, por ser direcionada a todos, indivíduos vinculados ao mercado de trabalho 
formal, indivíduos aptos ao trabalho, desempregados, indivíduos não aptos ao trabalho (VIANA, 2012,grifos 
da autora).

Na perspectiva apresentada por Yazbek (2006), constitui-se num equívoco discutir as políticas sociais, ape-
nas, como ações, que visem à diminuição das desigualdades sociais e ao restabelecimento do equilíbrio 
social por meio da redistribuição de recursos. “O papel do Estado só pode ser objetivo de análise se refe-
renciado a uma sociedade concreta e à dinâmica contraditória das relações entre as classes sociais nessa 
sociedade” (YAZBEK, 2006, p. 38).



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

341

É necessário ao estudo da política social que se atente para a contradição entre universalidade e focalização 
e sua presença na realização das políticas sociais públicas. Na perspectiva da universalização, todos os indi-
víduos têm direito de acesso a serviços públicos. Nesse aspecto, a política social, por ser um direito, consti-
tucionalmente reconhecido, deve abranger todos os cidadãos e, por isso, deve ser universal. Constitui-se em 
um meio de se garantir a socialização, a democratização e a redistribuição dos bens e serviços sociais, já o 
princípio da focalização caracteriza-se como um instrumento capaz de eternizar a desigualdade.

Nesse sentido, defende-se a universalização do atendimento às necessidades básicas da população numa 
“perspectiva da cidadania ampliada, da democracia igualitária e da justiça redistributiva, que compromete 
o Estado na sua garantia” (VIANA, 2007, p. 313). Torna-se necessário, para sua efetivação que as condições 
aviltantes da pobreza e a desigualdade social sejam superadas. Concorda-se, pois, com Viana, quando afirma 
que é imprescindível. 

privilegiar questões centrais como a defesa intransigente da democratização do Estado nos cam-
pos da provisão social e da gestão pública e do poder de decisão política da sociedade civil e, 
ainda, a não privatização dos bens e serviços públicos, assim como a ampliação de esferas públi-
cas na otimização e satisfação das necessidades humanas básicas (e não mínimas) (VIANA, 2007, 
p. 329).

No que se refere à assistência social, a partir da Constituição Federal de 1988, essa política deixa ser uma 
ação social para ser uma política de direitos com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) 
(Brasil, Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993). A política de assistência social passou, então, a ser dever 
do Estado e direito da população brasileira. Dessa forma, passa a intervir, ainda que de forma insuficiente, os 
agravamentos da questão social por meio das atividades desenvolvidas nos programas socioassistenciais. 
Em 2005, O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS aprova por meio da NOB/2005, o Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS que estabelece uma nova forma de organizar a Política de Assistência Social 
na perspectiva de possibilitar maior qualidade, permitindo o acesso a todos cidadãos, além de organizá-la 
por tipos de proteção: básica e especial. A proteção social especial está organizada em baixa complexidade 
e alta complexidade. 

O SUAS, é formado por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios na área da assistência 
social, que podem ser executados por meio de convênio com intuições sem fim lucrativos, por órgãos e insti-
tuições públicas federais, estaduais, municipais. Portanto, para garantir que todo cidadão tenha o seu mínimo 
social, é necessária a criação de uma rede de proteção socioassistencial que presta serviço aos usuários. 
Essa rede é composta por um conjunto de unidades públicas, privadas e não governamentais.

Em termos da política voltada a crianças e adolescentes, jamais houve, no Brasil, uma tradição de políticas 
públicas, que os considerassem como sujeitos de direitos, mas, diferentemente, o que prevaleceu foram as 
políticas repressivas e coercitivas, efetivadas desde o início do século XX. Só recentemente e de maneira ain-
da incipiente, o Estado tem estruturado políticas públicas direcionadas a esse segmento. Foi com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990) que se regulamentou esses dire-
itos fomentados pelas diretrizes da Constituição Federal de 1988, a partir do debate nacional e internacional 
envolvendo os direitos humanos. 
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O ECA representa uma mudança de concepção social, uma vez que atribui a criança e ao adolescente o status 
de sujeito de direitos, superando o paradigma das legislações que o antecederam, como os Códigos de Me-
nores de 1927 e de 1979, bem como políticas sociais assistencialistas, direcionadas a crianças e adolescentes 
das classes subalternas.

A construção de um Sistema de Garantia de Direito – SGD voltado à criança e do adolescente previu um signi-
ficativo processo de reordenamento institucional, com mudanças necessárias ao cumprimento da legislação, 
visando o irrestrito, amplo e privilegiado acesso à justiça e ao atendimento por meio de políticas públicas. A 
viabilização e consolidação do ECA dependem, portanto, da efetividade do sistema jurídico, do sistema insti-
tucional de proteção e das políticas públicas.

Assim, todas as ações relacionadas ao atendimento das necessidades de crianças e adolescentes devem ter 
como parâmetro os seus interesses, considerando-os como prioridade absoluta. Esse princípio deve fornecer 
as diretrizes para a efetivação das políticas públicas e a destinação dos recursos imperativos à sua execução. 
As políticas sociais básicas devem, portanto, assegurar o atendimento às necessidades de crianças, adoles-
centes e suas próprias famílias por meio de políticas de promoção e defesa de direitos, bem como, de aten-
dimento em todas as áreas destinadas à efetivação dos direitos fundamentais. 

Apesar dos direitos de cidadania infanto-juvenis estarerem presentes no ordenamento jurídico brasileiro, ainda 
permanece o desafio de sua concretização, o que demanda mudanças significativas no âmbito das políticas 
públicas e no papel exercido pelo Estado frente à sociedade em face das necessidades que esses segmentos 
sociais apresentam. 

A criança e o adolescente, por estarem em estágio peculiar de desenvolvimento, são, sem dúvida, um seg-
mento vulnerável, sobretudo se consideradas as precárias condições socioeconômicas de grande parcela 
das famílias brasileiras. Nessas condições há uma expressa negação dos seus direitos. 

Apesar dos avanços já obtidos, ainda não foram desenvolvidos mecanismos e ações que venham proporcio-
nar a efetiva concretização dos direitos legitimados no ordenamento jurídico brasileiro, de forma a promover 
seu adequado desenvolvimento, com liberdade, dignidade e autonomia, principalmente no que tange aos 
atendimentos das políticas públicas.

Ao se analisar a população circunscrita na faixa etária de doze a dezoito anos incompletos, portanto ado-
lescentes, a situação mostra-se ainda mais agravada, pois há uma maior intolerância e incompreensão da 
sociedade em relação à problemática por eles enfrentada e, ainda, restritas opções de atendimento público, 
especialmente no que diz respeito a atividades relacionadas à educação não formal.

Persiste, ainda, uma ideologia adultocêntrica, que propaga uma tradição de menorização, na qual os jovens 
pobres são considerados seres inferiores em direitos e dignidade. Os jovens são estigmatizados como des-
ocupados, perigosos e violentos e que precisam ser regulados. Consequentemente, essas concepções inci-
dem na precária ou inadequada formulação de atividades voltadas para esse público, o que consolida uma 
cultura que se distancia, concretamente, da perspectiva de direitos.
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Portanto, a questão que se coloca é: como as políticas de educação e assistência social implementadas pelo 
município e pelo Estado de Goiás, em Goiânia, procuram atender às necessidades sociais dos adolescentes 
e suas famílias no sentido de lhes proporcionar a garantia de seus direitos?

O que se supõe é que, embora nas últimas décadas a legislação tenha assegurado a todos os adolescentes a 
primazia no atendimento de suas necessidades por meio das políticas públicas, diversas formas de violação 
de seus direitos podem ser constatadas, o que tem comprometido seu pleno desenvolvimento e os mantido 
na condição de vulnerabilidade social à qual estão sujeitos. 

Para o estudo e análise dos objetos em questão, foi considerado o caráter contraditório presente na realidade 
social, bem como suas múltiplas determinações. Exige-se, assim, um procedimento metodológico que consi-
dere a realidade numa perspectiva de totalidade. 

As pesquisas caracterizam-se como quali-quantitativa conforme os pressupostos enfatizados por Minayo 
(2006), uma vez que a principal fonte de dados consiste no levantamento bibliográfico, documental e empírico, 
visando o exame das categorias em estudo, utilizando-se o método dialético, em função de o processo ser o 
foco principal da abordagem e os fatos sociais serem considerados em sua dinamicidade. 

Como referido, foram realizadas duas pesquisas descritivas, sendo que a primeira buscou elucidar se os dire-
itos de crianças e adolescente têm sido assegurados no âmbito da política de assistência social. A segunda 
teve como objetivo apreender a forma como a Rede de Proteção tem atuado no sentido de garantir esses 
direitos. Ambas utilizaram as pesquisas bibliográfica, documental e a pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica apoiou-se em autores como: Pilotti e Rizzini (2011); Lima e Veronese (2012); Del Priore 
(2009); Viana (2007, 2012); Yazbek (2006, 2012), dentre outros.

A pesquisa documental abrangeu todos os documentos que favoreciam o conhecimento das ações executa-
das pelas instituições em questão; o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/90); a Lei Or-
gânica da Saúde – Los (Brasil, Lei Federal n. 8.080/90); a Lei Orgânica da Assistência Social – Loas (Brasil, Lei 
Federal n. 8.742/93), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Brasil, Lei Federal n. 9.394/96); 
dentre outros. 

A pesquisa empírica foi realizada na Região Leste de Goiânia/Goiás/Brasil. Essa Região é formada por 132 
bairros, com uma população de 186.959 habitantes. Nela existem inúmeros equipamentos sociais com ativi-
dades voltadas a crianças e adolescentes, dentre eles: unidades escolares (municipais e estaduais); Unidades 
Básicas de Saúde da Família – UBSFs; Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs; Centro de Assistên-
cia Integral à Saúde – CAIS; Unidades Básicas de Assistência Social; Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; 
além de creches (de congregações religiosas). Existem, ainda, dois equipamentos sociais mantidos pela Pon-
tifícia Universidade Católica de Goiás: a Escola de Circo Dom Fernando e a Escola de Formação da Juventude, 
os quais prestam atendimentos a crianças, adolescentes e jovens. 

Na primeira pesquisa foram entrevistados os responsáveis pelos equipamentos sociais representantes da 
unidades de assistência social da Região Leste de Goiânia que atendem crianças e adolescentes, bem como 
os adolescentes e suas respectivas famílias atendidos nesses equipamentos. 
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Os dados da primeira pesquisa deram visibilidade às situações de ameaça ou violação de direitos no âmbi-
to do atendimento da Política de Assistência Social, as quais expõem crianças e adolescentes à condição 
de vulnerabilidade social. No que se refere às unidades de atendimento de Assistência Social – o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e o Núcleo de Assistência Social (NAS) – várias são as formas de 
violação desses direitos. Essas formas se expressam desde a falta de pessoal capacitado para realização de 
atividades voltadas aos adolescentes até a falta de recursos humanos e estrutura física adequada, o que será 
detalhado a seguir.

No que concerne à falta de recursos humanos, em um dos CRAS, onde há um maior contingente de adoles-
centes, não há professor especializado com formação superior. No NAS o maior problema é a falta de espaço, 
por não ter uma estrutura adequada à realização de atividades, o que se reflete no desinteresse das profissio-
nais em desenvolver atividades que sejam mais atrativas aos adolescentes, fator esse pode se constituir em 
um dos fatores que contribui na expressiva evasão. 

As unidades não contam também com estrutura física e não há disponibilidade de recursos para o desen-
volvimento dessas atividades. Das instituições visitadas a mais precária é o NAS. O espaço extremamente 
pequeno impossibilita a diversidade de atividades, sobretudo, as práticas esportivas. 

Reconhecidamente os bairros em que se encontram as unidades investigadas são consideradas áreas de 
risco social, dessa forma, as atividades desenvolvidas nesses espaços poderiam contribuir no enfrentamento 
da vulnerabilidade, principalmente se consideradas as reduzidas opções voltadas aos adolescentes. 

As unidades enfrentam muitas dificuldades, a primeira observada é a falta de estrutura para realização das 
atividades previstas na legislação. Os assistentes sociais não conseguem realizar a busca ativa no momento 
necessário, pois dependem do agendamento do carro junto à Secretaria Municipal de Assistência Social – 
SEMAS. Como a demanda é maior que a oferta de transporte o atendimento é extremamente prejudicado. 
Outro grave problema é falta de recursos básicos, como: material pedagógico e alimentação para crianças e 
adolescentes. 

Portanto, é evidente a negligência do Estado com relação ao serviços socioassistenciais, em todas as ins-
tituições pesquisadas, os projetos desenvolvidos junto aos adolescentes enfrentam uma série de diversida-
des como relata os próprias profissionais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente no Art. 59. “Os 
municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços 
para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude”. Contudo o que se 
observa é que não há investimento para que seja cumprido.

Mediante aos fatos apresentados constata-se que a Semas não atende os objetivos da Política de Assistência 
Social dentro da proteção básica, que deveria “realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, conside-
rando as desigualdades sócio-territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais” (PNAS, 
2004, p.33).
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A segunda pesquisa foi realizada em dezessete instituições das 37 existentes numa microrregião da Região 
Leste denominada pós Rio Meia Ponte, e objetivou apreender a forma como a Rede de Proteção tem atuado 
no sentido de garantir os direitos de crianças e adolescentes.

A articulação em rede pressupõe o prévio conhecimento de cada uma das instituições envolvidas em relação 
às demais que a compõem. Por isso, foi questionado se havia por parte dos participantes conhecimento de 
instituições que prestavam atendimento a crianças e adolescentes na região. 18% afirmaram que sabiam 
da existência dessas instituições, mas superficialmente (só de ouvir falar) e 6% afirmaram desconhecê-las. 
Dentre as instituições mais citadas por aqueles que atestaram conhecê-las, figuraram aquelas vinculadas às 
agremiações religiosas. 

O que ficou evidenciado na pesquisa é que, apesar de haver um reconhecimento da existência de diferentes 
instituições, muitos dos participantes afirmaram não ter um conhecimento mais detalhado em relação ao tra-
balho realizado. Destaca-se, também o ínfimo número de instituições da região citado por cada entrevistado, 
o que revela o desconhecimento por parte deles em relação às instituições que compõem a rede, o que torna 
a possibilidade de articulação entre elas inexistente. Ou seja, um importante requisito para o trabalho em rede, 
demonstrou-se extremamente débil. 

Ao serem questionados se a instituição realizava trabalho em parceria com outras instituições da região, 29% 
negaram a existência de qualquer tipo de parceria. Daqueles que afirmaram haver essa parceria, muitos re-
velaram que acontece por meio de palestras ministradas aos usuários ou de encaminhamentos realizados a 
outras instituições (neste caso, principalmente, entre escolas).

Segundo Perez e Passone (2010), o Sistema de Garantia de Direitos representa o arcabouço da política de 
atendimento à infância e adolescência no Brasil e, para sua efetivação é primordial que as instituições orga-
nizações, entidades, programas e serviços de atendimento infanto-juvenil e familiar atuem de forma articu-
lada e integrada, nos moldes previsto pelo ECA e pela Constituição Federal, com o intuito de efetivamente 
implementar a Doutrina de Proteção Integral. Na medida em que há um explícito desconhecimento de parte 
dos entrevistados em relação às instituições existentes na região e, ainda, que as parcerias se restringem a 
encaminhamentos aos demais equipamentos sociais, constata-se a precária, ou mesmo ausente, articulação 
em rede. 

Considerações Finais

O que se conclui das pesquisas apresentadas é que as unidades de assistência social, bem como a rede de 
atenção a crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade, contudo, na atual conjuntura, as políticas 
sociais estão ameaçadas pela política neoliberal, que priorizam a economia em detrimento da área social. O 
livre mercado, as privatizações de empresas estatais e as reformas têm impedido a efetivação das políticas 
sociais conquistadas na Constituição Federal de 1988, circunstância a qual gera o agravamento dos proble-
mas sociais. 

A falta de ações e projetos sociais, que garantam a acessibilidade dos adolescentes à cultura, esporte e lazer 
nos bairros que compõem da Região Leste de Goiânia (não sendo diferente nas periferias das cidades brasi-
leiras) vem agravando o índice de vulnerabilidade social.
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Mediante esse quadro, entende-se que o arcabouço de sustentação dos serviços sócios assistenciais são 
reponsabilidade de todos os entes federados, que deveriam trabalhar conjuntamente no desenvolvimento de 
ações que atendesse às necessidades da população usuária destes serviços. Diante negligência do poder 
público e estagnação das políticas públicas, nota-se que os programas sociais não têm contribuído para a 
prevenção e o enfrentamento da violação dos direitos dos crianças e adolescentes. Assim dentro da própria 
Política de Assistência Social, nota-se a reprodução da exclusão social, devido aos critérios determinantes 
para dela usufruir, além da precarização dos serviços ofertados. Entende-se, ainda, que muitas ações são 
negligenciadas, comprometendo as conquistas do ECA e do Suas, o que gera o agravamento da mazelas 
sociais. Embora tenha sido constatada a realização de atividades voltadas aos adolescentes, elas se mostram 
insuficientes e, muitas vezes, desinteressantes, frente às demandas e expectativas dessa faixa etária, o que 
compromete sua permanência nos programas. 

Evidentemente, se reconhece a necessidade de políticas sociais mais amplas que proporcionem condições 
dignas às famílias por meio da profissionalização, da criação de emprego, moradia, dentre outros. Contudo, 
acredita-se que a priorização das políticas sociais direcionadas a crianças e adolescentes, possa assegurar a 
essa geração maior proteção, distanciando-a da condição de vulnerabilidade, o que poderá lhes proporcionar 
uma vida mais digna. 
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A PESQUISA SOCIAL NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA: 
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Helena Guimarães Gasperin168 
Lara Carolina Malanowski169 
Rosiléa Clara Werner170

Resumo

O artigo defende a relevância da pesquisa social na formação acadêmica e profissional do Serviço Social, a partir de um embasa-
mento crítico e investigativo. Expõe-se a experiência da participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Saú-
de Reprodutiva, Comunicação em Saúde e Direitos Humanos e do Projeto de Pesquisa “Representações femininas sobre morbidade 
materna e infantil em decorrência da assistência ao parto e nascimento em Ponta Grossa/Paraná”, desenvolvida na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, situada no Estado do Paraná/BR no curso de Serviço Social, trazendo a importância da pesquisa na 
formação profissional, em especial a pesquisa bibliográfica e exploratória com abordagem qualitativa. Ressalta-se a importância da 
pesquisa para a intervenção na realidade, para inferir na gestão de políticas públicas e a garantia de direitos sociais, sendo o assis-
tente social um dos profissionais que atuam na efetivação dos direitos sociais como os direitos à saúde reprodutiva.

Palavras chaves: Pesquisa Social. Serviço Social. Saúde Reprodutiva.

Introdução

A pesquisa na atuação profissional do assistente social brasileiro teve reconhecimento principalmente após o 
Movimento de Reconceituação na década de 1970, processo ao qual a profissão rompeu com o conservado-
rismo e com as características norte-americanas, construindo novos métodos e técnicas, a partir das novas 
demandas postas a sociedade, deste modo, criou-se um profissional com identidade própria que condiz com 
a realidade social, sendo capaz de atuar nos desafios postos à profissão com perspectiva crítica, seguindo 
as bases marxistas de conhecimento. Deste modo, exigia-se do profissional um posicionamento investigativo, 
crítico, construído e fundamentado a partir de bases teóricas, em uma busca incessante por novos conheci-
mentos. (WANDERLEY, 1994) Porém, considera-se que:

[...] a perspectiva modernizadora não chegou a romper com o conservadorismo na profissão. Representou 
antes uma atualização, condicionada pelos padrões do capitalismo monopolista, que configura o modo de 
produção dominante na sociedade brasileira, e pelo “desenvolvimento com segurança” preconizado pela di-
tadura militar. (WANDERLEY, 1994, p. 157)

A partir da construção de uma identidade social latino-americana do Serviço Social, que começa a preocu-
pação com o conhecimento, através do questionamento da “base científica” europeu-americana. Na década 
de 1970, com a implantação de diversos cursos de pós-graduação, contribuiu-se para o fortalecimento da 
área de estudo e pesquisa. No entanto, somente em 1982 a pesquisa torna-se disciplina obrigatória no currí-
culo de formação do Serviço Social. Assim, nas décadas de 1980 e 1990 do século XX, viu-se a necessidade 
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em fortalecer as bases científicas, um processo que permeou pelos centros de formações acadêmicos e 
profissionais, sendo que o fortalecimento da pesquisa no Serviço Social contribuiu para a construção de uma 
nova cultura crítica da profissão (SPOSATI, 2007).

Outro fator importante para o fortalecimento da pesquisa no Serviço Social, foi o reconhecimento da:

[...] institucionalidade científica no CNPq como área de conhecimento e na CAPES como área de 
produção de conhecimentos foi e ainda, de certa forma, o é (quanto a estatuto e a recursos para 
pesquisa) resultante de inúmeras lutas. Agências de fomento como a paulista Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), a internacional Fundação Ford, entre outras, 
já incorporam o financiamento de pesquisa no campo do Serviço Social. (SPOSATI, 2007, p.18)171

Enfatizando a importância da pesquisa na prática profissional do assistente social, destaca-se a experiência a 
partir da participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Saúde Reprodutiva, Comu-
nicação em Saúde e Direitos Humanos e do Projeto de Pesquisa “Representações femininas sobre morbidade 
materna e infantil em decorrência da assistência ao parto e nascimento em Ponta Grossa/Paraná”, desenvol-
vida na Universidade Estadual de Ponta Grossa, situada no Estado do Paraná/BR no curso de Serviço Social.

O assistente social apresenta como um dos desafios inerentes à profissão, a produção de conhecimento a fim 
de superar a visão imediata dos fatos e do aparente, a partir de um questionamento da realidade, desvendan-
do as demandas sociais na sua complexidade. Nesse contexto, destaca-se aqui a inserção deste profissional 
na política da saúde reprodutiva, especificamente no que diz respeito à garantia de direitos da gestante, aqui 
retratado através do processo de trabalho de parto e parto.

A Pesquisa Social no Âmbito da Assistência Obstétrica

No Brasil, a política de humanização do parto e nascimento, em vigor desde 2001, visa modificar o modelo 
de assistência obstétrica com base em evidências científicas e no respeito aos direitos sexuais e reprodutivos 
das mulheres. Tendo como base uma perspectiva de gênero, várias ações e normativas vêm sendo criadas 
pelo Governo Federal a fim de propiciar um sistema de cuidados que respeite a mulher em sua singularidade, 
preserve sua privacidade e autonomia, evite intervenções desnecessárias, respeite suas crenças e culturas. 
Neste modelo a mulher é a protagonista da sua experiência e os profissionais, que contribuem com seus 
conhecimentos para o bem-estar da mulher e do bebê, são coadjuvantes do processo (BRASIL, 2001, p. 09).

No momento em que não há a garantia do direito da humanização no parto e nascimento, configura-se como 
violência obstétrica. O termo violência obstétrica é utilizado para identificar as várias expressões de violações 
dos direitos humanos sofrido pelas mulheres na assistência obstétrica. Assim, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reconhece, a partir do ano de 2014 que, embora os índices de atendimento institucional tenham 
aumentado em todo o mundo, as mulheres encontram-se mais vulneráveis a sofrer maus tratos, abusos, des-
respeitos e negligência durante a gestação, parto e pós-parto nas instituições de saúde. Diante desse quadro, 
a OMS (2014, p. 01) convoca “[...] maior ação, diálogo, pesquisa e mobilização sobre este importante tema de 
saúde pública e direitos humanos”.

171 CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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Expõe-se aqui, a pesquisa realizada pelo Projeto de Pesquisa “Representações femininas sobre morbidade 
materna e infantil em decorrência da assistência ao parto e nascimento em Ponta Grossa/Paraná”, o qual 
entrevistou 21 mulheres que pariram no município de Ponta Grossa, localizado no estado do Paraná/BR en-
tre 2015 e 2017, nos hospitais públicos, conveniados ao SUS ou privados da cidade. A pesquisa em questão 
configura-se como exploratória de abordagem qualitativa, utilizando como embasamento teórico a pesquisa 
bibliográfica. A metodologia utilizada foi entrevistas abertas, com roteiro pré-estabelecido, em que as mul-
heres relataram suas experiências na gestação, parto, pós-parto e amamentação em relação aos serviços 
obstétricos utilizados. As entrevistas foram gravadas com autorização expressa dos sujeitos de pesquisa no 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o acesso às mulheres ocorreu através do método bola de neve, 
em que uma entrevistada indica outras com o perfil desejado para participarem do projeto.

Com base na classificação das formas de violência obstétrica elaborada pela Rede Parto do Princípio (CIELLO 
et al, 2012) e por Tesser et al (2015), verificou-se que as mulheres no município de Ponta Grossa/PR sofrem 
uma série de maus tratos, abusos e desrespeitos que configuram graves violações de direitos humanos. Fren-
te a isso, defende-se também aqui o entendimento de que a pesquisa encontra- se intrínseca ao profissional 
de Serviço Social, configurando-se como uma atitude investigativa e interventiva da realidade social, tendo 
grande relevância à pesquisa bibliográfica como fundamentação teórica da pesquisa, pois este aparato teó-
rico-metodológico a respeito da demanda posta ao assistente social proporciona uma sustentação durante a 
prática profissional auxiliando na intervenção com o usuário (PATRIOTA et al, 2013, p.182).

A pesquisa, no Serviço Social, se legitimou após o Movimento de Reconceituação na década de 1970, pro-
cesso que envolveu desconstrução e reconstrução crítica da profissão, resultando no “novo” currículo de 
formação da década de 1980. Com isso, a categoria profissional se incorporou na academia, centros de 
formação, coletivos profissionais, encontros, debates, seminários, congressos, fato esse que fortaleceu a 
pesquisa no âmbito profissional do Serviço Social e seu embasamento crítico. Nesse contexto,

O vínculo entre a produção de conhecimento em Serviço Social e o processo sócio-histórico ge-
rou, por sua vez, a capacidade de interlocução entre pesquisadores provindos do Serviço Social 
com aqueles ligados a outros saberes. Ampliou-se a inserção e interlocução interdisciplinar, e com 
elas, construção do reconhecimento científico dessa ‘nova’ perspectiva de análise do real. Um 
outro tom de qualidade na produção do conhecimento em Serviço Social procedeu da direção 
social da prática profissional orientada por um projeto ético coletivo. Falo da relação de compro-
misso entre a prática profissional e os interesses das classes populares, subalternas, exploradas 
(SPOSATI, 2007, p. 17).

Compreende-se a importância do assistente social estar inserido nos espaços interdisciplinares, para a am-
pliação da produção de conhecimento, intervindo na realidade social de tal maneira que os direitos dos su-
jeitos sejam assegurados, assim como as variadas expressões da questão social resultadas do modelo de 
produção capitalista e inseridas na dinâmica das relações sociais estabelecidas pelo mesmo, além de con-
tribuir para a formulação de políticas públicas que visem à proteção e integridade dos usuários dos serviços 
(FERRON; FRANCESCHETTO; KIYOTA, 2016).

Nessa oportunidade serão expostos os exemplos de violências física e psicológica identificadas nos relatos 
das mulheres entrevistadas, as quais encontram-se inseridas enquanto usuárias dos serviços do Serviço So-
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cial, a fim de expor a relevância da pesquisa científica ao identificar direitos violados e possíveis soluções para 
que a realidade seja modificada através da pesquisa.

Pesquisa Bibliográfica: A Relação entre Gênero e Violência Obstétrica

A pesquisa em si configura-se como um processo constante de sucessivas aproximações à realidade, que 
se dá por contradições, através da análise da singularidade, particularidade e universalidade da realidade, 
a partir da teoria social de Marx, tendo como base o método histórico-dialético, no qual o pesquisador tem 
uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado 
e permanente (MINAYO, 1994, p.23). O método dialético condiz com uma reflexão crítica e totalizante sobre 
os fatos pré-existentes da realidade estudada, para que esses conceitos sejam incorporados ou superados 
criticamente pelo pesquisador. Implica em analisar à essência do fenômeno em suas totalidades e não em 
sua aparência. Sendo assim, configura-se como um estudo aprofundado do conhecimento teórico acerca do 
objeto e uma análise revolucionária acompanhada de criticidade (LIMA; MIOTO, 2007, p.39).

A pesquisa bibliográfica é realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com 
elementos que baseiam a análise futura dos dados coletados. Netto (2011, p. 20), ao se referir à Marx, diz que 
para o referido autor, a teoria:

[...] é uma modalidade peculiar de conhecimento, entre outras (como, por exemplo, a arte, o con-
hecimento prático da vida cotidiana, o conhecimento mágico-religioso- cf. Marx, 1982, p. 15). Mas 
a teoria se distingue de todas essas modalidades e tem especificidades: o conhecimento teórico 
é o conhecimento do objeto - de sua estrutura e dinâmica - tal como ele é em si mesmo, na sua 
existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das aspirações e das representações 
do pesquisador. A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo su-
jeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do 
objeto que pesquisa. E esta reprodução (que constitui propriamente o conhecimento teórico) será 
tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto.

A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador uma maior coleta de informação e utilização de dados disper-
sos em diversas publicações, contribuindo assim na construção e definição do conceito que envolve o objeto 
de estudo proposto (GIL, 1994). Como um procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica é importante 
na produção do conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a pos-
tulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas, como por 
exemplo o estudo da violência obstétrica que se caracteriza como uma violência silenciosa contra a mulher, e 
por isso, pouco estudada. Tendo em vista a importância da pesquisa bibliográfica para a pesquisa, a violência 
foi contextualizada teoricamente em sua singularidade, para entendimento de sua totalidade quanto à violên-
cia obstétrica.

A violência é expressa de várias formas, dentre elas a violência de gênero, a qual engloba a violência sexual, 
psicológica, moral, institucional, física, doméstica, intrafamiliar e obstétrica, sendo a última o foco trabalhado 
neste artigo. A Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres (1993) define que violência con-
tra a mulher consiste em “[...] qualquer ato de violência, baseado no gênero do qual resulte, ou possa resultar, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres [...] seja na vida pública ou privada”.
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A Organização Mundial de Saúde caracteriza como violência a ruptura de qualquer modo de integridade da 
vítima: integridade física, sexual, psíquica ou moral, ou seja, através do

[...] uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, 
outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar 
lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. (ORGANIZAÇÃO, 2002, 
p.5 - tradução nossa).172 

Segundo Arendt (2004) a hierarquia social acompanha a sociedade desde seus primórdios, ou seja, sempre 
deve haver um superior, o qual torna os demais inferiores à ele. A violência de gênero está estritamente ligada 
à esse contexto, pois a sociedade socializa as mulheres como inferiores, moças frágeis, com comportamen-
tos dóceis e delicados, roubando-lhes a capacidade do uso da razão e do poder. Enquanto os homens são 
incentivados a terem conduta agressiva, para que mostrem força e coragem, os colocando em uma posição 
de superioridade. (SAFFIOTI, 2015).

O conceito de gênero se caracteriza como uma criação da sociedade, o qual é imposto socialmente, a partir 
de uma categoria histórica que determina o conceito de feminino e masculino. Nesse sentido, Beauvoir (DS II, 
1980. p. 9) esclarece que:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a 
forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora 
esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de femininos.

O machismo é presente em nossa sociedade, não só entre os homens, mas também, entre as mulheres ví-
timas do sistema, que muitas vezes o reproduzem sem consciência. No manual Parto, aborto e puerpério: 
assistência humanizada à mulher, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p. 12) reconhece os determinantes 
histórico-sociais que evidenciam o caráter patriarcal das relações sociais que estruturam inclusive a assistên-
cia à saúde da mulher. A identidade cultural de gênero e construída no tempo e no espaço, criando estereóti-
pos de papéis diferenciados, marcados pelos interesses imediatos das sociedades nos diferentes momentos 
históricos. Ao longo dos séculos, construiu-se um modelo social predominante que vem impedindo a mulher 
de ser sujeito pleno de sua própria história. Esse modelo pré-determina formas de conhecimento e ação, in-
clusive na área da saúde reprodutiva, evidenciando esse caráter patriarcal.

Segundo Caires e Vargens (2012, p. 160)

[...] com a transferência do parto do ambiente domiciliar para o hospital presenciamos, atualmente, 
nas maternidades brasileiras, a adoção do modelo americano de assistência ao parto, caracteri-
zado pelo processo altamente intervencionista, institucionalizado, adaptando-se cada vez mais às 
novas tecnologias.

Gradativamente, o parto deixa de ser um “assunto de mulheres” e passa a ser uma atribuição médica, cada 
vez mais complexa (ACKER, 2006, p. 649). Nesse processo, ocorre uma relação de gênero e poder, pois ao 
172 “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” 
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medicalizar o parto reforça-se essa situação, ocorrendo uma transição de poder, a mulher sai da tutela do 
marido e passa para a do médico, e novas práticas são então incorporadas e aceitas como adequadas à 
mulher em detrimento de outras, como por exemplo, o uso rotineiro de procedimentos invasivos, tais como a 
episiotomia e a cesariana (LONGO, 2008).

O movimento feminista defende a equidade entre homens e mulheres. A partir da década de 1990, ganhou 
maior visibilidade e espaço nas discussões dos papéis impostos pela sociedade em relação ao feminino e 
masculino, ao fim da violência doméstica, da cultura do estupro, da desigualdade salarial e principalmente, no 
que diz respeito, aos direitos da mulher na assistência ao parto.

O movimento feminista contribuiu para a crítica à obstetrícia moderna, ao qualificá-la como patriarcal e mas-
culina, denunciando que no modelo tecnocrático hegemônico da assistência ao parto o médico exerce uma 
autoridade centralizadora, uma forma de dominação sobre a mulher, seu objeto de conhecimento, de inter-
venção e de trabalho. Um modelo onde as relações são assimétricas e profundamente hierarquizadas, em 
que a noção de patologia dos processos reprodutivos femininos justifica a medicalização, valorizando-se o 
uso indiscriminado de tecnologia e desvalorizando a experiência do parto e do nascimento como importantes 
rituais de passagem para a mulher e sua família (BOURGUIGNON, 2014, p.172). No entanto, embora as con-
quistas do movimento feminista contribuam para o reconhecimento dos direitos de cidadania igualitários entre 
homens e mulheres, essas conquistas não se reverteram na qualidade da saúde da população feminina, a qual 
continua sendo vítima de “manipulação dos seus corpos e vidas”, pois os serviços não visam seu bem-estar, 
mas outros interesses. (BRASIL, 2001, p.14)

Pesquisa Exploratória: Expressões de Violência Obstétrica nas Falas de Mulheres 
de Ponta Grossa

A pesquisa exploratória tem como objetivo principal propiciar “maior familiaridade com o problema, com vis-
tas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002), ou seja, possibilita um planejamento flexível 
considerando vários aspectos relativos ao fato estudado. Assim,

[...] os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de de-
terminado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de 
uma realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, plane-
jar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental (TRIVIÑOS, 1987, p. 109).

Ao destacar a pesquisa exploratória na perspectiva qualitativa, se tem como intuito não apenas a coleta de 
dados, mas aprofundar a buscar significados, interpretações da realidade e investigação dos sujeitos e suas 
histórias vividas, em que o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento, atribuindo 
significados e interpretações aos fenômenos, ou seja, a abordagem qualitativa parte de uma relação dinâmica, 
uma interdependência e um vínculo indissociável entre o mundo real (objetivo) e o sujeito (subjetivo), sendo o 
objeto um dado composto de aspectos que os sujeitos concretos criam, e não um dado neutro (CHIZZOTTI, 
2001, p. 79).
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Com isso, para entender o processo de violação de direitos explícito pelas mulheres em seus relatos, demons-
trados neste artigo, deve-se entender o contexto ao qual será retratado. Segundo o dossiê elaborado por 
Ciello et al (2012), a violência obstétrica se caracteriza como a violência cometida contra toda mulher grávida e 
sua família em instituições de saúde durante todo o atendimento à mulher em seu ciclo reprodutivo, abrangen-
do o processo de pré-natal, parto, pós-parto e, incluindo o aborto. De acordo com o referido dossiê, a violên-
cia obstétrica se manifesta das seguintes formas: física, psicológica, material, institucional, sexual e midiática.

Na pesquisa realizada com 21 mulheres que pariram entre 2015 e 2017, foram identificadas todas essas for-
mas de violência, exceto a midiática, uma vez que o foco do roteiro de entrevista era na própria experiência da 
mulher em relação aos serviços obstétricos. Neste artigo expõe-se apenas as violências físicas e psicológicas 
sofridas por essas mulheres, tendo em vista que são as formas de violência que deixam marcas na vida, prin-
cipalmente da mulher que sofre com isso. Deste modo, enfatiza-se a importância da pesquisa na prática do 
assistente social, pois esta o auxilia no desenvolvimento de uma atuação mais consistente e o instrumentaliza 
a refletir criticamente sobre o processo histórico em que está inserido (PATRIOTA et al, 2013, p.182). Neste 
caso refere-se a violação de direito das mulheres no processo de gestação, parto e pós-parto.

A violência física se caracteriza por “[...] ações que incidam sobre o corpo da mulher, que interfiram, causem 
dor ou dano físico (de grau leve a intenso), sem recomendação baseada em evidências científicas” (CIELLO et 
al, 2012, p. 60-63). Todas as mulheres entrevistadas relataram situações que configuram formas de danos à 
integridade física, causados por intervenções sem respaldo científico.

Na tabela-1 verifica-se exemplos, distribuídas em categorias, de situações de violência física sofridas pelas 
mulheres entrevistadas durante o trabalho de parto. 

TABELA 1 – Relatos que expressam a violência física no parto

Privação 
de alimentos

“Disseram que não podia [comer] porque se tivesse que fazer uma cesárea de emergência não ia 
dar tempo de fazer todos os procedimentos” (entrevistada 1)
“Não comi não, só água mesmo, daí fui no banheiro tomei água, mas comida não, daí só fui 
mesmo, comer mesmo, só depois que tomei banho que fui me alimentar” (entrevistada 2)

Interdição 
à movimentação

da mulher

“Ele nasceu, foi para o pediatra né, daí o pediatra, o D. veio, trouxe, fez aquela foto típica de … de, 
e eu nem tinha como né, porque depois que eu...ah eu tava com a mão amarrada” (entrevistada 3)

“Ele falou: ‘mãe, eu não quero que você faça exercício nenhum, eu não quero que você faça um 
nada, senão o piá nasce’, aí então beleza. Quinta feira fiquei em casa com as pernas para cima né, 
porque ele falou que eu tinha que ficar com as pernas pra cima para ele não fazer tanta força pra 
nascer” (entrevistada 4)
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TABELA 1 – Relatos que expressam a violência física no parto

Manobra de 
Kristeller (pressão 

sobre 
o fundo uterino)

“Empurraram, eu até hoje não entendo porquê que empurraram, acho que por ele tá muito em 
cima ou com a cabeça em baixo” (entrevistada 4)
“sim, aham, duas, uma de cada lado, elas falaram que iam ter que empurrar porque ele era muito 
grande” (entrevistada 1)
“eu tinha a sensação que o tempo inteiro eu estava puxando minha barriga pra baixo, mas minha 
prima falou depois que eles empurraram, que fizeram manobra” (entrevistada 3)

Uso rotineiro 
de ocitocina 

(acelerar o parto)

A hora que eu subi para o centro cirúrgico eles colocaram [ocitocina]. Não explicaram nada, só 
colocaram tudo que era para por.” (entrevistada 5)
“O médico falou: ‘Ah não, é ocitocina sintética’, não sei o que, dai eu: ‘não! Meu neném já nasceu, 
quando eu vi, a injeção já ‘tava’ na minha perna’” (entrevistada 6)

Cesariana 
eletiva sem 

indicação clínica

“Mas não deu outra, entrei na sala mostrei os exames, ele ficou uns 20 minutos olhando, olhando 
e daí ele falou: ‘olha a gente vai ter que fazer uma cesárea e tal’ e daí eu fui bem, bem relutante, 
falei que não queria que não ia fazer e tudo mais, que não tinha porque, daí ele falou da circular no 
cordão, daí falei que não era indicação de cesárea daí ainda falei pra ele ‘quantos partos normais 
você fez que o bebê nasceu com circular no cordão?’ Ele falou ‘inúmeros, não tenho nem ideia” 
falei então ‘porque que indicação de cesárea né?” (entrevistada 3)
“ele falou [o médico] ‘olha eu me recuso a fazer o teu parto o normal’, falou ‘porque eu não 
concordo com esse parto’, ele falou ‘eu acho que você tem que fazer cesárea ‘isoladamente 
nenhum desses problemas seria indicação’ ele falou ‘mas são todos juntos’” (entrevistada 3)

Lesão corporal

A hora que eles foram fazer o parto a anestesia não pegou e o médico achou que eu estava 
mentindo que não tinha pego anestesia, ele furou meu pé três vezes” (entrevistada 1)
“ele não falou vou furar teu pé pra ver se vocêtá sentindo, ele simplesmente….depois até ficou no 
calcanhar na parte de dentro, ele furou três vezes” (entrevistada 1)
“E como eles me machucaram muito no tirar ele, eu fiquei roxa inteira sabe” (entrevistada 1)

Fonte: CIELLO et al (2012, p. 60-63) Nota: Organização das autoras

As expressões de violência psicológica nas falas das entrevistadas, pôde ser exemplificada com algumas 
falas a seguir, “o meu médico nem olhou na minha cara” (entrevistada 07), “a enfermeira me mandou calar a 
boca porque tinha que me dar o remédio” (entrevistada 07), “ele [o médico] me xingou falando que eu não saia 
da cama, por isso eu estava sentindo aquelas dores” (entrevistada 08), ou então, “um médico que me aten-
deu no mesmo postinho foi bastante rude assim, grosso até fez uma piada de mau gosto” (entrevistada 08), 
enfatizando que as violações dos direitos humanos sofridas pelas mulheres em seus processos reprodutivos 
precisam ser expostos, pois se tratam de formas de violência silenciadas e ainda legitimadas socialmente.
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A Organização Mundial de Saúde, em seu documento, (2014, p.02) declara que “os abusos, os maus-tratos, a 
negligência e o desrespeito durante o parto equivale a uma violação dos direitos humanos fundamentais das 
mulheres, como descrevem as normas e princípios de direitos humanos adotados internacionalmente”. Nessa 
perspectiva, Tesser et al (2014, p. 03) reforçam que para cada categoria de violência obstétrica há um direito 
correspondente que é violado, nas situações de abuso físico e psicológico exemplificados neste artigo, as 
mulheres sofreram a violação do direito de estar livre de tratamento prejudicial e de maus tratos. Tais situações 
ameaçam o direito fundamental à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana e o direito de estar livre de 
discriminações e violências, sendo o assistente social, o profissional responsável pela efetivação da garantia 
desses direitos, e isto se dará na atuação frente às políticas públicas através de ações apoiadoras, no âmbito 
da mulher, principalmente proporcionando o protagonismo e autonomia da mulher nas questões de saúde e 
da assistência obstétrica.

Conclusão

Para o Serviço Social, a pesquisa deve trazer um conhecimento que reconheça os usuários dos serviços 
públicos como sujeitos políticos capazes de conhecer e intervir em sua própria realidade com autonomia, 
desvencilhando-se das estratégias de assistencialismo, clientelismo e subalternidade tão presentes nas ações 
governamentais e políticas públicas. Além disto, a pesquisa deve localizar o sujeito como protagonista de sua 
história pessoal e social, resgatando sua condição de sujeito, muitas vezes subtraída no processo de investi-
gação, que acaba por enfatizar a sua condição no mesmo patamar do objeto de estudo.

A pesquisa não deve ser vista apenas como instrumento de intervenção, mas sim parte constituinte da prática 
profissional, pois é ela que possibilita a decifração das gravidades das expressões da questão social. Assim, 
o objetivo não vem de encontro com acúmulo de conhecimento, e sim gerar estudo construtivo à prática 
profissional. Tendo em vista que o processo de pesquisa se constitui em uma atividade científica básica que, 
através da indagação e (re)construção da realidade, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à reali-
dade, os profissionais devem sempre estarem aptos à pesquisar, por isso a necessidade de capacitações e 
educação permanente (LIMA; MIOTO, 2007).

Defende-se aqui a relevância da pesquisa enquanto instrumento interventivo do profissional de Serviço So-
cial, pesquisa essa que deve conter em sua essência a perspectiva investigativa e crítica, compreendendo 
que o projeto ideológico da profissão no Brasil tem a concepção crítica com base marxista. O Serviço Social 
se apropria de conceitos de Marx e seu método, pois entende que o sujeito está implicado na dinâmica do 
capital, sendo vítima do sistema que gera desigualdades e antagonismos.

A pesquisa no Serviço Social, é um importante meio para a formulação de políticas públicas que interven-
ham nas problemáticas da sociedade, principalmente ao que se trata da política de saúde, possibilitando ao 
profissional a compreensão da realidade a partir da ótica da globalidade e complexidade. Ao retratar sobre a 
experiência da participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Saúde Reprodutiva, 
Comunicação em Saúde e Direitos Humanos, destaca-se a importância do incentivo a pesquisa na formação 
acadêmica e profissional, pois a mesma está presente no cotidiano do assistente social como meio interven-
tivo da realidade. Ademais, ao pesquisar sobre a temática assistência obstétrica, esta proporciona ao pesqui-
sador a investigação de diferentes caminhos, ressaltado que os resultados da pesquisa geram modificações 
na política pública, em especial na assistência obstétrica.
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Sendo assim, a pesquisa se caracteriza como uma atividade básica na indagação e descoberta da realidade, 
através da construção da atitude e prática teórica na constante busca que define um processo intrinsecamen-
te inacabado e permanente (MINAYO, 1994).

Ainda conclui-se a relevância da pesquisa bibliográfica e exploratória, havendo uma correlação entre ambas, 
pois a pesquisa bibliográfica auxilia e dá base para as demais pesquisas. Assim, Köche (1997, p. 122) expõe o 
objetivo da pesquisa bibliográfica: “conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre 
um determinado tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa”. Já a 
pesquisa exploratória é recomendável para temas que não possuem um sistema de teorias e conhecimentos 
desenvolvidos. Köche (1997, p.126) também expõe que “nesse caso é necessário desencadear um processo 
de investigação que identifique a natureza do fenômeno e aponte as características essenciais das variáveis 
que se deseja estudar.”

Evidencia-se a importância de utilizar a pesquisa bibliográfica para fundamentar teoricamente a temática de 
assistência obstétrica e da pesquisa exploratória para produzir a respeito dessa temática, por se tratar de 
uma metodologia de pesquisa em que não existe trabalho científico anterior, pois fundamentalmente se está 
produzindo conhecimento sobre o tema, uma vez que este não foi ainda objeto de pesquisa.
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Resumo

A tendência do processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção é a generalização progressiva de todos os ramos 
e setores da produção, na indústria, agricultura, cidade e campo. Este artigo apresenta historicamente a constituição e expansão 
do modo de produção capitalista, as relações de trabalho e apropriação da terra. As transformações pela qual passa a agricultura  
na essência, é uma adequação do modo de produção capitalista que utiliza-se do discurso da modernização da agricultura. Esta 
modernização agrícola provoca processos desiguais e contraditórios nas bases técnicas da agricultura e subordina a natureza ao 
capital. Nesse sentido, a relação campo e cidade torna-se mais próxima diante do desenvolvimento acentuado dos processos que 
envolvem o processamento e comercializaçao dos produtos agrícolas. A investigação evidenciou as transformações que ocorrem 
nas relações cotidianas do campo e cidade e sua consolidação permanente, gerando conflitos nas questões econômicas, políticas, 
ambientais, culturais, religiosas e sociais.

Palavras chaves: Modo de Produção Capitalista. Modernização da Agricultura. Trabalho.

Introdução

O presente artigo é resultado do processo de investigação realizado no Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC de graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus 
de Toledo. A produção ora apresentada compreende uma produção bibliográfica que expressa o conteúdo 
parcial da pesquisa.

As relações que se manifestam entre o capitalismo, trabalho e terra expressam-se por meio do processo his-
tórico constituído por intermédio de cada território e sociedade. Essas relações não se separam, porque cada 
uma se manifesta mediante a outra, num contexto de desigualdade e exploração.

A exposição do conteúdo neste artigo traz uma breve contextualização histórica das relações do modo de 
produção capitalista, do trabalho e da terra. E, na sequência, apresenta o processo de modernização da 
agricultura no Brasil evidenciando o desenvolvimento e as transformações que ocorrem nas bases técnicas 
da agricultura. Segundo o exposto, pretende-se compreender as transformações do território mediante o pro-
cesso de expansão do modo de produção capitalista no campo brasileiro.
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1. Breve Construção Histórica as Relações do Modo de Produção Capitalista, do Trabalho e 
da Terra

1.1. O Modo de Produção Capitalista 

Com base na perspectiva histórica do capitalismo é pertinente compreender como o modo de produção capi-
talista se manifesta. Segundo Marx, é compreendido na contradição das relações de classes, entre trabalha-
dores versus burgueses, movidos mediante o modo de produção, onde, os trabalhadores são:

[...] operários assalariados, despossuídos de meios de produção e juridicamente livres, produzem 
mais-valia; em que a força de trabalho se converte em mercadoria, cuja oferta e demanda se pro-
cessam nas condições da existência de um exército industrial de reserva; em que os bens de pro-
dução assumem a forma de capital, isto é, não de mero patrimônio, mas de capital, de propriedade 
privada destinada à reprodução ampliada sob forma de valor, não de valor de uso, mas de valor que 
se destina ao mercado. [...] (GORENDER, 2013, p. 20-21). 

Quanto os burgueses estes podem ser compreendidos como:

[...] a classe dos modernos capitalistas, que são os proprietários dos meios de produção social e 
exploram o trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos modernos operários assalariados 
que, uma vez que não possuem meios de produção próprios, estão na dependência de vender a 
sua força de trabalho para poder viver. (MARX; ENGELS, 2017, p. 42).

Esse modo de produção é pertinente tanto para a indústria quanto para a agricultura. Dessa forma, cada um 
tem suas peculiaridades, porém o seu ponto essencial é o processo econômico e de produção (GORENDER, 
2013).

A ideia que compete ao modo de produção capitalista teve sua gênese na Europa Ocidental de acordo com os 
autores Mazzeo (1995), e Gorender (2013), em que o surgimento do capitalismo se manifesta na apropriação 
da economia, das formas de trabalho e dos meios de produção existentes. Logo, um exemplo está no feu-
dalismo175, no qual o capitalismo apropriou-se desses meios e deu forma ao processo de desenvolvimento e 
expansão. 

No Brasil, o surgimento do capitalismo ocorreu de forma diferente, uma vez que o modo de produção capita-
lista, juntamente com os colonizadores, teve o propósito de “[...] explorá-lo com o intuito de fornecer produtos 
aos mercados e centros produtores europeus [...]” (MAZZEO, 1995, p. 6). Considerando que o modo de pro-
dução capitalista estava constituído nos países estrangeiros, não ocorreu o desenvolvimento do feudalismo 
no Brasil, somente se sobressaiu o processo de desenvolvimento do capitalismo, 
175 Segundo Hilário Franco JR. (1984, p. 33/62), “[...] o Feudalismo era uma sociedade de ordens, isto é, estratificada em grupos de relativa fixidez. [...] Mal estava con-
templada sua estruturação, o Feudalismo já começava a sofrer transformações. Era a dinâmica feudal, isto é, o próprio movimento do corpo social, a vida enfim da socie-
dade, que desencadeava a vitalidade do Feudalismo na sua maturidade, mas de outro levavam-no à sua velhice e decadência. ”. O feudalismo também é “[...] ‘uma forma 
de organização social’ (M. Bloch, 1947) com instituições análogas às europeias detectadas em outras civilizações, tendo o feudalismo medieval europeu se constituído 
em modelo para análise dos seus diversos sucedâneos tão-somente pelo fato de ser mais bem conhecido e documentado (M. Bloch, idem). [...] Assim, poderíamos falar 
num modelo clássico de feudalismo no qual a forma básica de apropriação de sobretrabalho [sic] do camponês é feita através da obrigação de dar, ao senhor, jornadas 
de trabalho – as corveias. Dessa forma, a relação econômica básica residia na prestação de trabalhos gratuitos pelo camponês ao senhor, tendo as chamadas rendas 
feudais um caráter suplementar em relação ao conjunto do sistema”. (BLOCH apud SILVA, 1986, p. 14).
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[...] não se constitui em um modo de produção distinto do capitalista, mas ao contrário, estrutu-
ra-se como um tipo específico de capitalismo. Um capitalismo de extração colonial e escravista 
que objetiva o mercado externo, grandes lucros e, fundamentalmente, que utiliza a mais-valia que 
expropria do escravo para investir na produção açucareira e agrária, em geral. [...] (Ibid, p. 11, grifo 
do autor). 

O modo de produção capitalista constituído da colonização, apropriou-se do trabalho escravo e colonial ex-
traindo toda a matéria-prima possível do Brasil e exportando para a Europa. Nesse caso, o trabalho era o meio 
fundamental para a expropriação da mais-valia, em que exploravam-se escravos e evidenciando o trabalho 
forçado do trabalhador (Ibid). 

O modo de produção capitalista se reconfigurou mediante os meios de exploração e de acumulação de capi-
tal. Nessa circunstância, desenvolveu-se de diferentes maneiras, conforme a organização econômica, social, 
política de cada país e território. As relações que se manifestaram são de suma importância e intrínsecas ao 
desenvolvimento do capitalismo e, sobretudo, das relações de trabalho. 

1.2 As Relações de Trabalho

A expropriação da força de trabalho é decorrente do modo de produção capitalista, no qual, verifica-se sua 
expansão em todo o território brasileiro, bem como, manifestações de desigualdade e exploração que o modo 
de produção capitalista dispõe para acumulação de capital. A expropriação ocorre, à medida que transfor-
ma e modifica as relações de trabalho, quando este “[...] perde seu sentido como processo de humanização, 
sendo incorporado como atividade natural de produção para a troca, independentemente de seu contexto 
histórico. [...]” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 50). 

Por conseguinte, nas relações de trabalho, o processo de reprodução capitalista se manifesta em duas faces. 
A primeira, ocorre na expropriação do trabalhador, tirando tudo do trabalhador e, na segunda face, o capital 
cria e recria condições para explorar o mesmo trabalhador. Consequentemente, terá que seguir as regras 
impostas pelo capitalismo e vender sua força de trabalho em razão de que não é mais o trabalhador quem 
decide o quanto necessita para sobreviver, ou quanto precisa trabalhar, isso é o capital que dirá mediante as 
suas leis de mercado. (MARTINS, 1991).

Em síntese, o capitalismo ao criar condições de exploração para o trabalhador, também estabelece mecanis-
mos para subordinação do trabalhador ao capital que, mediante, 

O desenvolvimento das forças produtivas, quer na direção da lógica do capital que produz e re-
produz o trabalhador nu, o assalariado, o volante, o “bóia-fria”, etc., quer na contradição intrínseca 
dessa lógica produzindo e reproduzindo o camponês, reflete, concretamente, o seu desenvolvi-
mento desigual. [...] (OLIVEIRA, 2001, p. 13).

As relações de trabalho passam pelo processo desigual e contraditório, levando o trabalhador a submeter-se 
a condições precárias e de exploração da força de trabalho. Nesse âmbito, o capital gera o ritmo desse pro-
cesso que transforma e modifica as relações de trabalho, passando do trabalho individual e artesanal para o 
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trabalho combinado, bem como, ocorre a divisão do trabalho exercido por diversos trabalhadores. (MARTINS, 
1991). Essas relações se intensificam com os processos de modernização e tecnologia dos meios de trabalho 
entre outros, os quais visam o crescimento e a ampliação de seu capital em detrimento da expropriação e 
exploração do trabalhador e sua força de trabalho.

Todavia, as relações de trabalho são modificadas pelo capitalismo que “[...] passa necessariamente pelo do-
mínio do trabalho assalariado nas grandes e médias propriedades e pelo domínio do trabalho familiar, cam-
ponês, portanto, nas pequenas propriedades ou pequenas unidades de produção.” (OLIVEIRA, 2001, p. 25). 
Assim, fica cada vez mais evidente que as relações de produção impulsionam a expropriação do trabalhador, 
sendo assalariado ou não.

As transformações que ocorrem nas relações de trabalho no campo são determinadas pelo modo de pro-
dução capitalista que torna o trabalhador do campo assalariado e, neste mesmo processo, domina o trabalho 
familiar camponês. “[...] Esse processo tem aberto para essas duas formas de produzir no campo espaços 
distintos de predomínio, o familiar nas pequenas unidades camponesas e o assalariado nas grandes unidades 
capitalistas.” (Ibid, p. 44). O trabalho familiar camponês consiste na pequena propriedade agrícola, onde o 
camponês trabalha para seu sustento ou para sua sobrevivência. O trabalho assalariado no campo consiste 
na grande propriedade, ou seja, nas fazendas e latifúndios, onde lavradores e trabalhadores trabalham para 
os grandes proprietários de terras. (MARTINS, 1991). No entanto, a contradição e a desigualdade entre tra-
balhadores e latifundiários/fazendeiros se manifestam de diferentes maneiras, conforme a realidade de cada 
região brasileira. 

Nesse sentido, Martins (1991), aponta que o processo de expropriação do capital pelo trabalhador do meio 
rural, não ocorre somente com a transformação das relações de trabalho na agropecuária ou na agricultura. 
Do mesmo modo, também ocorre com o trabalhar boia-fria/volante e com os migrantes176, no sentido que vem 
se desenvolvendo a modernização dos processos de trabalho no campo. Esse aspecto vem modificando toda 
a estrutura das relações e formas de trabalho, em especial, no campo.

1.3 A Questão da Propriedade Privada da Terra

O debate que permeia a questão da terra no Brasil recai em entender como tem sido a formação histórica do 
país desde a colonização em que traz a origem e concentração de terras e da propriedade privada. Logo, o 
território brasileiro foi determinado pela ocupação de suas terras, que a princípio, seguiu os padrões impostos 
pelas legislações de Portugal que:

[...] optou-se pela divisão do território em extensas capitanias de caráter hereditário. [... Pois] a Co-
roa Portuguesa detinha a posse da terra, cedendo-se aos ocupantes à concessão de uso com di-
reito à herança em que inexistia a propriedade privada da terra nesse modelo adotado inicialmente, 
apenas a sua concessão. [...] (NAKATANI; FALEIROS; VARGAS, 2017, p. 215).

176 No campo, o processo de migração ficou conhecido como êxodo rural, que consiste “[...] no deslocamento maciço de populações do campo para a cidade. [...]” 
(MARTINS, 1997, p. 39). No entanto, a migração ocorre tanto do campo para a cidade, como do campo para outras propriedades rurais, bem como, ocorre a migração 
entre Estados. Há também o processo de migração temporário “[...] tem um efeito devastador sobre sua vida: rompe laços familiares, expressa a miséria e a impossibi-
lidade da sobrevivência econômica no pequeno lote agrícola, próprio ou alheio, denuncia a exploração que inviabiliza a vida sedentária e lhe impõe a vida nômade que 
de-moraliza [sic], empobrece sua vida social. [...]” (Ibid p. 42, grifo do autor).
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A propriedade de terra brasileira a partir de sua distribuição foi nos moldes de:

[...] sesmarias, no século XVI, [distribuída] pelos colonizadores portugueses, sempre foi uma pro-
priedade alodial, quer dizer, livre de encargos feudais; quem adquiria essa terra por via de sesmaria 
ou, depois, de compra não ficava vassalo de ninguém, não era um homem dependente, não era 
obrigado a pagar os inúmeros tributos feudais que na Europa constituíam o chamado complexum 
feudale. Isso não existiu no Brasil. E a propriedade da terra também, desde o início da colonização 
brasileira, era alienável, quer dizer, podia ser comprada e vendida sem obstáculos jurídicos; já te-
mos exemplos de compra e venda de terra desde o século XVI, o que se multiplicou pelos séculos 
afora (GORENDER, 2013, p. 29, grifo do autor).

Esse período define a estrutura fundiária brasileira que ocorreu de forma diferente dos demais países em 
que predominava o capitalismo. Segundo Oliveira (2001), a estrutura fundiária no Brasil é desigual desde sua 
colonização, que destaca o período das capitanias hereditárias e a sesmarias177, períodos de intensos emba-
tes que envolvem a distribuição de terras, no território hoje denominado Brasil e, que marcaram seu período 
histórico pelo: 

[...] saque das terras das nações indígenas desde os seus primórdios. Está marcada também pelo 
genocídio a que foram submetidas essas nações. [...] o processo de incorporação de novos es-
paços – assaltados/tomados das nações indígenas – tem concentrado ainda mais terras em mãos 
de poucos proprietários (Ibid, p. 29).

Essa concentração desigual de terras desencadeia o desenvolvimento de grilagem178, que para o autor “[...] a 
apropriação privada capitalista da terra não se faz como manda o artigo primeiro da Lei de Terra [1850], por 
compra e venda. Ela se faz pela apropriação, através da grilagem das terras públicas. [...]” (Id, 2013, p. 79), a 
qual, de forma ilegal, garantiu a muitos proprietários a legalização das terras. Dessa maneira, gerou um au-
mento significativo da concentração de terras para uma minoria da população.

Com a Lei de Terras de 1850, surgiram as primeiras iniciativas para modificar a estrutura fundiária brasileira, 
transformando o processo de aquisição de terras que, para Oliveira (2013, p. 82), é “[...] o marco jurídico da 
constituição da propriedade privada capitalista da terra. [...]”. Desse modo, a lei prevê que a terra poderá ser 
adquirida somente pela compra e venda, sendo assim, fica proibida a posse da terra, passado a ter caráter de 
propriedade privada. O autor destaca que o processo de grilagem deixou de ser ilegal, tornando-se legalizada, 
de acordo com a criação da lei de terras.

177 Sesmarias era um regime “[...] em que a concessão de terras devolutas, de domínio da Coroa a particulares, baseava-se em requisitos estamentais que dificultavam 
a legalização da ocupação indiscriminada dos terrenos a quem não fosse branco, puro de fé e senhor de escravos. [...] Em 1822, poucos meses antes da proclamação 
da Independência, era suspenso o velho regime de sesmarias, o regime colonial de propriedade, em que o rei preservava o domínio da terra concedida, concedendo 
apenas a posse e o uso aos fazendeiros, sob determinadas condições. [...]” (MARTINS, 2010, p. 44/124).
178 A grilagem é uma forma de adquirir propriedades de terra ilegalmente, por meio de falsificação de documentos, que “[...] botavam papel na caixa ou na gaveta com 
insetos – os grilos – para fazer o envelhecimento. Hoje, o aparelho de microondas é muito mais eficiente e mais rápido para fazer o envelhecimento dos documentos. Mas 
essa forma de legalização de grilagem também já está ultrapassada porque é muito mais simples influenciar funcionários do executivo que cuidam dessas questões, [...] 
e conseguir que proponham mudanças na legislação e, consequentemente, permita-se que a grilagem se faça, se torne legitimada e, portanto, legalizada. (OLIVEIRA, 
2013, p.79-80).
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A Lei de Terras foi criada para legalizar as propriedades de terras, onde “[...] a posse do fazendeiro conduzia 
à legitimação através do título de sesmaria. Essa situação não acontecia com a posse do camponês e do 
mestiço, cujos direitos se efetivavam em nome do fazendeiro. [...]” (MARTINS, 1995, p. 35). É nesse movimen-
to que se configuram as situações de desigualdade de direitos entre camponeses e fazendeiros, porque só 
poderia adquirir a terra por compra; ou seja, quem tinha capital, eliminando qualquer possibilidade de acesso 
à terra aos camponeses que dela viviam. A característica da Lei de Terras tem sido vista como instrumento 
para transformar a terra “[...] em mercadoria e uma mercadoria que, mesmo sem produzir absolutamente nada, 
portanto sem receber a ação do trabalho humano, enriquece o seu proprietário [...]” (OLIVEIRA, 2013, p. 78).

No entanto Martins (1995, p. 159), destaca que a terra é o principal instrumento do campo, como sendo “[...] 
um bem natural, finito, que não pode ser reproduzido, não pode ser criado pelo trabalho. [...]”. Nesse caso, a 
terra não pode ser confundida como capital, uma vez que:

[...] nem a terra tem valor, no sentido de que não é materialização de trabalho humano, nem pode 
ter a sua apropriação legitimada por um processo igual ao da produção capitalista. [...] A terra é, 
pois, um instrumento de trabalho qualitativamente diferente dos outros meios de produção. Quan-
do alguém trabalha na terra, não é para produzir a terra, mas para produzir o fruto da terra. O fruto 
da terra pode ser produto do trabalho, mas a própria terra não o é (MARTINS, 1995, 159-160).

A terra, enquanto mercadoria, passou a ser vista como capital, uma vez que os fatores que o capitalismo 
detém conseguem manipular e criar condições para se apropriar da terra da mesma maneira que faz com 
relação ao trabalhador se apropriando da sua força de trabalho. Essas relações criadas pelo capitalismo dis-
põem do salário179 para se apropriar da força de trabalho humano, da mesma forma, utiliza a renda como meio 
para se apropriar da terra (Ibid). Portanto, a terra é considerada capital a partir do momento que gera renda 
por intermédio de sua utilização pelo capital e pelo trabalhador.

A renda da terra é um dos elementos fundamentais do processo econômico do campo. Mediante à privati-
zação da terra, é o elemento que gera lucro ao capitalista e ao proprietário de grandes concentrações de terra, 
consequentemente, provocando sua exploração. Esse processo de desigualdade se manifesta nas relações 
da terra ao evidenciar a grande concentração de terras na mão de uma minoria, considerando a “[...] classe 
que detém a propriedade privada da terra e só permite sua utilização como meio de produção (arrendada ou 
não), através da cobrança de um tributo: a renda capitalista da terra. [...]” (OLIVEIRA, 2017, p. 66).

2. Processo de Modernização da Agricultura

A modernização180 da agricultura ocorre desde um longo período histórico, que passa por várias fases e 
percursos, como a expansão industrial, científica e tecnológica. Porém, essas fases são influenciadas pelas 
questões regionais, culturais, religiosas, sociais, políticas e econômicas. A modernização envolve toda es-

179 “[...] Os salários são a forma monetária pelo qual os trabalhadores são pagos pela venda de sua FORÇA DE TRABALHO. O nível dos salários corresponde ao preço 
da força de trabalho, que, como os preços das outras mercadorias, flutua em torno do VALOR da mercadoria força de trabalho, conforme as situações específicas de 
demanda e oferta, neste caso, no mercado de trabalho. [...]” (BOTTOMORE, 2012, p. 488, grifo do autor).
180 Conforme Graziano da Silva (1998, p. 18-19, grifo do autor), “O termo modernização tem uma utilização muito ampla, referindo-se ora às transformações capitalistas 
na base técnica da produção ora à passagem de uma agricultura ‘natural’ para uma que utiliza insumos fabricados industrialmente. Neste texto, o termo modernização 
será utilizado para designar o processo de transformação na base técnica da produção agropecuária no pós-guerra a partir das importações de tratores e fertilizantes 
num esforço de aumentar a produtividade.”.
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trutura produtiva e territorial do Brasil e vem potencializando seu desenvolvimento na agricultura a partir do 
século XX. 

Com a expansão do modo de produção capitalista, a modernização da agricultura se desenvolveu mediante 
os processos desiguais e contraditórios, em cujos se manifesta e expande com base nas particularidades de 
cada país influenciado pelo capital, que tem como tendência “[...] tomar conta progressivamente de todos os 
ramos e setores da produção, no campo e na cidade, na agricultura e na indústria.” (MARTINS, 1995, p. 152, 
grifo do autor). 

A expansão do capitalismo brasileiro desperta no final do século XIX “[...] quando, rearticulado, sai da fase da 
livre-concorrência e caminha [...] para a formação de conglomerados financeiros e industriais para a consti-
tuição dos monopólios, consubstanciando-se no capital financeiro. [...]” (MAZZEO, 1995, p. 29). A influência 
internacional do capitalismo no Brasil, é evidente desde o período colonial, mas se intensifica com a expansão 
do capitalismo. A partir da inserção do capital financeiro no país, as atividades econômicas são determinadas 
pelo interesse do capital estrangeiro. 

O capital internacional já detinha, desde a segunda metade do século passado, áreas fundamen-
tais para a produção, como os serviços de melhoramento urbanos, instalações portuárias, for-
necimento de energia elétrica, etc. Em alguns casos, o capital financeiro estará associado aos 
empreendimentos nacionais, como é o caso das ferrovias e de alguns bancos. (Ibid, p. 29).

Contudo, em certo ponto, o capital financeiro proporcionou avanços e uma melhor condição na infraestrutura 
brasileira. Esses avanços eram proporcionais ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, que no 
período era mantido pela produção cafeeira, ou seja, o campo era o meio fundamental da estrutura econômi-
ca do país. (Ibid). 

A manifestação internacional da economia no campo brasileiro, ocorre pela realização de empréstimos para 
aumentar a produção brasileira. Assim, gerou a dívida externa que o país deve pagar com o processo de 
exportação de sua matéria-prima e de suas produções como “[...] gêneros agrícolas e recursos minerais[...]” 
(OLIVEIRA, 2001, p. 22). A relação de mercado é variável e, nesse contexto, os valores são determinados pelos 
países internacionais.
Portanto, ressalta-se que a partir deste contexto há um:

[...] acirramento da relação contraditória capital/trabalho que o Estado brasileiro redesenhou o mo-
delo agrícola de produção, manteve-o subordinado ao mercado internacional e foi determinado 
por este, o que vai gradativamente incorporar novos elementos os quais constituem a agricultura 
ao longo do século XX (ENGELBRECHT, 2012, p. 91).

Dessa forma, a manifestação do capitalismo ocorre no processo de industrialização da agricultura, significa 
dizer que, primeiramente os produtos eram para consumo próprio e para o processo de troca. Com o pro-
cesso de industrialização, passa-se à comercialização e à exportação dos produtos agrícolas, logo, esse 
processo atinge toda a estrutura brasileira que impulsiona a exportação e deixa de lado a produção interna. 
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Sobretudo, com o desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, destaca-se a Revolução de 1930, 
que “[...] marca a revolução burguesa no Brasil, na medida em que retira definitivamente o poder das mãos 
do latifúndio e coloca em mãos de setores modernizadores e industrialistas. [...]”. (MAZZEO, 1995, p. 31). 
Esse período foi fundamental para o capitalismo e para o processo de modernização da estrutura produtiva 
e econômica brasileira.

O processo de modernização eclode com mais força no desenrolar da década de 1950, que foi o ícone do 
debate sobre o desenvolvimento da modernização da agricultura. O país aderiu às novidades tecnológicas 
de outras nacionalidades, gerando assim, dependência industrial para intensificar a economia brasileira. (EN-
GELBRECHT, 2012). Cabe mencionar que os impasses políticos na época eram intensos, em direção à luta 
pela terra, bem como, foram desenvolvidas políticas direcionadas ao campo para articular a crescente pro-
dução rural e industrial. Este enfoque tomou proporção a partir da década de 1960. O desenvolvimento po-
tencializado pela modernização agrícola, conforme Delgado (1985), é marcado no final dos anos de 1960, pela 
passagem de duas fases que abrangem três momentos imprescindíveis com diversos aspectos relevantes na 
mudança na agricultura.
 
A primeira mudança refere-se à “[...] base técnica da agricultura[...]” (DELGADO, 1985, p. 19, grifo do autor), 
significando que a,

[...] reprodução ampliada passa a depender menos da dotação de recursos naturais utilizados e 
dos meios de produção produzidos em escala de manufatura e, cada vez mais, dos meios de pro-
dução gerados num setor especializado da indústria (fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, 
rações, concentrados, máquinas em geral, sobressaindo tratores e colhedeiras etc.), que cumpri-
ria, a grosso modo, o papel de Departamento de Meios de Produção da indústria para a agricultura 
(Ibid, p. 19-20).

A segunda fase finda os anos de 1960 e início dos anos de 1970, que foi o período de “[...] urbanização e rápido 
crescimento do emprego não agrícola[...]” (Ibid, p. 20), observando que:

O crescimento rápido da demanda de produtos agrícolas pelo setor não agrícola (setor urbano e mercado ex-
terno) leva a uma acentuação de processo de mercantilização geral das relações econômicas do setor rural. 
Este processo manifesta-se de maneira mais clara em três dimensões da dominação das relações capitalis-
tas, pela imposição da lógica homogeneizadora da economia mercantil:

1. Constituição, em escala nacional, do mercado de produtos agrícolas e agroindustriais.
2. Consolidação de um mercado de trabalho.
3. Constituição de um mercado de terras, transacionáveis à semelhança da negociação de ativos no 
mercado financeiro (Ibid, p. 19-20).

O terceiro e último momento, que o autor elenca, refere-se à Política de Crédito Rural que assume o “[...] prin-
cipal veículo articulador dos interesses rurais e urbanos em torno do projeto de desenvolvimento de cunho 
modernizador.” (Ibid, p. 19-20). Sendo assim, esses três momentos impulsionaram o desenvolvimento rural, 
como também a modernização da agricultura, levando o Brasil a novas determinações econômicas, políticas 
e culturais.
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De acordo com Engelbrecht (2012, p. 99), o crédito rural181 foi um elemento que impulsionou a modernização 
da agricultura, considerando, no entanto, que a “[...] política de crédito privilegiou os grandes produtores em 
detrimento aos pequenos, pois o acesso ao crédito bancário dependia da garantia proporcionada pela posse 
da terra; isto é, quanto maior a propriedade de terra, maior era a disponibilidade de recursos creditícios. [...]”. 
Tal característica mostra o desenvolvimento desigual entre grandes e pequenos produtores, levando o grande 
a se tornar maior e o pequeno a manter sua proporção ou procurando outros meios para sobreviver. Nesse 
cenário, ocorreu a expulsão do campo e o processo de migração para as cidades.

Mediante o movimento descrito, na década de 1970 o processo de mecanização da agricultura foi instituído, 
ou seja, a utilização de implementos agrícolas como tratores e plantadeiras, entre outros, modificou a relação 
das indústrias que produziam mecanismos agrícolas, onde ocorreu um retrocesso da mesma. No entanto, 
o processo de alteração das bases técnicas da agricultura, em parte tinha sofrido alteração, porém, as in-
dústrias processadoras de alimentos, as quais também incorporaram o movimento de alteração das bases 
técnicas da agricultura, passam por um processo de produção mais rigoroso em questões de higiene e qua-
lidade dos produtos. Por conseguinte, desenvolveram-se mais os processos tecnológicos industriais. Esse 
período passou por um processo notável de transformações em um curto tempo, considerando a crescente 
urbanização, bem como o aumento da industrialização em todo o território brasileiro e a inserção das bases 
tecnológicas no rural e no urbano (DELGADO, 1985).

Graziano da Silva (2013, p. 164), elenca que o desenvolvimento da agricultura e sua modernização, decorren-
tes do modo de produção atual, demonstram características de desigualdade na passagem dos “[...] comple-
xos rurais a complexos agroindustriais[...]”. 

O processo desigual ocorre parcialmente por,

[...] região, produto, tipo de lavoura, tipo de cultura, tipo de produtor, principalmente; ou seja, 
aqueles produtores menos favorecidos tiveram menos acesso às facilidades de crédito, aquisição 
de insumos, máquinas, equipamentos etc., e apresentaram graus menores de evolução, especial-
mente da sua produtividade. [...] (Ibid, p. 164-165).

Em resumo, com o processo de modernização e a industrialização dos meios de produção no âmbito rural, 
houve uma intensa transformação. A relação campo e cidade tornou-se mais próxima diante do desenvolvi-
mento acentuado dos processos, porém nem sempre foi compreendido dessa forma. Silva (2004), expressa 
“[...] à cidade e à industrialização e o Brasil era visto como sendo dois brasis: o moderno, correspondente ao 
urbano e o atrasado correspondente ao rural[...]” (SILVA apud ENGELBRECHT, 2012, p. 95, grifo do autor). 
O urbano era considerado moderno por diversas questões, dentre elas, destacam-se a acessibilidade aos 
recursos básicos como mercados, hospitais, rodoviárias, delegacias, igrejas, prefeituras, lojas, entre outros, 
assim tornando tudo mais perto das moradias. Todavia, no meio rural, tudo é mais distante182, ou seja, a aces-
sibilidade torna-se mais inviável, pois não há muitos meios de locomoção, além de que as áreas rurais eram 
mais extensas, tornando alguns lugares quase inacessíveis. Outra questão que diferencia o rural e o urbano 
181 “Em qualquer atividade produtiva, seja no setor agropecuário, industrial, de comércio ou de serviços, a existência de uma linha de crédito é fundamental para via-
bilizar as despesas com insumos, mão de obra, investimentos (em máquinas, equipamentos, edificações etc.) e comercialização dos produtos objeto dessa atividade. 
O crédito, nesse sentido, pode ser compreendido como uma antecipação monetária (empréstimo) entregue ao tomador (produtor) dos recursos, que fará uso do finan-
ciamento. [...]” (LEITE, 2012, p. 172).
182 Exceto as áreas rurais próximas de cidades e vilas, entre outros. 
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se refere às tecnologias e aos meios de comunicação que chegavam primeiro na cidade para depois chegar 
ao campo, quando chegavam, eram poucos que tinham acesso.

Esse processo, segundo Oliveira (2001, p. 24), decorre do capitalismo em seu desenvolvimento, separando 
a agricultura e indústria. No entanto, com a industrialização da agricultura, o processo se tornou inverso, ou 
seja, passou a aproximar os dois setores, isso ocorreu “[...] porque o capitalista se tornou também proprietário 
das terras, latifundiário [...]”.
 
Assim, o processo de modernização para Graziano da Silva (1998, p. 3) é, portanto, o desenvolvimento e 
as transformações que ocorrem nas bases técnicas da agricultura que “[...] representam, na verdade, a su-
bordinação da Natureza ao capital que, gradativamente, liberta o processo de produção agropecuária das 
condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se fizerem necessárias. [...]”. Nesse sentido, 
tudo é transformado a favor da modernização/industrialização e para o capital. As condições presentes no 
campo são alteradas mediante as condições impostas do cotidiano. Analisando que os adubos, fertilizantes, 
maquinários, entre outros produtos agrícolas, foram transformados e substituídos após o período de indus-
trialização/modernização do setor agrícola que abrange todo território. Essa condição atingiu todo meio rural 
alterando e ampliando as formas de produção e comercialização, principalmente, as relações sociais e de 
convivência no campo.
   
Sendo assim, é preciso considerar esses aspectos e suas relações para compreender o percurso de pro-
dução capitalista que se manifesta nas relações de desigualdade e contradição entre capital e trabalho. Essas 
relações são fortemente expressadas entre os diversos setores e sujeitos que debatem e lutam pelo acesso à 
terra, em especial, os movimentos sociais.

Conclusão

A presente pesquisa evidenciou aspectos que se manifestam nas relações do modo de produção capitalista, 
do trabalho, da terra e da modernização da agricultura no Brasil. Essa situação é compreendida na contra-
dição das relações de classes, na qual se manifesta na apropriação da economia, das formas de trabalho e 
dos meios de produção existentes. 

As relações de trabalho se modificam à medida que o modo de produção capitalista cria e recria as condições 
para expropriação do trabalhador. A questão da propriedade privada da terra é desigual e contraditória, onde 
poucos têm muito e muitos têm muito pouco. O processo de modernização tecnológica na agricultura se 
manifesta e se expande com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, que transforma e modifica 
toda estrutura produtiva do Brasil. 

Atualmente tem-se a exigência de uma modernização “social” e “econômica” do país, tendo uma terra distri-
buída e uma renda igualitária para todos diminuindo a desigualdade, seja no campo como na cidade.

Por fim ressalta-se que a trajetória do campo e da cidade são espaços distintos, porém interligados mani-
festando-se a partir de suas próprias características e transformações que os definem. Estes espaços estão 
determinados a partir de cada território e o que varia são as suas intensidades, arranjos e as velocidades de 
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como acontece os fatos. É neste sentido, que o cotidiano do campo e da cidade apresentam uma realidade 
de vida diferente, mas ao mesmo tempo se relacionam e coadunam.
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LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO
DE LAS RECONFIGURACIONES DEL MUNDO DEL TRABAJO  
Susana Beatriz Moniec183 
Universidad Nacional de Misiones - Argentina

Resumen

El pasaje del régimen Fordista al Posfordista implicó el surgimiento de nuevos enfoques de protección social, como el Estado Social 
activo (ESA), el Work Fare, el de Asistencia y Promoción y el Manejo Social del Riesgo, entre otros, que pretenden dar cuenta de los 
procesos de re-mercantilización de la fuerza de trabajo impuesto por el nuevo régimen de acumulación.

En esta ponencia se presenta un análisis comparado de los supuestos y principios de estos enfoques de protección social. Al res-
pecto, se hipotetiza que los mismos implican modificaciones en el rol del Estado y los propios sujetos, hacia quienes se trasfiere la 
responsabilidad por su propia protección social, fomentándose procesos de re individualización; omitiéndose en el análisis el trata-
miento de las relaciones de producción capital – trabajo, y suponiendo que el problema de la pobreza está vinculado fundamental-
mente a las falta de activos de los sujetos implicados en situaciones de pobreza. 

Palabras claves: Régimen de acumulación - protección – subjetividades 

Introducción
 
Para Harvey (1998) la fragmentación de la configuración fordista-keynesiana de posguerra, dio origen a un 
periodo de cambios e incertidumbres, que el autor lo asocia a la emergencia de un nuevo régimen de acumu-
lación y su correspondiente modo de regulación social y política. 

La reconfiguración de relaciones de fuerza que produjo la transición hacia la acumulación flexible (Harvey, 
1998) o de alto valor (Reich, 1993), invalidó las condiciones que originaron el equilibrio de poder que sostenía 
el contrato social global tácito (Harvey 1998), entre el capital, el Estado y el trabajo organizado. 

Esta nueva forma de organización de la producción, tendiente a abordar las contradicciones del capitalismo, 
que se caracteriza por apelar “a la flexibilidad con relación a los procesos laborales, los mercados de mano 
de obra, los productos y las pautas de consumo (…); que entraña la compresión espacio-temporal” (Harvey, 
1998, pp. 170-171), nos transformó como sociedad, colocando en jaque a las instituciones de la modernidad. 
Corrientemente observamos con relación al mundo del trabajo, en particular en el caso de Argentina, la ex-
tensión de la situaciones de temporalidad y subcontratación en el empleo, así como el ensanchamiento de la 
categoría monotributistas de los trabajadores autónomos o de aquellos subsidiados por el Estado mediante 
transferencias monetarias; todas situaciones que hace dos décadas atrás eran consideradas atípicas, pero 
que en la actualidad progresivamente se imponen, desplazando la categoría del asalariado que gozaba de es-
tabilidad en el empleo y estaba protegido por el régimen de seguridad social y derechos sociales, vinculados 
a su estatus de trabajador. 

183 Trabajadora Social por la UNaM. Mestre em Politica Social, Universidade de Brasilia, Brasil. Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Docente de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Correo elec-
trónico: sumoniec@gmail.com



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

370

Estas nuevas disposiciones en el mundo del trabajo y la estructura del mercado laboral, definidas por la promi-
nencia de regímenes de empleo flexible, impactan en los sistemas de protección social184, e implican una clara 
remercantilización de la fuerza de trabajo, con base en lo cual distintos autores han planteado la emergencia 
de nuevas manifestaciones de la cuestión social que tensionan la cohesión social. 

Así, la nueva cartografía social impuesta por el desarrollo del capitalismo en el siglo XXI, tipificada por la ex-
tensión de la vulnerabilidad de masas, interpela los sistemas de protección social gestados en el marco del 
régimen fordista de acumulación y propicia, en el ámbito de las ciencias sociales y en particular de los gobier-
nos y organismos internacionales, la discusión sobre las actuales expresiones de cuestión social, marcando 
la necesidad de pensar nuevas alternativas de intervención para su abordaje. 

Esquemas de protección social emergentes

Entre los nuevos esquemas que comienzan a diseñarse para el abordaje de la problemática de la inserción y 
la reproducción de la vida de las poblaciones, emergen en escena modelos, enfoques y marcos normativos 
para la protección social tales como: Workfare (Boyer, 2006), Estado Social Activo (Boyer, 2006), Manejo So-
cial de Riesgo (Holzmann & Jorgensen, 2003) y el de Asistencia y Promoción (Cecchini & Martínez, 2011), que 
proponen formas de intervención en lo social y que se diferencian de aquellas propiciadas desde los Estados 
sociales, característicos del régimen fordista-keynesiano, interpelando con su impronta, la viabilidad económi-
ca y política del Enfoque de Derechos, referenciado por Sepúlveda (2014); e impactando en la relación Estado 
– sociedad y en las posibilidades del ejercicio de la ciudadanía y la democracia. 

ESQUEMA 1. ENFOQUES DE LA PROTECCION SOCIAL EN ANDAMIENTO 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES POS AJUSTE                      POS CONSENSO DE WASHINTON
COMPETITIVIDAD SISTEMICA  

1930            - 1970         1990           - 2000                           2006

Estados de Bienestar Social 

FORDISMO POST FORDISMO-ACUMULACION FLEXIBLE

Diferentes 
estrategias/
enfoques 

ESTADO 
SOCIAL 

ACTIVO (ESA)
EUROPA 

WORKFARE 
STATE 

(EEUU/REINO 
UNIDO) 

Nuevo 
consenso

MODOS DE REGULACION EMERGENTES

Flexiseguridad
(Suecia/Dinamarca/
Finlandia)

Protección 
como 
asistencia y 
acceso a la 
promoción 
(PTC)

Protección 
como 

garantía 
ciudadana

Manejo Social del Riesgo

Fuente: Construido con base en el análisis de Boyer (2006), Holzmann y Jorgensen (2003), Cecchini y Martínez (2011) y Sepúlveda (2014).
A pesar que estos modelos se perfilan para países o regiones, con distintas tradiciones políticas: liberal, con-

184 Sistemas que a su vez se encuentran interpelados en su sostenibilidad económico financiera en el tiempo, en razón del aumento de la expectativa de vida, por la 
relación decreciente entre activos-pasivos, las moderadas tasas de crecimiento, los nuevos riesgos que emergen en la sociedad pos fordista y los nuevos movimientos 
y sectores sociales que cuestionan su dominio sobre la esfera de la sociedad civil y la necesidad de contemplación de otro tipo de derecho. 
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servadora o socialdemócrata (el ESA para los países de Europa, el Work Fare para Estados Unidos y Reino 
Unido, y la asistencia y promoción para Latinoamérica), el análisis de sus narrativas da cuenta de la confi-
guración de dispositivos de intervención que denotan elementos comunes tales como: la re orientación del 
gasto social, la noción de riesgo que involucran, los destinatarios de las acciones, los actores que deben estar 
involucrados y los roles que deben asumir, y los propósitos o efectos deseados. Rasgos estos, que parecieran 
nutrirse de una base común ideada desde el marco conceptual para el manejo social del riesgo y que per-
miten anticipar la emergencia de nuevos sistemas de protección social basados en trayectorias individuales 
y configurados a partir de formas de protección auto gestionadas por los propios actores que contemplen la 
diversidad y fragmentación de las situaciones sociales y laborales. Esto a diferencia de las protecciones cons-
truidas fundadas en colectivos abstractos, característicos del fordismo.

Tabla 1: Roles, actores y propósitos de los enfoques de protección social emergentes

Enfoques de la 
protección social 

Dirigido Actores que 
deben 
intervenir 

De que forma deben intervenir Para que se debe intervenir

ESA

PEA-
Desempleados/sub
empleados/jóvenes 
en busca de su 
primer empleo

Estado 

Individuos

Mercado 

Capacitación/formación/generar 
condiciones para mejorar el 
empleo/regular coberturas por 
desocupación/proteger a los 
desempleados. 

Adquirir competencias laborales y 
saber interpretar señales del mercado.
Participar de las políticas de reciclaje 
de la mano de obra.

Propiciar trabajo 
flexible/competitivo/inclusivo.

Reinsertarlos en el mundo del 
trabajo 

Contar con ingresos

Ofrecer empleo FLEXI-
SEGURIDAD

Estado 

Individuo

Impulso al trabajo por sobre 
indemnización o medidas de 
protección/topes a la cobertura.
Responsable de su reciclaje o 
formación laboral. 

Reinserción en el mundo del 
trabajo.

Contar con ingresos para la 
subsistencia 

WORK FARE 

MSR Pobres/vulnerables 
a riesgos/no 
dispuestos a asumir 
riesgos (actividades 
rentables)

Estado 

Sector informal

Individuos

Mercado 

ESTRATEGIAS (PREVENCION,
MITIGACION Y SUPERACION)

SISTEMAS (INFORMALES, DE 
MERCADO, PUBLICAS)

Conservación y acumulación de 
activos.

Asistencia  (PTC de ingresos)

Enseñan a manejar el riesgo y 
asumir riesgos 

Minimizar pérdida de consumo: 
caída en indigencia

Minimizar perdida ingreso: línea de 
pobreza

Acabar con la transmisión 
intergeneracional de la pobreza.

ASISTENCIA Y 
PROMOCION 

GARANTIA 
CIUDADANA/piso 
básico de 
protección 

Ciudadano Estado 
Igualdad / participación / rendición de 
cuentas/ transparencia del Estado. 
Acceso/calidad/financiamiento/evaluaci
ón. Marco jurídico 

Acceso universal a derechos 
sociales, culturales y económicos.
Acceso a un mínimo de protección 
social 

Fuente: elaboración propia en base al análisis de Boyer (2006), Holzmann y Jorgensen (2003), Cecchini y Martínez (2011) y Sepúlveda (2014)

A partir del análisis de los autores trabajados en este artículo, podemos observar que la población objeto de 
intervención difiere entre los enfoques. Los dos primeros, con incidencia en los países desarrollados, están 
dirigidos a los individuos con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo; en tanto que en el marco 
del Manejo Social del Riesgo y de Asistencia y Promoción, la población objeto son los pobres, aquellos sin 
capacidad empresarial o micro emprendedora para asumir riesgos vinculados a actividades rentables. 
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Pese a esta distinción en las poblaciones objeto, el elemento común entre los distintos enfoques expuestos 
(Estado Social Activo, Work Fare, Manejo Social del Riesgo y Asistencia y Promoción), es la proactividad que 
deben asumir los sistemas con relación al problema del desempleo extendido y la falta de ingresos de la po-
blación para atender la reproducción de sus condiciones de vida. 

En torno a ello, el precepto fundamental del ESA y del Work Fare es incentivar el empleo desde diferentes fren-
tes: replanteando el rol del Estado con relación al mercado y en su función sobre los sistemas de protección, 
así como modificando su finalidad y compeliendo a los sujetos a que se reciclen y desarrollen competencias 
para incorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Entre tanto, en los otros dos enfoques la idea funda-
mental se asienta en la necesidad de que los sujetos desarrollen e incorporen activos de diverso tipo, que 
los tornen capaces de prevenir o minimizar los riesgos, o sortearlos una vez estos ocurran. De este modo, el 
manejo social del riesgo como marco conceptual interpela los sistemas informales de mercado y públicos.

A pesar de la convergencia de los sistemas en torno al rol del Estado, responsabilizándolo del cumplimiento de 
funciones de asistencia y promoción en torno a los propósitos de la empleabilidad e incorporación de activos, 
las formas de intervención difieren en función de sus configuraciones histórico-políticas, liberales o socialde-
mócratas. Al respecto, Esping Andersen (1991) plantea distinciones entre regímenes y recupera el papel de las 
fuerzas históricas interactivas que están por detrás de los sistemas de protección. De este modo, el modelo de 
formación política de la clase trabajadora, la particularidad de las coaliciones políticas y la institucionalización 
de las preferencias de clase y del comportamiento político, dan cuenta de la singularidad que asumen estos 
regímenes en cada país. 

Así, a diferencia del ESA, en que se continua postulando que “la solidaridad debe expresarse a través de 
procedimientos colectivos, alternativos a la lógica mercantil” (Boyer, 2006, p.16); el Work Fare, con su inter-
vención busca alivianar el gasto social en coberturas vinculadas a la situación de desempleo, la reducción 
de los presupuestos sociales y consecuentemente de las coberturas, y la transferencia al propio sujeto de la 
responsabilidad por su formación con relación a las competencias y habilidades que demanda el mercado.

La reestructuración de los sistemas de protección que promueven la integración social a través del empleo o la 
incorporación de activos, tiene implicación en los modos de intervención social debido a la redefinición de las 
prácticas que exige, así como a la emergencia de nuevas profesiones vinculadas a las nuevas funciones nece-
sarias para poner en andamiento esta nueva concepción de riesgo, derivada de las dificultades de los sujetos 
para hacer lecturas pertinentes respecto de las necesidades del mercado. Y por otro parte, para poner en 
andamiento la noción de activación e integración del empleo o mediante la asunción de actividades rentables. 
La puesta en acto de modos de intervención implica el despliegue de distintas estrategias que trascienden 
la mediación entre recursos y necesidades. En la intervención se pone en juego la interpretación, la produc-
tividad simbólica y los procesos de producción de subjetividad que ello conlleva, y que dicen respecto de la 
reproducción de las relaciones sociales de producción. En ese sentido, el lenguaje juega un papel importante 
en la construcción de significados respecto a cuáles son los problemas y las alternativas, así como los modos 
de afrontarlos, pues entendemos, en términos de Austin (1955), que se pueden “hacer cosas con palabras”. 
Por ello, la intervención sobre lo social reviste una “eficacia simbólica, (…) contenida en la discursividad, en la 
gramática, en la retórica de lo social que sobredetermina la intervención” (Matus, 2006, p. 37). 
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Incentivación, activación, micro emprendedor, emprendedurismo, micro empresario, resulta una lectura per-
versa o errada de los individuos respecto de las señales del mercado sobre los empleos disponibles y los 
requerimientos de competencias y habilidades; se configuran enunciados que denotan la transferencia de 
responsabilidades hacia los sujetos por su situación de desigualdad, velándose el modo en que operan las re-
laciones de producción capital -trabajo en este proceso, y que claramente, marchan hacia el disciplinamiento 
y remercantilización de la fuerza de trabajo. En este sentido, resulta interesante recuperar el análisis de Harvey 
(1998) con relación al modo en que el capitalismo del siglo XXI regula su crisis de hiperacumulación:

La acumulación flexible parece constituir una simple combinación de las dos estrategias básicas 
definidas por Marx para obtener ganancia (plusvalía). La primera, llamada plusvalía absoluta, se 
sustenta en la extensión de la jornada de trabajo con relación al salario necesario para garantizar la 
reproducción de la clase obrera en un determinado nivel de vida. 

El desplazamiento hacia la prolongación de las horas de trabajo, junto con una reducción global de 
los estándares de vida, sea por erosión de los salarios reales sea por el desplazamiento del capital 
de las corporaciones a regiones de altos salarios a regiones de bajos salarios. Mediante la segunda 
estrategia, denominada plusvalía relativa, se realiza la transformación organizativa y tecnológica 
con el propósito de generar ganancias temporarias para las firmas innovadoras y beneficios gene-
ralizados en la medida en que se reducen los costos de los bienes que definen el nivel de vida de 
la fuerza de trabajo. (1998, p. 210) 

La remercantilización de la fuerza de trabajo, junto con la reorientación de los gastos sociales y la apelación de 
los sistemas de protección a la pluralidad de sectores, fundamentalmente de las familias, interpela las posibi-
lidades de la puesta en práctica de los distintos principios que el enfoque de derechos implica (participación, 
accesibilidad, igualdad, transparencia, rendición de cuentas, entre otros). Enfoque fundando en convenciones 
internacionales, muchas de ellas suscritas aún bajo la preeminencia del régimen Fordista, en el que el contrato 
social da cuenta de un equilibro de poder entre el Estado, el capital y el trabajo, hoy claramente inclinado hacia 
el capital. 

A modo de reflexión preliminar

Concomitante con las transformaciones en el régimen de acumulación y el modo de regulación social, y con 
la emergencia de nuevos sistemas de protección, en el ámbito de las políticas sociales instrumentadas en las 
últimas décadas y en actual funcionamiento, en particular en Argentina185, es posible reconocer una reconfi-
guración en la intervención social. Tal reconfiguración está claramente visualizada en la expansión de políticas 
sociales que asumen dispositivos de intervención social basados en los supuestos de los nuevos enfoques, 
que responsabilizan a los sujetos por su situación de desventura y consecuentemente, los compelen a invo-
lucrarse y comprometerse en el desarrollo de comportamientos, conductas y competencias necesarias para 
la gestión de la vida cotidiana.

El sustrato ideológico de los nuevos dispositivos de intervención, promueve la instalación y masificación de 
nuevas subjetividades vinculadas a la remercantilización de la fuerza de trabajo, que en el actual contexto de 

185 Algunos ejemplos que dan cuenta de ello son los programas: PROGRESAR, Jóvenes con más y mejor trabajo, Empleo Independiente, Alimentario, entre otros).
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retracción de las protecciones construidas, anticipan la extensión de la reprimarización de la protección social, 
lo cual colisiona con los principios del enfoque de derechos postulado por Sepúlveda (2014); y asumido por 
la mayoría de nuestros países a partir de la adhesión a las convenciones internacionales y la concomitante 
sanción de leyes. 
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ESCUELAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS: 
DE LOS DERECHOS Y LAS PRÁCTICAS
Alejandro Marcelo Corona  
Dolores Verón 186 
Universidad Nacional de Cordoba - Argentina

Resumen

Este trabajo se produce en el marco del proyecto de investigación “Misión de la escuela, prácticas instituyentes y ciudadanía: Rela-
ciones y procesos”, que se encuentra en etapa de cierre, bienio 2016-2017. Este proyecto investiga los procesos que se plantean en 
la escuela pública de la ciudad de Córdoba, Argentina, a partir de las relaciones entre el derecho derivado de la misión institucional 
y sus relaciones con derechos expresados en prácticas instituyentes de los jóvenes. 

En el desarrollo del actual trabajo se comparten avances de la lectura de la información obtenida a partir del diseño implementado 
a través de instrumentos de recolección de datos y grupos focales, realizados durante el año 2017, junto con una lectura del marco 
teórico e interrogantes que aparecen ante las primeras lecturas de la información obtenida.

Desde el marco de la Investigación, descubriendo, describiendo y analizando cómo la política pública se expresa en espacios insti-
tucionales; cómo se promueve y qué conflictos genera en el marco de transiciones políticas, que en el caso de nuestro país atraviesa 
transversalmente en términos de sentidos, contenido y perspectivas. 

El período comprendido entre los años 2003 – 2015, se ha caracterizado por la implementación de políticas sociales, educativas y 
culturales que han buscado la ampliación de espacios de participación, diversidad y complejidad de la sociedad argentina, y esen-
cialmente por la sanción de diversas leyes que han buscado ampliar derechos de diferentes actores sociales. Posterior a 2015, hasta 
la actualidad, el cambio de orientación política del nuevo gobierno ha puesto en tensión el sistema de educación público, las políticas 
y las conquistas en torno a lo educativo y lo cultural.

Palabras claves: Escuela, jóvenes y políticas públicas

Introducción
 
Este trabajo es parte del recorrido que el equipo de investigación ha emprendido desde el año 2004, ubicando 
la educación y la escuela como lugares preponderantes de estudio, ya que la escuela es una institución donde 
entran en pugna problemáticas, necesidades y derechos que permean desde la sociedad y la escuela perma-
nece como una trinchera, resistiendo su identidad ante los avatares de los movimientos políticos, económicos 
y sociales. 

De este modo, se abordan cuestiones referidas a las necesidades sociales que plantean las escuelas como 
demanda de intervención social al Trabajo Social, y el impacto de las políticas sociales en las instituciones, es 
decir lecturas que enfrentan a la escuela a la posibilidad de asimilar las mutaciones sociales, experimentando 
desde dentro notables contradicciones y necesidades. 

186 Trabajadores sociales – Docentes – Investigadores de La Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Sociales. Córdoba. Argentina. Correo electrónico: 
dolores.veron@gmail.com, macorona@educ.ar 

mailto:dolores.veron@gmail.com
mailto:macorona@educ.ar


Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

376

El estudio de los obstáculos y posibilidades de abordaje de estas problemáticas sociales en las escuelas nos 
permitió conocer barreras que operan con relación al proyecto institucional de la escuela, pero además obser-
var que ciertas demandas sociales sobrepasan las posibilidades de respuesta institucional. 

El descentramiento del proyecto institucional que opera en las escuelas, ante el tratamiento de lo social, tiene 
directa relación con el desplazamiento momentáneo y/o temporario de su misión social, debido a la inclusión 
de las políticas sociales en el escenario escolar. Las relaciones entre las necesidades y los derechos aborda-
dos desde las instituciones (derechos sociales, civiles, políticos, ambientales) ha sido una constante. Esto per-
mitió estudiar los impactos de las políticas en la escuela pública, en los proyectos institucionales y en la cultura 
institucional. Los estudios realizados por el equipo de investigación se dirigieron en torno a los procesos de 
democratización dentro de las escuelas, la construcción y ejercicio de ciudadanía en y desde ellas, tomando 
algunas dimensiones de análisis presentes en las instituciones tales como lo organizativo, la normativa, la 
cultura, la comunicación, el proyecto institucional, los juegos de poder y la verticalidad del mismo, entre otras. 

La preocupación del proceso de investigación se dirigió en torno a comprender las lógicas instituyentes que 
los espacios de participación democrática estudiantil han logrado implementar en las escuelas. Observamos 
además, que las dimensiones comprometidas en la resolución de otros derechos (que podrían incluirse en la 
misión institucional) replantean debates en la institución e inciden en dimensiones como la integración psico-
social, las normativas y los saberes que circulan para el tratamiento de los problemas sociales presentes en el 
escenario particular, entre otras (2005, 2006, 2007). 

Identificamos asimismo, el impacto de las políticas sociales en el proyecto institucional de las escuelas pú-
blicas cordobesas (2008-2009). La implementación de estas políticas ha sido delegada a la institución por el 
poder político y las instancias administrativas, así como por las familias de las/os estudiantes, y plantean una 
lectura de la escuela como herramienta para la aplicación de políticas sociales que responden con estrategias 
de distinto tipo. Los docentes por su parte, reconocen el desplazamiento de lo educativo ante la inclusión de 
políticas sociales, pero también la imposibilidad de educar sin otro tipo de necesidades resueltas. Los estu-
diantes abonan la idea de la escuela como un espacio donde pueden dirimirse las desigualdades sociales de 
diversas maneras y organizarse en ocasiones para trabajar con relación a los derechos. 

Las escuelas, y su mandato igualador se ven atravesadas y desbordadas por los efectos de políticas que des-
igualan y diferencian, aunque su letra aluda a la inclusión social. Las escuelas frecuentemente quedan como la 
única expresión del Estado en la periferia, conformándose como última frontera de lo público. En este marco, 
la presencia de los centros de estudiantes y sus procesos de institucionalización, señalan otro tipo de aportes 
de la escuela a la ciudadanía de los jóvenes, desde un entrenamiento en torno a los derechos gremiales (2010-
2011). El abordaje involucra la participación y organización de los estudiantes, que no necesariamente optan 
por conformar centros de estudiantes. 

Si bien relevamos que los debates sobre agremiación juvenil no tienen registro como instancias de la vida 
política, la norma lo autoriza (Res 124/10 Córdoba), Ley nacional 26877/ 2013, pero hay recaudos que dificul-
tan la instalación de prácticas. Simultáneamente, se abordan diversas problemáticas en espacios también 
diversos (por ejemplo, violencia durante el noviazgo; implementación de la ley de educación sexual, derechos 
ambientales, entre otros), así como también derechos colectivos en ámbitos de acción pública, que plantean 
la titularidad y el entrenamiento de derechos para el ejercicio ciudadano. 
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La importancia que atribuimos a la incidencia de las trayectorias personales y familiares para las prácticas 
de participación de los jóvenes secundarios, así como las referencias de clase social se instalan a la hora de 
inventariar y aludir a estas experiencias de participación y agremiación. Si bien desde los aspectos normativos 
pareciera que la participación en centros de estudiantes puede ser la única que se identifica, y que hoy está 
reglamentada, los jóvenes visualizan instancias de participación más allá de la norma y proyectan posibilida-
des que ofrecen nuevos canales y opciones de interés que los movilizan hacia un horizonte de expectativas 
por encima de esos espacios de agremiación. 

Las organizaciones plantean por otra parte, un debate que no instala la noción “agremiación” como cabecera 
del mismo, sino como una expresión más de la participación. La motivación que ofrece la búsqueda de diver-
sos derechos: ambientales, a vivir sin violencia y a la organización en sí, ofrece diversos abordajes de esos 
derechos. Observamos también un vacío en la noción agremiación entre los adultos y un vaciamiento perma-
nente de la memoria institucional/organizacional de los centros en la medida de los egresos y las dificultades 
temporales para compartir prácticas y procesos entre los jóvenes secundarios. 

Desde lo institucional surgen dificultades para instalar debates y establecer encuentros de discusión, enten-
didos como construcción de sentidos en torno a situaciones emergentes y soportes concretos de la noción 
de ciudadanía. Si bien la escuela es reconocida como una institución que aporta directamente en torno a de-
rechos sociales, particularmente la educación, como una herramienta de ciudadanía, el juego de los diversos 
derechos que operan en el espacio institucional no es homogéneo ni pone necesariamente en diálogo dere-
chos específicos con la misión institucional. Los jóvenes se han visto movilizados por problemáticas concre-
tas que vulneran o lesionan necesidades de orden material o simbólica, el derecho mismo a participar como 
claustro o colectivo en el proyecto institucional. 

Cabe señalar, en algunos casos, una notable solidaridad hacia situaciones que exceden lo escolar hacia lo co-
munitario, y en este sentido surgen problemáticas emergentes: la violencia en el noviazgo, las problemáticas 
ambientales y la discriminación como cuestión que desencadena procesos. Los impactos de la participación 
con relación a los derechos inciden en la cultura y el proyecto institucional (2014-2015), tal como se planteó en 
el proyecto antecedente. Y así como nos preguntamos acerca de los impactos de las trayectorias de partici-
pación juvenil en dimensiones institucionales claves como proyecto y cultura, podemos relevar también, insti-
tuyentes gestados por las instituciones que operan como facilitadores u obstaculizadores de la organización 
juvenil, que regresan hacia ella, y las prácticas mismas de participación juvenil. 

De lo metodológico 

Esta investigación de tipo descriptivo-explicativo y carácter cuantitativo y cualitativo, ha planteado como ob-
jetivo: Investigar los procesos que se plantean en la escuela pública cordobesa a partir de las relaciones entre 
el derecho derivado de los jóvenes. 

Con base a ello se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

• Relevar actividades curriculares y extracurriculares planteadas en la escuela con relación al abordaje de 
diversos derechos expresados en el contexto escolar. E identificar la presencia de prácticas instituyentes 
juveniles respecto de diversos derechos en escuelas públicas de Córdoba. 
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• Relevar las articulaciones que entablan las escuelas con otras organizaciones sociales o estatales a fin de 
dar resolución a diversas problemáticas y derechos de los/as jóvenes. Y analizar discursos y prácticas de los 
actores institucionales respecto de las relaciones entre la misión institucional de la escuela y los derechos 
que los jóvenes expresan en la escuela. 

• Evidenciar las relaciones planteadas entre el derecho derivado de la misión institucional y los derechos ex-
presados como foco en las prácticas instituyentes de los jóvenes. 

Para la lectura de estos objetivos se ha propuesto la realización de encuestas sobre una muestra intencionada 
de estudiantes. Y con las escuelas se tomaron de muestra ocho instituciones escolares ubicadas en los cua-
tros puntos cardinales de nuestra ciudad (IPEM Nº 395, IPEM Nº 3, Juan Bautista Bustos, IPEM Nº 20 Rodolfo 
Walsh, IPET Nº 123 Blanca Etchemendy, IPEM Nº 182 Dr. Jorge W. Abalos, IPEM 40 Deodoro Roca, IPET Nº 
48 Presidente Roca). Estas escuelas han formado parte de una base de datos de 400 escuelas públicas con 
las que el equipo ha trabajado en actividades de docencia y extensión durante los últimos 10 años. Previa 
a la instancia de la encuestas, se realizó un mapa referencial de aquellas escuelas, junto con una lectura de 
documentación y proyectos institucionales referidos a cada una de las instituciones participantes del estudio. 
En las encuestas participaron un total de 778 estudiantes, correspondiente a los turnos mañana y tarde de las 
ocho escuelas seleccionadas, en una distribución porcentual equivalente, correspondiente al cuarto y sexto 
año de cada una de las mismas. 

Gráfico 1.Escuelas y cantidad de estudiantes que participaron del estudio 
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En dichas encuestas se trabajaron temas pregunta con base a ejes relacionados a los derechos abordados 
en los últimos años y las matérias. Estos derechos preseleccionados por el equipo de investigación fueron: 
agremiación y participación juvenil, cuestiones ambientales, educación sexual y violencia de género. 

Posterior a esta etapa, se plantearon grupos focales en torno a los interrogantes abiertos de los datos que a 
continuación se exponen. 
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Sobre los datos obtenidos 

La edad de los estudiantes de cuarto año que participaron de las encuestas se encuentra mayoritariamente 
entre los 14 y 16 años (83%), mientras que el resto (17%) tiene entre 17 y 18 años. Con respecto a los jóvenes 
de sexto año, el 82% tiene entre 17 y 18 años, mientras que el resto se encuentra proporcionalmente entre dos 
grupos, uno de 14 a 16 años (9%) y otro de 19 en adelante (9%). Edades estipulables y reglamentadas para el 
cursado. 

En una primera aproximación podríamos acercarnos al reconocimiento que los/as jóvenes tienen de la presen-
cia de las normativas en las actividades que presenta el dispositivo escolar: 

Grafico 2

Temas abordados en las materias cursadas en el ultimo año 
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Con respecto a los temas trabajados en las materias puede observarse que sin realizar distinción entre el 
cuarto y sexto año, un 80% refiere haber visto temas de violencia de género, un 73% educación sexual, un 
67% cuestiones ambientales, un 62% cuestiones relacionadas a la agremiación juvenil, y un 14% menciona 
no haber visto ninguno de estos temas. 

Otra dimensión en juego es cómo se perciben ellos en términos de participación y llama la atención los resul-
tados de la participación extra aula. A la pregunta si se participaba de algún espacio fuera de la escuela, el 
62% refirió no participar de ningún ámbito y el 37% manifestó que sí lo hacía. Esta tendencia no es tan alejada 
del conjunto de respuestas en torno a la participación en espacios escolares, por ejemplo, el 43% mencionó 
no participar en ningún ámbito propuesto por la escuela, el 35 % refirió participar de actividades propuestas 
por algunos docentes en horas de clase, el 22 % em talleres propuestos por la escuela, el 12 % en actividades 
ambientales, el 11% en actividades relacionadas a la educación sexual y el mismo porcentaje en actividades 
relacionadas al centro de estudiantes o participación política escolar, y un 7% en otros proyectos, en especial 
actividades deportivas, culturales y solidarias. 
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Entre los que participan, el 37 % lo hace acompañado de un amigo, el 31% proponiendo ideas en clase, el 
27% utilizando redes sociales y el 15% en encuentros juveniles. Otro 9% refirió participar a través de grupos 
juveniles y casi un mismo porcentaje en los conejos de niñez y adolescencia, así como un 5% en organizacio-
nes sociales y casi un 2% en partidos políticos.

Una última dimensión a indagar fue sobre el conocimiento de las leyes en cuestión y el 87% señaló no cono-
cer la Ley de Ambiente 26675, frente al 11% que si la conocía. Asimismo, al preguntar si en las materias que 
se enseñan se trabaja la temática ambiental, el 57% expresó que sí, el 40% que no, y el 10% no contestó. Al 
indagar sobre La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), aprobada en 2006, el 74% de los encuestados mani-
festó desconocimiento, mientras que el 25% señaló conocerla. Y al preguntar, si en las materias se trabaja la 
temática de educación sexual, el 51% respondió que este tema no es abordado y el 46% dijo que si. 

Posteriormente se abordaron las normativas relacionadas con el derecho a la participación política en las 
escuelas. En primer lugar se indagó sobre el conocimiento de la Resolución 124, de 2010, de la Provincia de 
Córdoba, referida a la exigencia a las escuelas de la provincia para que se conformen Centros de Estudiantes. 
Al respecto, cerca del 80% dijo desconocer esto, el 18% conocerlo y el 3% no contestó. Luego se inquirió 
sobre el conocimiento de la Ley Nacional 26.877, del año 2013, que reconoce los Centros de Estudiantes en 
las escuelas de todo el país, y un 82% dijo no conocerla, un16% si y 2% no contestó la pregunta. 

Luego se indagó acerca de la existencia de espacios de participación. Ante la pregunta: ¿Existen actualmente 
Centros de Estudiantes en las escuelas? Un 66% de los estudiantes respondió afirmativamente, 29% de ma-
nera negativa y un 5% no sabía. Después se preguntó si participaban en el Centro de Estudiantes y el 86% 
expresó que no y el 12% refirió participar en este espacio. 

De los grupos focales con estudiantes se reafirma lo que salió en el estudio cuantitativo en términos normati-
vos y de temáticas en el sentido que “hay reconocimiento de temáticas y no de marcos normativos”. 

Frente a temáticas planteadas por las leyes como: Agremiación / participación juvenil; violencia de género; 
derechos ambientales y educación sexual, puede decirse que: 

• En términos de Ley ESI y de violencia de género, hay talleres propuestos por la escuela y/o actividades oca-
sionales.

• Respecto a la participación esta se da en términos de aprendizaje: coordinar, escuchar, consensuar, nego-
ciar; de acompañamiento por parte de los/as adultos/as, a fin de fortalecer la organización y/o las convo-
catorias; y de participación en actividades fuera de la escuela: merenderos, espacios infantiles, actividades 
comunitarias, etc. 

• No hay reconocimiento de trabajo sobre el tema ambiente, aunque en el aspecto cuantitativo se lo pondera 
en un 62% 

• El Centro de Estudiantes centra su accionar en la recolección de fondos para atender necesidades de la 
escuela: aros de basquet, ventiladores, calefactores, pinturas, arreglo de baños. 

• El CAJ es un espacio de participación y convocatoria voluntaria. 
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Lecturas para seguir pensando 

Es preciso señalar que los datos no muestran demasiada diferencia en cuanto a los resultados porcentuales 
correspondientes a cuarto año y sexto año, razón por la que se presenta una lectura del total de los datos.
 
Con respecto a las temáticas abordadas por la encuesta, el tema más recurrente es el de violencia de género, 
seguido por educación sexual y la cuestión ambiental, quedando relegado en pocos casos, lo relacionado a 
la agremiación juvenil. Lectura similar a la que surge del grupo focal. Por tanto, una inquietud que surge es si 
aquellos contenidos que forman parte de los derechos son incorporados a la dinámica curricular por presión 
de la coyuntura de la sociedad actual, que obliga a las instituciones escolares a tomar estos temas como tras-
cendentes en la formación de los adolescentes; o si han sido abordados de manera circunstancial por parte 
de algunas materias preocupadas por hechos particulares; o si forman parte de los contenidos que deberían 
ser tranversalizados en el currículo y que forman parte de la ESI, como el tema de la violencia en el noviazgo. 
Siguiendo la lectura de la Ley nacional y los lineamientos de las normativas vigentes, nos preguntamos si la 
escuela continua siendo un pilar en la formación de ciudadanos y por tanto, debería repensar el dispositivo 
escolar a fin de contribuir en la formación gradual sobre participación y herramientas para ejercer ciudadanía, 
o cómo transformar lo que plantean los/as estudiantes en propuestas posibles para generar nuevos institu-
yentes. 

El bajo porcentaje de participación extra aula pone en duda la comprensión respecto al concepto en cuestión, 
ya que la encuesta autogestionada dejó a interpretación de cada estudiante las preguntas, por ello queda la 
duda si los adolescentes no participan de ningún espacio o el término fue relacionado exclusivamente con 
formar parte de espacios de agremiación política. Corolario de esto es ver que se entendió por participación 
extra aula para luego analizar las modalidades de nominar a esta actividad y los mecanismos utilizados para 
concretar la acción. 

Si bien el grupo focal amplía la lectura (merenderos, espacios infantiles, actividades comunitarias, etc.), es la 
oferta escolar la que se reconoce y convoca, desde una oferta obligatoria. 

Queda la inquietud respecto al planteamiento de los/as jóvenes sobre la dificultad para trabajar temas de in-
terés político, como qué pasa en Argentina, así como otros problemas que requieren interés. Habría que ver 
cómo trabajar esto y cómo están leyendo los adultos los intereses de los/as jóvenes. 

Modificar la nomenclatura o descubrir la cultura juvenil desde los mismos actores es una lectura que a prima 
facie indica una falta de participación por parte de los estudiantes, y que es utilizada para representarlos ne-
gativamente como abúlicos y desinteresados. Entre quienes dijeron participar, un gran porcentaje dijo hacerlo 
acompañado de un amigo, proponiendo ideas en el aula o utilizando redes sociales, es decir, la participación 
permea lo institucional y también lo novedoso e incomprensible para las generaciones del siglo XX, es decir, 
la participación puede apoyarse en el uso de la tecnología y enmarca el concepto en todo momento en la 
presencia del otro, en el par que permite una horizontalidad en las modalidades de ser parte y formar parte. 
Respecto a las preguntas sobre la Ley de Educación Sexual integral y la Ley de Medio Ambiente, se observó 
un amplio desconocimiento, tres de cada cuatro estudiantes no las conocía, sin embargo al momento de pre-
guntar si se habían trabajado las problemáticas que hacen referencia a dichas leyes, uno de cada dos encues-
tados contestó afirmativamente. Si bien el número es bajo, al haberse trabajado en las materias las cuestiones 
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referidas a cuestiones de educación sexual y ambiente, nos preguntamos si esto se abarcó desde una lógica 
de derechos, o de modo superficial como una panorámica de problemáticas actuales. 

Lo anterior se repitió con respecto a la participación y las normativas provinciales y nacionales que habili-
tan este ejercicio, siendo aún más contundente el desconocimiento de las leyes, ya que ocho de cada diez 
estudiantes manifestaron el desconocimiento legal. Sin embargo, al indagar sobre la existencia de Centros 
de Estudiantes, seis de cada diez estudiantes señalaron que en su escuela funcionaban estos espacios. A la 
pregunta sobre si participaban en estos espacios de agremiación estudiantil, nueve de cada diez no participa. 
Ahora bien el desconocimiento de las leyes que habilitan el ejercicio de derechos ha sido renuente tanto en la 
cuestión de la participación como en lo referido a las leyes trabajadas en los párrafos anteriores. Sin embargo 
resulta llamativo y plantea interrogantes acerca de las modalidades de trabajo que adquieren los Centros de 
Estudiantes en las escuelas debido a que los derechos no son socializados entre los adolescentes que no par-
ticipan o desconocen las leyes. ¿Funciona como espacio político que elabora estrategias relacionadas com 
la ampliación de derechos o trabaja cuestiones más cotidianas, urgentes y necesarias para los estudiantes? 
Este y otros interrogantes permiten ir pensando las relaciones entre el derecho propio de la misión institucional 
y sus relaciones con otros derechos emergentes, y de esta manera, el modo en que estos instituyentes logran 
entrar en pugna con lo establecido por la escuela y lo que los jóvenes expresan en la actualidad. 
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O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS NA 
FUNÇÃO DE AGENTE FISCAL: A EXPERIÊNCIA DO BRASIL
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Maria de Fátima Valentim Pessanha188
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Resumo

Este artigo é resultado da experiência profissional de assistentes sociais na função de agente fiscal no Conselho Regional de Serviço 
Social 7ª Região (CRESS/7ªR). Busca apontar algumas reflexões sobre a Política Nacional de Fiscalização Profissional – Resolução 
CFESS nº 512/2007 e seu impacto na profissão no Estado do Rio de Janeiro.

Palavras chaves Serviço Social. Exercício Profissional. CRESS 7ª Região.

Introdução 

A criação dos Conselhos de fiscalização profissional no Brasil data dos anos 1950, a partir da necessidade do 
Estado em controlar a ação de profissionais liberais. São instituídas como autarquias públicas federais, cria-
das por Lei específica, com caráter corporativo e função basicamente cartorial e controladora das profissões 
liberais. Mesmo dotados de autonomia administrativa e financeira, os Conselhos estão submetidos às regras 
da administração pública, obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e mais recentemente, a transparência, estando sob a fiscalização do Tribunal de Contas da União. 
(CF/1998, art. 37).

O assistente social está entre dos profissionais considerados liberais e foi uma das primeiras profissões da 
área social a ser regulamentada, no ano de 1957, por meio da Lei Nº 3.252 que vigorou até a década de 1990, 
quanto foi substituída pela Lei Nº 8.662/1993.

Da origem da profissão nos anos de 1930 até os dias atuais, muitas e significativas foram as modificações190 
ocorridas no trabalho profissional e na construção de sua imagem. A profissão recebeu influência das mu-
danças societárias e históricas ocorridas no Brasil e também no mundo.

O Conjunto CFESS-CRESS também sofreu uma transformação histórica, principalmente, nos últimos 30 anos, 
tendo o “Congresso da Virada”191 como o marco dessa mudança, que se concretizaram na revisão de seus 

187 Assistente Social formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/Agente Fiscal do Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região. Email: marenilses@hotmail.
com
188 Doutora em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Agente Fiscal do Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região. Email: fatimavalentim@
gmail.com
189 Assistente Social formada pela Universidade Federal Fluminense/Agente Fiscal do Conselho Regional de Serviço Social. Email: niziavi@hotmail.com
190 Sendo determinante o processo de Reconceituação o do Serviço Social , iniciado na década de 1960, espraiado para o conjunto da categoria nos anos 1980 e se 
consolidado nos anos 1990, o qual redirecionou a profissão por meio de um giro no seu direcionamento ídeo-político - antes proclamado como asséptico aos interesses 
em disputa na sociedade - se posicionando em favor dos interesses das classes trabalhadoras.
191 Ocorrido em São Paulo, no ano de 1979, o III CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – foi o marco histórico para o Serviço Social brasileiro. Rompendo 

mailto:marenilses@hotmail.com
mailto:marenilses@hotmail.com
mailto:fatimavalentim@gmail.com
mailto:fatimavalentim@gmail.com
mailto:niziavi@hotmail.com
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marcos regulatórios (Lei de Regulamentação Profissional, Código de Ética e Diretrizes Curriculares), adequan-
do-os a ao projeto de profissão abarcado pelos profissionais, vinculado claramente à classe trabalhadora, em 
defesa da liberdade como valor ético central e da justiça social.

De acordo com a nova lei, os Conselhos Regionais junto com o Conselho Federal têm como atribuições: 
orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional de assistentes sociais em todo 
território nacional (artigo 8º. Lei 8662/1993).

Para além de suas atribuições, contidas na Lei 8.662/1993, a entidade vem promovendo, nos últi-
mos 30 anos, ações políticas para a construção de um projeto de sociedade radicalmente demo-
crático, anticapitalista e em defesa dos interesses da classe trabalhadora. (WWW.CFESS.ORG.BR)

Com a nova lei de regulamentação, os Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CRAS) se transformaram 
em Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), o Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) em 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e a Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS) 
em Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Não foi apenas uma mudança 
de “roupagem”, nomenclatura, mas de direção ídeo-política192. Importante, esclarecer que, este projeto profis-
sional aliado a um projeto societário pode ser considerado como hegemônico, mas não único e unanime. Ao 
contrário, está constantemente em disputa, pela própria natureza da constituição profissional que é formada 
de profissionais diferentes em sua singularidade, escolhas e experiências. De acordo cm Netto (1999) não há 
a supressão das contradições e divergências, após a construção de um projeto profissional.

O trabalho da fiscalização, conforme previsão no artigo XI da Lei 8662/93, passa a ser definido em confor-
midade com uma Política Nacional do conjunto CFESS/CRESS, tendo por pressuposto a articulação das 
seguintes dimensões: afirmativa de princípios e compromissos conquistados político-pedagógica e normativa 
disciplinadora. A dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados se dá através do “fortaleci-
mento do projeto ético-político profissional e de organização da categoria junto à luta pela defesa das políticas 
públicas e da democracia e, consequentemente, a luta por condições de trabalho condignas e qualidade dos 
serviços profissionais prestados” (PNF,1999). A dimensão político-pedagógica pressupõe a conscientização 
e politização acerca dos princípios ético- profissionais junto aos assistentes sociais, às instituições e à socie-
dade em geral, sobretudo aos usuários do Serviço Social. A dimensão normativa e disciplinadora se refere às 
ações no sentido de coibir, apurar e aplicar as penalidades previstas no Código de Ética Profissional em si-
tuações que indiquem posturas profissionais violadoras dos princípios éticos, políticos, jurídicos e operativos 
do Serviço Social.

com o conservadorismo e construindo uma história de luta e resistência ao lado da classe trabalhadora (CFESS, 2012). No denominado Movimento de Reconceituação, 
Netto (1996) identifica neste, três direções principais que o Serviço Social intenta a partir da erosão do Serviço Social Tradicional: Perspectiva modernizadora, Reatua-
lização do Conservadorismo e Intenção de Ruptura. A Intenção de Ruptura tem como referência ídeo-política a tradição marxista, cujo processo de inserção enquanto 
perspectiva teórico-metodológica identifica-se em três momentos diferenciáveis, segundo Netto (1996): 1- Emersão que ocorre na primeira metade dos anos 70, tendo 
o método BH como primeira formulação brasileira de Intenção de Ruptura; 2- Consolidação acadêmica, que ocorre do final dos anos 70 à 83, através da interlocução 
paritária com as ciências sociais e outras áreas da produção do saber, caminhando para maioridade intelectual e teórica da Intenção de Ruptura; 3- Espraiamento sobre 
a categoria profissional, que se dá a partir de 83 com a consolidação acadêmica do projeto de ruptura, possibilitando a superação das fronteiras universitárias. 
192 No site do cfess – www.cfess.org.br, podemos acompanhar os processos de debates e decisão amplamente democráticos; o resultado dos Encontros CFESS-
CRESS, onde são aprovadas as normas institucionais e também Planos de Lutas em prol dos 11 princípios norteadores da profissão. Bem como as Notas Públicas com 
posicionamentos a favor da classe trabalhadora e de um Serviço Social de qualidade. 

http://www.cfess.org.br/
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O Conjunto CFESS-CRESS transformou suas atribuições, antes predominantemente cartorial, assumindo uma 
função majoritariamente de caráter político-pedagógica junto à categoria e à sociedade, visando a qualidade 
dos serviços sociais condizentes aos fundamentos éticos.

A Fiscalização Profissional no Serviço Social Brasileiro

Por outra parte, a experiência sócio-profissional comprovou que, para que um projeto profissional 
se afirme na sociedade, ganhe solidez e respeito frente às outras profissões, às instituições priva-
das e públicas e frente aos usuários dos serviços oferecidos pela profissão é necessário que ele 
tenha em sua base um corpo profissional fortemente organizado (NETTO, 1999).

A fiscalização profissional é a atividade precípua aos Conselhos de Profissionais Liberais. Logo, é inerente 
a própria existência do Conselho. No entanto, a organização da fiscalização profissional dentro do Conjunto 
CFESS-CRESS ocorre no ano de 1999 por meio da Resolução CFESS Nº 382 que institui a Política Nacional 
de Fiscalização193, unificando procedimentos a nível nacional com ênfase na expansão e consolidação do 
Projeto Ético Político, a partir de três dimensões articuladas (a dimensão afirmativa de princípios, a dimensão 
normalizadora e disciplinadora e a dimensão político-pedagógica).

A instituição desta política significou um avanço profundo na forma de fiscalização profissional, instituindo 
parâmetros nacionais e regimentais. Foi nesta época que viu-se a necessidade de profissionalização da ati-
vidade de fiscalização194 por meio da efetivação do agente fiscal como membro permanente da Comissão 
de Orientação e Fiscalização em todos os Regionais da Federação. Alguns anos depois, viu-se a neces-
sidade de atualização desta política. E, após do amplo debate democrático no XXXV Encontro Nacional 
CFESS/CRESS/2006, aprovou-se a atualização da Política Nacional de Fiscalização, via Resolução CFESS 
Nº 512/2007. A renovação da Política reforça o caráter político- pedagógico da fiscalização e avança na unifi-
cação dos procedimentos nacionais.

A Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI – é uma Comissão regimental, sendo assim, todos os Con-
selhos Regionais, sendo respeitada sua autonomia administrativa e financeira, devem constituir uma Co-
missão com a estrutura mínima posta na Resolução em seu artigo 6º:

[...] os CRESS deverão manter, em caráter permanente, uma Comissão de Orientação e Fiscali-
zação – COFI, formada, no mínimo, por três membros, assim constituída: I. Um Conselheiro, a 
quem caberá a coordenação; II. Agentes fiscais concursados; III. Assistentes Sociais inscritos no 
CRESS, em pleno gozo de seus direitos, a convite da direção do CRESS (CFESS, 2007).

Lima at al (2008) definem que historicamente, e com as alterações no mundo do trabalho, que foram aos pou-
cos, implicando novas demandas para o Serviço Social e para suas entidades representativas, por exemplo, 
a função de agente fiscal foi ampliada em sua perspectiva de intervenção profissional. Aos poucos se conso-
lida uma intervenção de caráter de assessoria6 que se soma à perspectiva técnica de execução de ações de 
fiscalização. 

193 Embora houve já na década de 1980 parâmetros nacionais para a Fiscalização.
194 Cabe destacar que a esta época muitos CRESS já experimentavam esta experiência, conforme registrado no site Disponível do CFESS ( http://www.cfess.org.br/
cfess_historico.php acessado em 24/03/2016). 
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Entendemos que a atuação direta do agente fiscal junto às diversas áreas do exercício profissional 
é o propulsor desta capacidade de assessoramento na medida em que, a partir deste trabalho, há 
a construção de um delineamento da realidade do cotidiano dos assistentes sociais. Para tanto, 
busca-se no exercício desta função uma constante associação entre investigação e sistematização 
dos dados coletados. (Ibid, 2008, p. 3, mimeo)

Para os autores, o reconhecimento do caráter de assessoria195 impresso na prática profissional do agente 
fiscal é algo ainda recente no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, mas sua afirmação no texto da PNF aponta 
uma potencialidade, cuja consumação guarda relação direta com o arquétipo de gestão implementado pelos 
assessorados, no caso as diferentes gestões dos CRESS. O investimento nesta potencialidade tende a con-
tribuir para que as gestões dos CRESS possam se instrumentalizar no sentido de obter elementos que pos-
sibilitem tratar estrategicamente as particularidades do exercício profissional em suas mais diversas áreas de 
abrangências; construindo propostas e estratégias às questões que emergem da atividade de fiscalização196 
do exercício profissional.

A COFI/CRESS/RJ conta com sete assistentes sociais/agentes fiscais em exercício – contratados 
para o exercício da fiscalização profissional, conforme previsto na Política Nacional de Fiscalização 
Profissional (PNF) e uma agente administrativo, conforme previsão na Política. Distribuídos atual-
mente da seguinte forma: cinco na sede, que compõe a Capital, o Grande Rio, a Região Serrana 
e Região dos Lagos; um na Seccional Sul Fluminense e uma na Seccional Norte-Noroeste do 
Estado. O público alvo de suas ações de fiscalização: assistentes sociais, empresas de Serviço 
Social, os usuários e a sociedade em geral, por meio de orientação sobre o trabalho profissional 
do Serviço Social, suas normas, conduta ética, competências e atribuições privativas.

A função de agente fiscal é privativa aos assistentes sociais, prevista no artigo 5º da Lei Nº 8.662/1993 e suas 
atribuições regulamentadas na Política Nacional de Fiscalização - Resolução CFFESS Nº 512/2007 – sua “...
função compreende atribuições políticas, técnicas, operacionais com vistas à consolidação do projeto éti-
co-político do Assistente Social.” (CFESS, 2007), lhe exigindo capacidade técnico-operativas, ético-políticas 
e teórico- metodológicas197 condizentes com os fundamentos éticos da profissão. Assim como os demais 
profissionais da categoria.

“O agente fiscal é um profissional cuja função compreende atribuições políticas, técnicas, operacionais com 
vistas à consolidação do projeto ético-político do Assistente Social.” (CFESS, 2007). Assim, o que torna o 
diferencia das demais competências e atribuições é a natureza de sua instituição empregadora, que tem por 

195 Registra-se que esta compreensão da atuação dos agentes fiscais como assessores (seja na COFI e mesmo junto à Diretoria) é uma iniciativa do CRESS/RJ. O re-
gistro aprofundado desta discussão foi realizado no Encontro Regional das COFI’s da Região Sudeste, em 2006.
196 Apesar de o termo fiscalização não estar aqui associado ao de orientação, indicamos que neste caso, e nos outros que vierem a aparecer no decorrer deste texto, 
está subentendido todo o novo conteúdo expresso na articulação das três dimensões colocadas a partir da publicação da PNF para o trabalho da fiscalização do exer-
cício profissional dos assistentes sociais. 
197 Iamamoto (2004), em sua análise sobre o perfil do assistente social na contemporaneidade, aponta três competências mínimas para o desenvolvimento das inter-
venções profissionais no contexto da sociedade atual, sendo elas: Competência ético-política que aponta a inexistência de neutralidade da ação profissional, tal como a 
ação humana em geral. Neste sentido, a autora afirma que considerando a correlação de forças sociais e de poder que permeiam o mundo do trabalho, faz-se necessário 
ao profissional adotar uma postura ético-política que o possibilite ter clareza de sua função e direção social em sua ação; Competência teórico metodológica à qual 
exige densa formação intelectual, devendo o profissional estar preparado para realizar leituras de conjuntura, reconhecendo a realidade social, política e econômica do 
território no qual desenvolverá sua prática profissional, superando a aparência dos fenômenos sociais, identificando e construindo novas possibilidades profissionais; 
Competência técnico-operativa devendo o profissional utilizar-se das habilidades técnicas que permeiam sua formação. 
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objetivo zelar pela observância das normas profissionais em defesa de um exercício profissional de qualidade. 
Neste sentido, requer habilidades específicas, inerentes ao cargo, a saber:

• Conhecer todas as normas do Conjunto, que vai além da Lei de Regulamentação e o Código de Ética. Pres-
supõe domínio de Resoluções, Pareceres e Manifestações Jurídicas e Deliberações Políticas; 

• Conhecer as demais áreas de atuação profissional de forma a identificar os impactos decorrentes da contra-
rreforma do Estado e da reestrutura produtiva – e decorrente destes, do mercado, que incidem nos diversos 
espaços sócio- ocupacionais. 

Ao mesmo tempo em que requer destes profissionais habilidades específicas, este cargo também possui 
possibilidades particulares, tais como: a proximidade com a capacitação continuada dentro e fora próprio 
Conjunto; possibilidade de conhecimento da totalidade da realidade profissional; contato aproximado com as 
Unidades de Ensino, dialogando ao mesmo tempo com o exercício profissional, ensino e a pesquisa.

Sendo o atendimento à categoria e à sociedade um momento ímpar para a aproximação com a realidade, 
são realizadas visitas de fiscalização com objetivo de averiguar alguma comunicação de irregularidade e/ou 
ilegalidade no exercício profissional e ocorrem visitas programadas por área ocupacional tendo como objetivo 
traçar um perfil do profissional e das condições de trabalho com a qual atua, utilizando para tanto de instru-
mentos de pesquisa, cujas análises são devolvidas à categoria de forma a fomentar o debate (auto) crítico 
e traçar estratégias de afirmação do projeto ético-profissional. O atendimento às demandas espontâneas, 
se dá, principalmente, por três formas, a saber: presencialmente, via telefone e/ou por correio eletrônico198. 
Nesse momento, são apresentadas dúvidas e denúncias acerca do exercício profissional; faz-se orientações 
e compactuam outras ações. O atendimento pode se esgotar nele mesmo ou desdobrar em procedimentos 
com diversas ações: visita aos espaços sócio ocupacionais, reunião com equipes e com gestores, elaboração 
de parecer, etc.

Além destas, outras duas frentes de trabalho são muito demandas aos agentes fiscais: a fiscalização de pro-
cessos seletivos para admissão de assistentes sociais em instituições públicas e privadas, onde são analisa-
das as informações pertinentes ao cargo, de acordo com a legislação profissional em vigor e o acompanha-
mento dos campos de estágio, referente a função de supervisão direta de estágio em Serviço Social.

Considerações Finais

Com mais de 27.000199 assistentes sociais inscritos, e 17.000 ativos. A COFI/RJ possui uma equipe de 7 profis-
sionais assistentes sociais para atuar em todo o Estado do Rio de Janeiro, que possui 96 municípios, extensão 
territorial de 43.780.172 km², seu litoral é o terceiro mais extenso do país, concentra 8,4% da população do 
país, sendo o Estado com maior densidade demográfica do Brasil e sua capital a segunda maior do país200.

Apesar das particularidades específicas ao cargo, identificamos o exercício profissional na função de agentes 
fiscais como os demais assistentes sociais em outros campos de atuação. Estão sujeito aos mesmos precei-

198 É necessário esclarecer que, embora as situações de orientação e denúncias apareçam aqui como uma demanda trazida por um profissional, reflete, em muitos 
casos, a demanda de uma equipe inteira. 
199 Este quantitativo tem como período de referência o ano de 2015.
200 sendo o estado com maior densidade demográfica do Brasil e sua capital a segunda maior do país11. 11 Dados do wikipedia.org.
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tos éticos, podendo ser responsabilizados eticamente, caso infrinja o Código de Ética Profissional. E, suas 
condições físicas, técnicas e éticas para o exercício profissional devem estar de acordo com a Resolução 
CFESS Nº 493/2006.

O profissional encontra dificuldade para os momentos de estudo, sistematização da prática e reuniões, tendo 
em vista as demandas de trabalho existentes. Os assistentes sociais que buscam orientação e/ou intervenção 
do Conselho querem respostas rápidas, no entanto, muitas vezes é preciso estudar, se debruçar sobre a de-
manda pautada antes de fornecer a resposta, a fim de realizá-la dentro dos parâmetros legais e também alin-
hada ao contexto histórico e político e com embasamento teórico consistente. Pois, a partir de uma “simples” 
orientação podem se desdobrar em muitos acontecimentos que se reflete em toda a categoria.

A despeito da particularidade de atuação em uma Instituição de clara adesão à luta da classe trabalhadora, os 
profissionais desta instituição também absorvem contradições próprias do mundo do trabalho, se colocando 
como principais desafios a essa atuação:

• A dificuldade de conhecimento e reconhecimento da sociedade das atribuições e competências dos profis-
sionais de Serviço Social;

• Luta dentro do Conjunto CFESS-CRESS decorrentes da condição de trabalhador;
• Visibilidade as ações de orientação e fiscalização do CRESS e a diferenciação das ações sindicais, de forma 

a fortalecer a sindicalização dos profissionais;
• Ampliação do quadro de profissionais, diante do aumento no número de trabalho decorrente do número de 

profissionais formados e inscritos (em que se inclui os aspectos precários da formação de diversas Unida-
des de Ensino) e a complexificação das demandas apresentadas.

Sendo assim, o agente fiscal – assim como os demais trabalhadores – é submetido a tensão existente entre 
sua condição de trabalhador assalariado e sua autonomia profissional. No entanto, recai menos sobre esse 
profissional, a luta pela autonomia profissional, considerando que atua numa instituição com clara adesão aos 
interesses da classe trabalhadora e considerando ainda o caráter de assessoria que este profissional vem 
assumindo historicamente no espaço sócio-ocoupacional dos CRESS. Por outro lado, encontram-se sub-
metidos enquanto assalariados que trocam sua força de trabalho pelos meios de sua reprodução, condição 
decorrente das relações capitalista de produção.
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A COMPRESSÃO DA AUTONOMIA VIA DETURPAÇÃO DAS 
REQUISIÇÕES AO SERVIÇO SOCIAL NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Jonatas Lima Valle201

Celso Suckow da Fonseca-Cefet/RJ - Brasil 

Resumo

O presente artigo busca trazer reflexões em torno das estratégias institucionais no que tange à compressão da relativa autonomia 
do assistente social. Para tanto, recorrerá a fundamentos relevantes para os fundamentos do Serviço Social, enfatizando aspectos 
que envolvem sua aparência indiscriminada para pensar essa questão a partir das requisições aos assistentes sociais dos Institutos 
Federais de Educação.

Palavras-chave: Assistência Estudantil. Projeto Ético Político. Relativa Autonomia. Exercício Profissional.

Introdução

O trabalho em tela visa refletir sobre determinantes que incidem sobre o exercício profissional do assistente 
social em um dos âmbitos de atuação históricos dos assistentes sociais brasileiros: na assistência estudantil 
dos Institutos Federais de Educação (IFEs). Este campo será pensado enquanto fração da educação pública 
brasileira202, como forma de identificar determinantes, tendências e possibilidades que permeiam as deman-
das ao Serviço Social. Trata-se de um debate que consideramos ser capaz de trazer reflexões importantes, 
não apenas para pensar sobre o conjunto de atividades exercidas na educação formal, mas, também para a 
relação entre o exercício profissional e o projeto ético político de modo geral. Isso porque o debate, apesar de 
considerar a particularidade das atividades possíveis pelo Serviço Social na educação formal, busca acima 
de tudo, trazer à tona determinantes e manifestações que tangencia o descompasso entre a caracterização 
das requisições institucionais e as competências e atribuições profissionais especificadas na lei de regula-
mentação do assistente social. 

Pensamos que é a partir do perfil das requisições institucionais que melhor poderemos nos apropriar sobre 
a margem de autonomia resguardada a esses profissionais e as possibilidades de elaboração de estratégias 
capazes de expressar o projeto ético político também no cotidiano profissional. Para tanto, este artigo estará 
subdividido em duas etapas. Inicialmente, refletiremos sobre alguns fundamentos que envolvem a “questão 
social” e sua relação, tanto com a educação formal, quanto com o Serviço Social. Nele, nossa maior preocu-
pação será na identificação de elementos conservadores fundamentais que determinam a convocação dos 
assistentes sociais para atuar no âmbito da assistência estudantil. Nesse momento, levantaremos estratégias 
pelas quais as instituições contratantes dos assistentes sociais, sustentadas objetivamente pelo contrato de 
trabalho, buscam pressiona-los para que seu exercício seja coerente com os interesses hegemônicos da bur-
guesia. A respeito dessas estratégias, cabe situar nossa ênfase numa delas: o recurso à “crise de identidade” 
profissional, provocada por uma aparência indiscriminada das atividades profissionais.

201 Assistente Social do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca-Cefet/RJ e do Instituto Federal do Rio de Janeiro- IFRJ. Doutorando da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Email: jonatas.valle@cefet-rj.br
202 Gostaríamos de destacar que, mesmo no âmbito da educação formal, os assistentes sociais podem estar situados em diferentes âmbitos - por exemplo: recursos 
humanos, ouvidorias, setores de saúde/perícia etc. Cada espaço desses guarda uma série de particularidades que não serão contempladas pela proposta deste artigo.

https://rockcontent.com/guia/palavras-chave-o-guia-definitivo/
mailto:jonatas.valle@cefet-rj.br
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1. Desenvolvimento

1.1. A “Crise de Identidade Profissional” e suas Incidências na Relativa Autonomia Profissional.

Para traçarmos o debate proposto, partiremos do que Netto chama de “estrutura sincrética do Serviço So-
cial”203 ( 2007a, p. 92). O sincretismo, que para o autor é um princípio constitutivo do estatuto profissional do 
Serviço Social, se afirma e se desenvolve por meio de um duplo dinamismo, deflagrado pelas “demandas 
que lhes são socialmente colocadas”, mas também pelas “suas reservas próprias de forças (teóricas e práti-
co-sociais) aptas ou não para desenvolver as requisições extrínsecas” (ibid, p.89). Isso evidencia que os três 
elementos que constituem a estrutura sincrética do exercício profissional apresentam a particularidade do 
assistente social em relação às suas protoformas filantrópicas e às demais profissões.

No entanto, frente a essa estrutura sincrética, historicamente, o exercício profissional não redundou “num 
complexo operacional que, em suas resultantes, oferecesse sólidos respaldos para discriminá-la no confronto 
com suas concorrentes no trato da ‘questão social’” (Ibid, p. 102, grifos nossos). Esse dado afetará diretamen-
te as relações de disputas na definição das atividades que serão desempenhadas pelos assistentes sociais 
nos espaços institucionais, pois contribuirá para o que Netto chama de “crises de identidade” do Serviço So-
cial. Segundo o autor, essa crise se expõe a partir de uma multiplicidade de demandas, que variam de acordo 
com os mais diversos pontos de vista que, muitas vezes, se colidem - sejam eles de seus usuários, de seus 
financiadores diretos, da estrutura institucional ou mesmo de outros tecnólogos sociais. Em consequência 
disso há um produto nebuloso, no qual a particularidade do assistente social:

converte-se em incógnita para os assistentes sociais, [...] tudo se passa como se a especificação 
profissional não rebatesse na prática – o específico prático-profissional do Serviço Social mostrar-
se-ia na fenomenalidade empírica como a inespecificidade operatória (NETTO, 2007a, 105).

Esse conteúdo difuso da demanda ao Serviço Social acaba por contribuir para uma polivalência aparente e 
típica, plasmada pela expectativa social (ainda ancorada nos primeiros encaminhamentos profissionais) e sua 
inserção em estruturas burocrático-administrativas, que lhes reservam atribuições residuais e pouco claras 
(Ibid, p. 106). Em virtude desses fatores, cria-se “um terreno fértil para as práticas pragmáticas e burocráticas 
que visam apenas reproduzir o ambiente institucional” (MARANHÃO, 2016, p. 174).

Dentre os elementos que essa crise de identidade expressa na aparência indiferenciada do exercício do as-
sistente social vai provocar, gostaríamos de destacar seus determinantes na relativa autonomia profissional. 
Isso porque, apesar de considerarmos “o caráter essencialmente político da prática profissional”204 (YAZBEK, 
2015, p. 5, grifos nossos) – determinado pelo fato de que “a natureza da atuação profissional, sob a aparência 
tecnificada, é de cunho mais político-ideológico do que propriamente econômico” (IAMAMOTO, 2007b, p. 43) 
– entendemos que o eixo de coerção institucional não tende a se realizar explicita/diretamente sobre a função 
pedagógica. Apesar do perfil conservador a ser desempenhado por essa função ser essencial para o projeto 

203 Para o autor, essa estrutura sincrética é composta por três elementos: 1) pelas marcas anteriormente abordadas neste trabalho referentes ao “horizonte do seu 
exercício profissional” – circunscrito na atuação junto ao cotidiano do público usuário; 2) pela manipulação de variáveis empíricas; e, por fim, 3) pelo “universo pro-
blemático original que se lhe apresentou como eixo de demandas históricos-sociais”. “universo problemático original que se lhe apresentou como eixo de demandas 
histórico-sociais” (NETTO, 2007a FALTA LA PÁGINA). Esta última referente à “natureza difusa assumida pela ‘questão social’” (Ibid, p.93), que se desenvolve “como uma 
rede multifacetária de demandas que obscurece os nexos que este estabelece com a totalidade social” (MARANHÃO, 2016, p. 172).
204 Sobre o caráter essencial da dimensão pedagógica do assistente social, ver também Santos (1983, p. 189) e Verdés-Leroux (1986, p. 198-199). 
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político institucional, este encontra maiores condições de moldá-lo mediante a coerção sobre as alterações 
nas variáveis empíricas resultantes da função assistencial. Assim, as requisições institucionais se voltam para 
as diferentes atividades do assistente social, focando-se em suas funções assistenciais, enquanto mediação 
para minimizar as possibilidades concretas de desenvolvimento da função pedagógica de perspectiva eman-
cipatória.

Em virtude disso, observamos que as instituições costumam restringir a função pedagógica do assistente 
social por meio do “assalto” às condições objetivas de desempenhar as atividades profissionais potencial-
mente mais politizantes. Isso é realizado de diversas formas. Por exemplo, é muito regular que as instituições 
subdimensionem o quantitativo de contratação de assistentes sociais em relação às demandas apresentadas 
por seus usuários e verticalizem a priorização do atendimento das “demandas sociais”. Outro exemplo é a nor-
matização mecanizada das atividades profissionais – onde os assistentes sociais são pressionados a executar 
normas cada vez mais precisas, detalhadas e fechadas, que se expressam num crescente sistema de fluxos, 
que banalizam suas propriedades intelectuais e eliminam os aspectos particulares inerentes a cada demanda 
abordada em cada instituição205.

Além desses recursos, o projeto político institucional ainda encontra subsídios para restringir as margens da 
relativa autonomia profissional por meio de uma estratégia que, para esse artigo, interessa de maneira central: 
a flexibilização de fronteiras profissionais. Esse tipo de requisição encontra impulsão no atual contexto, no 
qual uma das demandas do mercado de trabalho flexibilizado é a polivalência profissional que vulnerabiliza 
o assistente social, principalmente em dois sentidos: primeiramente ao colocá-lo em competição direta pelo 
emprego com outras modalidades profissionais (o que exerce uma função política desmobilizante em seu 
exercício) e, em segundo, ao alocá-lo em funções incompatíveis com a formação, as competências e atri-
buições do assistente social. 

O primeiro fator está diretamente articulado às transformações societárias evidenciadas na realidade brasilei-
ra da década de 1990, que passam a requisitar:

uma redefinição da função pedagógica do assistente social, [...], que consiste numa reatualização 
da função pedagógica tradicional vinculada às modalidades de “ajuda psicossocial individualiza-
da” e de “participação” para o ajustamento, integração e promoções sociais, mediante incorpo-
ração de novos elementos e mediações que refuncionalizam essas pedagogias no processo de 
reorganização da cultura pelos detentores do capital (ABREU, 2002, p. 190).

Para tanto, no que tange à prestação de serviços e benefícios sociais, essas transformações societárias pro-
vocaram não apenas uma reedição de “demandas históricas colocadas à profissão” (Ibid, p. 191), mas tam-
bém na ocorrência de “novas demandas [...] [a serem] enfrentadas pelos profissionais em condições frequen-
temente desfavoráveis” (Netto, 1996, p. 111). Essas novas demandas não apenas requisitaram os assistentes 
sociais para o exercício de novas funções sociais antes demandadas a outros profissionais, como também:

Em áreas de intervenção em que tradicionalmente o Serviço Social aparecia legitimado para os 
205 A esse respeito, Maranhão considera seu espraiamento para o Serviço Social salientando que “a práxis burocrática das instituições reifica determinados elementos 
da realidade social que chegam aos assistentes sociais, transformando-os em ‘regras’ formais de atendimentos e intervenção profissional” (2016, p.178).
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representantes do capital e do Estado, surgem outros profissionais que disputam papéis e tarefas 
com os assistentes sociais, pondo em xeque a legitimidade anteriormente alcançada (Ibid, p. 108-
109).

Essas alterações no âmbito das tarefas requisitadas às profissões que atuam no âmbito das políticas so-
ciais flexibiliza as fronteiras do Serviço Social com as demais profissões, refletindo-se em requisições cuja 
formação em Serviço Social não se voltou teoricamente. O que minimiza as condições concretas do assis-
tente social identificar alternativas críticas ao projeto político institucional. Isso porque, apartado de um em-
basamento teórico que lhe dê condições para identificar o conjunto de nexos causais que determinam seu 
cotidiano e de projetar impactos de cunho ídeopolítico, a função pedagógica do assistente social tende a se 
alinhar, ainda que involuntariamente, aos princípios institucionais. Esse raciocínio está ligado ao fato de que 
as especificidades do conhecimento, ainda que consideradas em relação a uma totalidade, “são importantes 
para que os assistentes sociais operem criticamente [...] ações e políticas no campo do fazer profissional” 
(SILVA, 2009, p. 129). 

Isso torna os impactos ideopolíticos provenientes da função pedagógica do assistente social, mais que alea-
tórios, tendencialmente manipuláveis aos princípios do projeto político institucional. Dessa forma, novamente 
podemos observar certa fragilização das possibilidades de suspensão por parte do próprio assistente social 
- condição sine qua non de expressão do projeto ético político no campo de intervenção.

Além de encontrar sustentação teórica e política na perspectiva da transdisciplinaridade, no que tange à 
demanda pela execução de atividades inerentes a outras disciplinas do conhecimento, essa ofensiva extra-
pola a disputa com profissões de outras disciplinas. Assim requisita-se dos assistentes sociais, de maneira 
intensa, demandas de cunho meramente burocrático ou administrativo, que não implicam necessariamente 
o conhecimento de outra disciplina técnica. Uma demanda que encontra combustível ideológico no âmbito 
de uma profissão historicamente envolvida nos marcos do sincretismo – como o Serviço Social, já que esses 
elementos convergem para uma falsa noção206 de que a particularidade do assistente social é não possuir 
particularidades.

Considerando as tendências abordadas até aqui, é possível dizer que, ancorado numa “natureza” profissional 
aparentemente indiferenciada e imprecisa, o projeto político institucional, encontra subsídios para estabele-
cer determinado perfil e ritmo de atividades a serem exercidas pelos assistentes sociais. Em virtude disso, 
acabam distanciando-os, não apenas daquelas atividades com maior potencial de politização crítica, como 
também, no trato das atividades de menor potencial político pedagógico, pressionando-os a executá-las de 
maneira superficial, mecânica e burocrática. Assim, por meio de demandas por atividades que, aparentemen-
te, se voltam centralmente para a função assistencial com fins nas variações empíricas por ela produzidos, 
o projeto político institucional mina as condições concretas da função pedagógica estabelecer mediações 
capazes de produzir impactos ideopolíticos alinhados aos princípios do projeto ético político profissional.

206 Sem condições de nos aprofundar nessa polêmica, gostaríamos de salientar, a partir da realidade brasileira, dois aspectos centrais que deveriam ser capazes de 
dissolver essa afirmativa. Primeiramente, podemos nos recordar da lei 8662/1993 – lei de regulamentação profissional. Ela traz para o cotidiano profissional a legiti-
midade formal para o exercício de determinadas, não apenas protegendo minimamente o assistente social na competição interprofissional pelo mercado de trabalho, 
mas, acima de tudo, “consagrando” o caráter diferenciado da profissão. O segundo está fundado no âmbito da formação profissional, que aponta as particularidades 
técnico-operativa e teórico-metodológica que, de maneira geral, distingue o Serviço Social das demais profissões.
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1.2. A requisição do Serviço Social no âmbito da “educação formal”.

O campo da educação formal, atravessado pela “questão social” também resultou na inserção do assistente 
social como uma das respostas burguesa. É o que indica Barbosa (2015), que faz um resgate histórico da 
profissão relacionando sua inserção com a institucionalização da educação escolar brasileira no século XX. 
Trata-se de um contexto em que a expansão da escola pública para a classe trabalhadora, concorria com 
outras demandas, como “os elevados índices de evasão escolar [...]; a pobreza vivida pelas famílias; a falta de 
alimentação adequada; a falta de uma renda familiar” (Ibid, p. 106). Uma das respostas a essa situação foi à 
convocação do Serviço Social, que:

intervinha em demandas que perpassavam as estruturas da educação brasileira, como a evasão, 
repetência, desmotivação dificuldades nos relacionamentos, ausência das aulas e demais “des-
confortos” escolares que se apresentavam como decorrência da precariedade das relações fami-
liares e de causas como moradia precária, falta de estrutura e até falta de educação dos próprios 
pais (Ibid p. 110).

Apesar de não podermos tomar de maneira mecânica a relação entre intensificação da “questão social” e am-
pliação da convocação de assistentes sociais para atuar sobre suas expressões nas instituições responsáveis 
pela educação formal, nos últimos anos começam a surgir evidências de que essa possibilidade, aos poucos, 
vem se efetivando na realidade brasileira. Essa tendência, que se manifesta com maior visibilidade no âmbito 
municipal (Ibid, p. 161), pode ser mensurada pela expansão de projetos de lei que, caso aprovados, poderão 
impulsionar a inserção do assistente social esse âmbito. Segundo Amaro (2012, p. 26), a expansão desses 
projetos de lei vem ocorrendo em “estados como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará e 
Mato Grosso”, mas também em âmbitos municipais e até federal – por meio do Projeto de Lei Federal nº 3.688 
de 2000.

Essa iminência de expansão do mercado de trabalho dos assistentes sociais na educação formal apresenta 
aspectos significativamente plurais, principalmente entre os ensinos básico e superior e, ainda, entre escolas 
municipais, estaduais, federais, privadas e filantrópicas207. No entanto, apesar das diversidades dentro des-
se campo, existe uma série de aspectos gerais que permeiam as demandas ao Serviço Social entre essas 
instituições, e que decorrem de fatores que atingem esses vários espaços – como a “questão social”, as 
normativas formais (como o Estatuto da Criança do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
etc.), a formação profissional etc. Por esse motivo, a etapa final de nosso artigo caminhará no sentido de, sem 
desconsiderar as particularidades existentes com os demais segmentos educacionais, se voltar para a assis-
tência estudantil no âmbito federal.
Segundo Pereira (2015), as primeiras experiências relacionadas à assistência estudantil nas universidades 
brasileiras se manifestarem no ano de 1930 e se expressarem constitucionalmente já em 1934. No entanto, 
é apenas no início dos anos 2000 que as ações assistenciais na educação superior passam a ter maior legi-
timidade na agenda governamental. Isso se deu após a aprovação da “Declaração Mundial sobre Educação 
Superior no Século XXI” (elaborado pela UNESCO) e, principalmente, pela criação do Plano Nacional de Edu-

207 É inegável, por exemplo, a diferença da origem de classe e estrutura familiar/comunitária média que existe entre alunos do ensino federal (normalmente frequentada 
também pelos extratos “médios” da classe trabalhadora) e alunos da rede estadual – que costumam estar vinculados a instituições com recursos financeiros significativa-
mente mais escassos e parcos suportes assistenciais. Essas diferenças também se expressam nas demandas inerentes a cada faixa etária, já que as escolas municipais 
tendem a se voltar predominantemente para o ensino fundamental, enquanto as estaduais para o ensino médio e as federais para o ensino técnico e superior.
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cação – que previu a destinação de recursos para a assistência aos estudantes de graduação das universida-
des públicas208 (Ibid, p. 107 - 108). Em consequência disso, observamos a institucionalização de dois marcos 
legais que, aparentemente, contribuíram para impulsionar a ampliação do mercado de trabalho de assistentes 
sociais no âmbito dos IFEs: a Lei de Cotas (12.711/2012) e o Decreto 7.234 – que além de dispor sobre o Pro-
grama de Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), amplia a legitimidade da assistência estudantil para os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

De certa forma, esses marcos coincidem com a tendência mais ampla da convocação do Serviço Social no 
âmbito da educação formal, na qual:

a inserção de assistentes sociais na Política de educação, ao longo das últimas décadas, responde 
sobretudo às requisições socioinstitucionais de ampliação das condições de acesso e de per-
manência da população nos diferentes níveis e modalidades de educação (CFESS, 2013, p. 37).

Também no nível federal, de forma muito parecida com a maioria dos Estados e municípios, as requisições 
institucionais se voltam principalmente para a amenização/reversão das práticas de evasão, retenção e infre-
quência dos estudantes. No entanto, não necessariamente de todos estudantes, mas principalmente daque-
les inseridos em contextos familiares/comunitários mais prejudicados pelas diversas expressões da “questão 
social”209, tais como: desemprego, subemprego, baixos salários, situação de negligência/violência familiar ou 
comunitária, etc. 

A intervenção do Serviço Social junto a esses setores da classe trabalhadora responde à necessidade de 
funcionalizar o ambiente educacional por meio da manipulação de variáveis empíricas. O intuito central é criar 
condições objetivas para que essa parcela de estudantes possa assimilar os objetivos da educação formal 
no que tange aos objetivos – de formação da força de trabalho e inculcação ideológica - da educação formal. 
Ao assistente social, também se requisita que sua influência ideopolítica, inerente à sua conduta pedagógica, 
contribua para adaptá-los a um cotidiano disciplinado em relação às normas intra/extrainstitucionais de modo 
geral. Assim, a hierarquia institucional espera dos assistentes sociais uma rotina de trabalho meramente ime-
diatista, para que seja incapaz de provocar suspensões que reponham os usuários numa cotidianidade mais 
crítica. 

No caso das ações voltadas para as expressões da “questão social” que despotencializam as funções ideo-
lógicas e mercadológicas inerentes à educação formal, os IFEs vêm buscando atender a essas demandas 
centralmente via programas de bolsas, num processo que vêm sendo chamando de “bolsificação” da assis-
tência estudantil. Nesse processo, observamos que o profissional vem sendo requisitado para atuar, por meio 
de estudos socioeconômicos para fins de pareceres, na seleção de estudantes beneficiários dessas bolsas 
de permanência. De fato, pelo menos a princípio, essa demanda é compatível não apenas com a formação, 
mas também com as atribuições e competências legais da profissão210. No entanto, esta requisição, ao se ar-

208 É preciso destacar que esses mecanismos só se tornaram possíveis a partir da mobilização, por parte da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior – ANDIFES, do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – FONAPRACE e dos movimentos de docentes e 
discentes em torno dessa demanda (PEREIRA, 2015, p. 108).
209 O PNAES indica que “Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e meio” (Brasil, 2017).
210 É importante destacar que a lei 8662/93 estipula que, entre outras, é de competência do assistente social “realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para 
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades” (CFESS, 2017) e que, “realizar 
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ticular ao contexto de “bolsificação” da assistência estudantil - que se expande em detrimento de ações mais 
universais e heterogêneas - vem, contraditoriamente, desqualificando a inserção dos assistentes sociais a fim 
de restringir as condições objetivas de uma reorientação crítica da função pedagógica do assistente social. 

A relação dessa tendência de compressão da relativa autonomia ancorada no contexto de “bolsificação” da 
assistência estudantil dos IFEs, se nutre própria “crise de identidade” profissional que se fundamenta no de-
bate em torno da estrutura sincrética do Serviço Social, e vem se expressando principalmente por meio de 
duas constantes tensionadas pelo imediatismo institucional.
 
A primeira é a transfiguração dos critérios de estabelecimento das atividades profissionais - que transitam das 
competências, atribuições e formação que particularizam o Serviço Social brasileiro para tudo aquilo que en-
volve diretamente um dos compósitos de sua estrutura sincrética: a manipulação das variáveis empíricas. Isso 
ocorre porque a centralização da assistência estudantil na bolsa de permanência ocorre concomitantemente 
a um contexto de marcante aumento do disparate entre demandas e recursos financeiros para concessão 
dessas bolsas. Assim, tende a se ampliar, por parte da hierarquia institucional, a necessidade de sofisticação 
no processo de distinção entre selecionados e não selecionados para o acesso a essas bolsas, colocando 
em foco o assistente social, profissional responsável por gerenciar o processo de seleção dos bolsistas de 
maneira a promover melhorias empíricas na realidade daqueles selecionados.

Assim, a manipulação de variáveis empíricas, “modalidade específica da intervenção profissional” (NETTO, 
2007a) que se efetiva por meio de sua função assistencial, não apenas é superdimensionada, é distorcida ao 
ponto de se espraiar para a totalidade das atividades executadas no processo de bolsas de permanência no 
campo da assistência estudantil. Dessa forma, se alimenta a noção de que a função de assistente social se 
exerce em todas as etapas do processo, inclusive em relação a atividades incompatíveis com a lei de regula-
mentação profissional. 

Em virtude disso, o projeto político institucional promove um explícito movimento de flexibilização das frontei-
ras profissionais, requisitando aos assistentes sociais tanto atividades preliminares ao estudo social - como a 
mera conferência de documentações civis exigidas nos editais para fins de inscrição e o cálculo da renda per 
capita familiar - quanto posteriores aos pareceres - como, por exemplo, a gestão de dados financeiros para 
fins de pagamento de bolsas de permanência e a observância de cada estudante quanto aos critérios previs-
tos nos editais. Essas atividades de caráter administrativo e burocrático, que muitas vezes se fundamentam 
na mera vigilância da normalidade imposta pela instituição, tendem a consumir uma alta proporção do tempo 
dos assistentes sociais com ações de pouco alcance pedagógico e fundamentação na formação profissional.

Esse quadro, não apenas afoga os assistentes sociais na tendência geral do trabalhador contemporâneo, que 
tem sua força de trabalho crescentemente explorada pela chamada “polivalência” (RAICHELIS, 2013), como 
os sufoca no contexto mais específico de acúmulo de função, ao concorrer com auxiliares administrativos, 
técnicos em assuntos educacionais, etc. Além disso, expõe um empobrecimento das demandas técnicas 
inerentes à profissão e pressiona pela burocratização de seu exercício profissional que, diante dessas requi-
sições, se pauta não por sua formação, mas, sim pelo senso comum. Isso aponta ainda para uma contradição 

vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social” (CFESS, 2017) é uma atribuição privativa do assistente social.
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ética já que, ao não possuir necessariamente base teórica para desempenhar determinadas funções, o Có-
digo de Ética do Assistente Social determina que seja vedado ao assistente social “assumir responsabilidade 
por atividade para as quais não esteja capacitado/a pessoal e tecnicamente” e impõe como princípio nortea-
dor o “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, 
na perspectiva da competência profissional” (CFESS, 2017).

Essa requisição do assistente social no envolvimento indiscriminado dos variados aspectos que envolvem as 
bolsas de permanência, desemboca na segunda tendência que gostaríamos de chamar atenção: um exclu-
sivismo de suas atividades em torno dessas bolsas. Consideramos que isso, além de subestimar o potencial 
do Serviço Social, a diversidade da formação profissional e a “maturidade intelectual da profissão” (NETTO, 
1996), também ignora as inúmeras competências e atribuições profissionais especificadas na Lei nº 8662/93 
e o dever das IFEs em expressar os dez eixos constitutivos do PNAES (que, aliás, nem citam a concessão de 
bolsas estudantis)211. 

Os prejuízos dessa lógica podem ser classificados em dois níveis de atividades potencialmente disputáveis 
no contexto institucional das IFEs. Um se refere às atividades que se não se concentram diretamente no 
atendimento aos estudantes e familiares, como: participação em projetos de pesquisa e de extensão; grupos 
de estudo; grupos de trabalho; núcleos, fóruns e comissões temáticas; participação em reuniões; supervisão 
de estágio etc. Entendemos que a participação nessas atividades é estratégica, não apenas para superar o 
caráter subalterno da profissão e legitimá-la frente às demais categorias e aos usuários, como também para 
identificar parcerias e demandas, além de favorecer uma noção panorâmica do funcionamento institucional e 
disputar normativas que determinam em seu próprio cotidiano de atendimento aos usuários. 

O segundo nível de atividades negligenciadas em função da concentração dos assistentes sociais nos pro-
cessos seletivos se refere ao imediatismo requisitado pelo projeto político institucional no próprio atendimento 
do Serviço Social. Primeiramente porque o insuficiente quantitativo profissional e a verticalização da priori-
zação no atendimento das “demandas sociais” limitam circunstancialmente as possibilidades de intervenções 
promissoras para o desenvolvimento de uma função pedagógica numa perspectiva emancipatória – como, 
por exemplo, a assessoria ao movimento estudantil e a realização de atendimentos grupais.

Mas, o que mais chama atenção é o fato de que, mesmo as requisições voltadas para o estudo socioeconômi-
co se voltam enfaticamente para a definição de pareceres relativos à concessão ou não de bolsas. A pressão 
produtivista em torno desses pareceres é tanta que os profissionais tendem a tratar os dados sobre a realida-
de social dos estudantes com um fim em si mesmo.

Assim, em termos de função assistencial, as manipulações de variáveis empíricas se limitam a minimizar as 
dificuldades de ordem objetiva exclusivamente por meio da transferência de valores. Apesar de factualmente 
contribuir para a melhoria das condições de vida/estudo desses alunos, esse imediatismo expõe um absten-
cionismo em relação às demandas gerais em torno de outros direitos sociais negados pelo Estado de manei-
ra ampla212. Aos olhos do público usuário, o assistente social passa por uma progressiva transmutação: de 
211 Segundo o decreto 7234, as ações de assistência estudantil nos IFEs devem ser desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; 
atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL , 2017).
212 Referimo-nos aqui às inúmeras identificações de estruturas familiares cuja renda também poderia justificar o acesso a programas sociais, como o Programa Bolsa 
Família e o Benefício de Prestação Continuada; famílias com membros cujas atividades laborativas de caráter informal não vem acompanhada por vinculações previ-
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“profissional da assistência” para o “avaliador”, que define aqueles que serão descobertos pelas bolsas de 
permanência. Assim, o estudo social é transformado em um processo policialesco, onde, mesmo comprovan-
do necessidade pela contemplação no PNAES, o assistente social buscará evidências que comprovem que o 
candidato não é prioridade frente aos demais estudantes “concorrentes”. Essa visão abala a legitimidade pro-
fissional frente aos usuários e se soma às demais constantes - pressionadas pelo imediatismo, mecanicismo, 
produtivismo e burocratismo - para relegar a função pedagógica às mínimas possibilidades de ser orientada 
numa perspectiva emancipatória. 

Considerações Finais

Conforme pudemos observar, como nos demais espaços sócio-ocupacionais, o Serviço Social é historica-
mente convocado para atuar no âmbito da assistência estudantil com a finalidade de contribuir com o projeto 
político institucional. Esse projeto conservador - que de maneira geral visa colaborar para a manutenção 
da hegemonia burguesa por meio da promoção de relativas melhorias nas condições de vida de parcela da 
classe trabalhadora - objetiva, na particularidade da educação formal, criar condições para que essa obtenha 
condições materiais de exercer suas principais funções sociais: formação de um trabalhador acrítico em re-
lação ao status quo e tecnicamente apto ao mercado de trabalho contemporâneo.

Para garantir a adesão do assistente social nesse processo, as instituições conformam diversificadas es-
tratégias de compressão da relativa autonomia. De forma geral, embora a função pedagógica do assistente 
social exerça impactos decisivos nesses investimentos, as instituições, sem condições de moldar essa função 
profissional diretamente de acordo com seus interesses, buscam minar esse perfil pedagógico por meio de 
pressões na configuração das atividades exercidas pelos assistentes sociais.

No cenário da assistência estudantil dos IFEs, a hierarquia institucional tende a priorizar as atividades buro-
cráticas e mecânicas frente àquelas que demandam maior apropriação teórico-metodológica e técnico-ope-
rativa. Para isso, recorrentemente, requisitam atividades que não se respaldam pelos indicativos da lei de 
regulamentação do assistente social e, por isso, os profissionais pouco encontram possibilidades para refletir 
sobre as estratégias necessárias para uma condução crítica de seu trabalho profissional. Um cenário que se 
faz representativo na maior parte dos espaços sócio-ocupacionais, tende a se agravar em realidades como 
as dos IFEs, onde por conta de uma ampliação do mercado de trabalho ainda recente, as alternativas críticas 
ainda se encontram consideravelmente latentes e dispersas.

Esses fatores ganham combustível teórico num contexto de assistência estudantil marcado por uma lógica 
imediatista, centrada num processo de “bolsificação” de suas ações, em que o chamamento do Serviço So-
cial é atravessado, entre outros, por um contexto de flexibilização das fronteiras profissionais. Assim, o projeto 
político institucional, num sofisticado movimento de apologia ao relativismo e ao senso comum, se subsidia de 
uma crise de identidade profissional que se fundamenta numa aparência indiscriminada em relação a outras 
profissões que se relacionam com a “questão social”. 

denciárias (desconhecendo as alternativas de cobertura mais simples e menos custosas); jovens estudantes que, não vivendo mais com algum dos entes, não recebem 
pensão alimentícia etc. Essas e outras demandas, que não serão trazidas espontaneamente pelos seus usuários, ao serem percebidas diante da solicitação das bolsas 
de permanência, poderiam ser alvo de intervenção profissional a fim de potencializar as melhorias nas condições de vida desses alunos e expandi-las a suas respectivas 
famílias.
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Essa resultante da estrutura sincrética da prática do Serviço Social, se manifesta nos IFEs, por meio de um ex-
clusivismo que centraliza as atividades profissionais nos processos que envolvem as bolsas de permanência e 
na transfiguração dos critérios de estabelecimento das atividades profissionais. O que expressa à persistência 
de uma marca histórica, ligada ao sincretismo da prática profissional assinalada por Netto (2007a): a insolidez 
dos respaldos para sua discriminação em relação às outras profissões que tratam da “questão social”. 

Essa tendência geral comumente efetiva uma drástica compressão da relativa autonomia na assistência es-
tudantil e por isso requer um aprofundamento teórico por meio de uma pesquisa sobre a configuração do 
exercício profissional, que observe o perfil das requisições institucionais e sua relação com a formação, as 
competências e as atribuições privativas do assistente social. Mas não apenas, é necessário que se ensaie 
um mapeamento próximo ao campo, a fim de se observar quais as alternativas dispostas na realidade podem 
ser acionadas por aqueles comprometidos com a ruptura com o conservadorismo e que tipo de atividades 
deveriam ser priorizadas num atendimento das demandas de seus usuários com maior alcance em termos de 
um perfil pedagógico numa perspectiva emancipatória (ABREU, 2002).

Há um receio interno em alguns setores da categoria (tanto entre os profissionais de campo e da academia, 
quanto das instâncias representativas) de que a desvinculação dos assistentes sociais de funções meramente 
administrativas ocasione uma diminuição dos postos de trabalho para o assistente social – a serem substi-
tuídos, por exemplo, por auxiliares administrativos. No entanto, referendados em Netto (2007a), entendemos 
que a ruptura com a subalternidade profissional não se realizará sem uma distinção explícita do complexo 
operacional que, discrimine o assistente social das demais profissões no trato da “questão social”. Isso exige 
a conformação de uma convicção que rompa com o corporativismo profissional em direção aos princípios 
éticos comprometidos com o publico usuário. Cabe aos que coadunam com esses princípios, romper com 
essas atividades subalternizadas e substituí-las por ações fundamentadas por nossas apropriações teóricas 
e legitimadas por nosso arcabouço jurídico-normativo. 

Assim, encontraremos margens mais propícias de imprimir funções pedagógicas com maiores potencialida-
des de promover suspenções do cotidiano junto ao público usuário. Dessa forma, o Serviço Social poderá, 
ainda que de maneira subsidiária, contribuir para a conformação de um cotidiano politicamente favorável ao 
despertar do pesadelo inerente à cotidianidade contemporânea e a atentar para o necessário e possível sonho 
de construção de “um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres” 
(LUXEMBURGO, 2017).
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TRABALHO SOCIAL E MOVIMENTOS DE MORADIA NO CONTEXTO 
DE DESMONTE DA POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA
Cleonice Dias dos Santos213

Rosangela Dias Oliveira da Paz214

Pontifica Universidade Católica de São Paulo - Brasil

Resumo

O artigo apresenta reflexões sobre o trabalho social em projetos de Habitação de Interesse Social (HIS) com recursos do programa 
brasileiro Minha Casa Minha Vida modalidade Entidades (MCMV-E), objetivando o fortalecimento dos movimentos de moradia no 
contexto de desmonte da Política Habitacional no Brasil e contribuindo para a formação acadêmica de estudantes e profissionais. O 
trabalho social é compreendido como um processo de construção coletiva e um dos canais para fomentar ações que fortaleçam a 
atuação dos sujeitos políticos. A metodologia do estudo adota a perspectiva crítica do materialismo histórico e dialético para o ana-
lise de pesquisas bibliográficas e depoimentos de lideranças populares dos movimentos União dos Movimentos de Moradia de São 
Paulo, Movimento de Luta dos Bairros e Favelas, e Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto, obtidas em espaços de observação, de 
inserção profissional e acadêmica das pesquisadoras. Observa-se que os profissionais contribui na organização comunitária como 
instrumento potencializador de formação e mobilização política. 

Palavras chaves Trabalho social. Movimento de Moradia. Politica Habitacional.

Introducción: Cidades e Lutas por Moradia

No processo histórico de construção das cidades, o Brasil tem sido palco de lutas e disputas pela terra, pelo 
direito à cidade, por moradia digna, melhores condições da vida e trabalho. A formação de áreas irregulares e 
a falta de moradia para a população estão relacionadas à forma excludente de produção de habitação, assim 
como também a forma excludente de urbanização das cidades realizadas pelo Estado durante o século XX. 

Maricato (2014) chama a atenção para as características da reestruturação das cidades brasileiras, a partir 
dos anos 1970, período do chamado milagre econômico, no qual a urbanização é marcada pela periferização 
das cidades de médios e grandes portes. Crescem as favelas, os cortiços, e todas as formas de habitação 
precária, mas as políticas dos governos militares concentram a renda, mantém baixos os salários, e negligen-
ciam as necessidades sociais. 

O fim do Estado provedor e a emergência da globalização neoliberal (entre as décadas de 1970 e 
1980) tiveram um impacto profundo nas cidades, em especial nas cidades do capitalismo periféri-
co que nunca viveram a “plenitude”, capitalista, dos direitos sociais. Ao lado do recuo das políticas 
sociais, aumento do desemprego, da pobreza e da violência, um novo ideário de planejamento ur-
bano substitui o urbanismo modernista, ambos importados do capitalismo central. Desregulamen-
tação, flexibilização, privatização são conceitos que acompanharam a reestruturação das cidades 
buscando abrir novos espaços para os capitais, em especial os capitais imobiliários, de construção 

213 [1] Trabajadora Social Fundación Universitaria Montealegre, Magíster en Trabajo Social, Universidad del Caribe. Docente Programa de Trabajo Social, Facultad de 
Ciencias Básicas, Universidad de Monteblanco, Bogotá Colombia. Email: kewzinha1@gmail.com
214 [1] Trabajadora Social Fundación Universitaria Montealegre, Magíster en Trabajo Social, Universidad del Caribe. Docente Programa de Trabajo Social, Facultad de 
Ciencias Básicas, Universidad de Monteblanco, Bogotá Colombia. Email: rosangpaz@gmail.com
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de infraestrutura e de serviços (MARICATO, 2014, p. 4).

No contexto dos movimentos contra a ditadura e por redemocratização, a retomada das lutas por moradia, 
tem como marco a conquista da Constituição de 1988 e a luta pela Reforma Urbana. Nesse período surgem 
os movimentos locais e nacionais por moradia e também o Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU) 
e o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), principais organizações e articulações relacionadas à luta da 
questão urbana no Brasil. Desde então, os movimentos de moradia, somados a profissionais e acadêmicos 
vêm lutando por uma política habitacional nas esferas municipal, estadual e nacional, com participação que 
garanta o acesso à moradia e a construção de cidades mais justas. 

Marco institucional e normativo das lutas por Reforma Urbana e moradia é o Estatuto das Cidades, instituído 
em 2001, que, dentre os seus princípios, prevê a função social da propriedade. Em 2003, com o governo do 
presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula), acentua-se a mobilização em torno da Política Nacional de Habi-
tação (PNH). É desse período a criação do Ministério das Cidades. 

A pressão dos movimentos de moradia, por meio de protestos nas ruas, discussões em fóruns, articulações 
políticas, envio de carta aberta, abaixo assinado da população aos agentes públicos, etc., contribuiu para a 
proposição do programa habitacional chamado de Crédito Solidário, em 2004, que representou uma grande 
conquista dos movimentos de moradia, que passou a contar com recursos federais para apoiar as ações de 
provisão habitacional baseadas na autogestão (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 30).

Os profissionais que atuam com os movimentos de moradia e as lideranças identificaram que, ainda que o 
programa permitisse a gestão e participação das famílias, não eram os seus interesses que estavam sendo 
atendidos, pois o alto valor de mercado das terras localizadas em áreas mais centrais (dotadas de boas con-
dições de transporte e acesso aos serviços públicos, equipamentos de lazer, cultura e esporte, e proximidade 
aos locais de trabalho), induz à periferização da produção habitacional realizada pelos movimentos de mora-
dia.

Em 2009 foi criado o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) pelo governo do presidente Lula, por meio 
da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. O PMCMV apresentou contradições desde sua criação, uma vez que 
estimula o mercado de imóveis, gerando forte valorização imobiliária e o aumento do preço das terras. Com 
isso, as famílias de baixa renda, já vítimas de um sistema perverso, continuam com dificuldade de acesso ao 
direito à moradia.
 
Os movimentos de moradia, que não compartilham da lógica desses programas, lutaram para que, no PMCMV, 
constasse uma alternativa em que as famílias participantes dos movimentos pudessem produzir habitações 
sociais de forma diferente daquela executada pelas construtoras. Assim foi criada a modalidade MCMV-E. 

Dentre as reinvindicações dos movimentos de moradia está o recurso para a realização do trabalho social. 
Os movimentos defendem o trabalho social embasado por um projeto político que defende os interesses co-
letivos e com ações que fortaleça a busca por alternativas. Compreendendo o fato de que as formas que o 
Estado tem de garantir os direitos da população são autoritárias e insuficientes, os movimentos opõem-se a 
elas, estimulando e influenciando a sociedade civil a buscar alternativas que impliquem realizar a gestão do 
espaço social, a autogestão das cidades e dos territórios. Deste modo, quando a Política Nacional de Habi-
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tação reconhece o trabalho social como componente da Política, como direito, é considerado um dos marcos 
de conquista para os movimentos e trabalhadores sociais.
Os movimentos buscam romper com a concepção liberal que restringe a cidadania ao consumo, estimuladas 
a reivindicar ganhos individuais. Nesse contexto, os trabalhadores sociais são, também, construtores dos 
conhecimentos que acreditam e abraçam a ideia de que é possível construir práticas e saberes, a partir das 
ações vivenciadas no cotidiano. 

1. Movimentos De Moradia e a Relação Com Estado Brasileiro

No Brasil, há grande diversidade de movimentos sociais e manifestações que apontam para um desconten-
tamento geral da população. 

Os movimentos de moradia historicamente são os principais atores no cenário de lutas por direitos, capazes 
de grandes mobilizações e tensionamentos em relação ao Estado. Os autores Tatagiba, Paterniani e Trindade 
(2012) ao refletirem acerca do movimento de moradia, destacam que,

Um dos motivos que explica a força desse movimento está na capacidade que ele tem demonstra-
do de aprender com a experiência da interação conflitiva com o Estado, diversificando suas estra-
tégias de ação e combinando-as de forma criativa a partir das oportunidades e constrangimentos 
impostos pela conjuntura (p.01).

A UMM-SP surgiu no final da década de 1980 com objetivo de lutar pelo direito à moradia, por reforma urbana 
e autogestão. É uma articulação de movimentos que atuam na área de favelas, cortiços, sem-teto, mutirões, 
ocupações e loteamentos. A UMM-SP está organizada por regiões: norte, sul, leste, oeste e região central. Em 
regiões maiores como a leste, ela foi dividia em duas regiões: leste 01 e leste 02.

Além disso, vem contribuindo para as elaborações de política e programas habitacionais que não apenas 
atendam a essas famílias com moradia digna, mas com assessoria técnica, trabalho social, garantia de parti-
cipação no decorrer de todo o processo de gestão dos empreendimentos e com a possibilidade de fortalecer 
a luta dos movimentos sociais. 
A partir de 1989 na cidade de São Paulo cerca de 9.800 construções habitacionais foram iniciadas pelo siste-
ma de autogestão e mão de obra mutirante, fruto de reivindicação dos movimentos. Desde a década de 1980 
até os dias de hoje, a UMM-SP construiu 30 mil unidades habitacionais por este processo.

As articulações da UMM-SP estendem-se também à Central de Movimentos Populares, dando apoio logístico 
e construindo uma articulação que hoje atinge 20 Estados brasileiros. Está presente nos espaços de parti-
cipação e controle sociais institucionalizados como, por exemplo, FNRU, Conselho Nacional das Cidades, 
Conferencia das Cidades, compõe o Conselho Municipal de Habitação de São Paulo, etc.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) foi fundado em 1997, com objetivo de lutar contra o siste-
ma capitalista e o Estado que representa os interesses capitalistas. O movimento organiza os trabalhadores 
urbanos a partir do local em que vivem nos bairros periféricos. De acordo com o movimento: 
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Não é nem nunca foi uma escolha dos trabalhadores morarem nas periferias; ao contrário, o mo-
delo de cidade capitalista é que joga os mais pobres em regiões cada vez mais distantes. Mas isso 
criou as condições para que os trabalhadores se organizem nos territórios periféricos por uma 
série de reivindicações comuns. Criou identidades coletivas dos trabalhadores em torno destas 
reivindicações e de suas lutas [...]. É aí que o MTST se localiza: Somos um movimento territorial dos 
trabalhadores (CARTILHA DE PRINCIPIOS MTST, p. 02).

O direito à moradia digna é bandeira central do movimento, que, no entanto, está ciente de que há outros di-
reitos do trabalhador que vem sendo violados, como por exemplo, os direitos à saúde, transporte, educação, 
etc. Deste modo, consideram que o acesso a moradia é uma das lutas necessárias à melhores condições de 
vida do trabalhador. A reforma Urbana também faz parte das bandeiras de lutas do movimento. 

Uma das principais formas de organização do movimento são as ocupações de terras urbanas, que possibilita 
pressionar os grandes proprietários de terras e o Estado. Neste contexto está também o Movimento de Luta 
nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) que é um movimento social nacional que luta pela reforma urbana e pelo 
direito à moradia. 

As classes dominantes brasileiras, não suportam ouvir falar de uma Reforma Urbana popular. En-
tão, por isso também a gente chama a atenção para o enfrentamento de classe que é implementar 
uma Reforma Urbana no País. E para nós significa readequar as cidades ao interesse da maioria e, 
em especial, da classe trabalhadora (Depoimento Leonardo Péricles 2016)215.

As ocupações evidenciam o problema de milhares de trabalhadores que, apesar de terem direitos garantidos 
em Constituição, não tem acesso à moradia digna. Deste modo, para além de ocuparem os espaços que não 
estão cumprindo sua função social na cidade, as ocupações são também uma das estratégias dos movimen-
tos para pressionar o Estado para que este cumpra seu papel e garanta os direitos dos trabalhadores.

Observa-se que os três movimentos, além da luta pela Reforma Urbana e o direito à cidade, destacam pon-
tos como as ações da classe dominante no estímulo à segregação do espaço urbano à favor de interesses 
próprios e ao mesmo tempo, indicam a pressão popular como uma das estratégias de enfrentamento. Enten-
de-se que a segregação da cidade capitalista é estrutural, onde os espaços são delimitados e diferenciados, 
como forma de manter ativos os interesses de mercado.

No contexto político de 2014, o debate acerca do programa MCMV e a possibilidade de desmonte da Política 
Habitacional, além da relação com Governo Federal, já era pauta e reflexões de diversos atores e lideranças. 
A gestão pública era do Partido dos Trabalhadores (PT). Evaniza Rodrigues, militante da UMM-SP, ao refletir 
acerca dos problemas do programa MCMV no ano de 2014, ressalta: 

Não é só ampliar. Tem que ampliar e melhorar as condições. Se não tiver política pública para 
gestão da terra, as entidades vão ser obrigadas a comprar terreno ruim. Então tem que ter política 
fundiária dos municípios em apoio aos projetos do MCMV. 

215 Depoimento realizado no Seminário Internacional de Trabalho Social em Habitação: Desafios e Direito a Cidade, organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 
sobre Movimentos Sociais; CEDEPE Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais PUC-SP; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/
SP) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/ SANTOS). Março, 2016.
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Além da crítica ao programa, Evaniza indica que no período houve avanços na relação com o Estado:

Antes do governo Lula [2002-2006 / 2006-2010] nós não tínhamos nem interlocução. Hoje é possí-
vel fazer a crítica tanto institucionalmente como também nos espaços de negociação dos movi-
mentos. Não que eles concordem em tudo com a gente e nós com eles. Cada um tem uma agenda 
política. Mas a gente não deixa de entender que sim, houve um reconhecimento dos movimentos 
sociais como interlocutores da população (RODRIGUES apud LONGO, 2014).

Ainda em, 2014, Guilherme Boulos, coordenador do MTST, em entrevista ao Jornal online El País, ao analisar 
a conjuntura política e o programa MCMV destaca:

O MCMV tem seus méritos. Foi a primeira vez que se deu um subsídio maciço e se deixou de tratar 
a moradia popular na lógica do financiamento. Atendeu a uma reivindicação histórica dos movi-
mentos, mas no grosso, o MCMV foi feito para o capital imobiliário, para resgatar parte do capital 
perdido pelas construtoras na bolha mundial de 2008, não para atender o déficit de moradias 
brasileiro. No primeiro MCMV, o Lula prometeu e fez 1 milhão de moradias. Só que o número de 
inscritos foi de 18 milhões. O MCMV está enxugando gelo (BOULOS apud BORGES, 2014).

O MLB também em 2014 analisa a conjuntura na gestão do PT como governo que atende parcialmente as 
reivindicações dos movimentos de moradia e do Fórum Nacional de Reforma Urbana, tais como a criação do 
Ministério das Cidades, o Conselho das Cidades (2003), o planejamento e a realização das Conferências das 
Cidades (2003- 2013), o processo de elaboração dos planos diretores participativos (2005-2006) e a apro-
vação da lei que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (2005):

Ocorre uma maior integração da política de habitação com outras políticas, como saneamento, 
infraestrutura e mobilidade, e aumentam os recursos investidos na construção de moradias. Po-
rém, os resultados práticos dessa mudança são muito pequenos, pois o que predomina são os 
interesses das grandes empreiteiras e da especulação imobiliária. O desenvolvimento das cidades 
continua perverso e desigual, aprofundando a segregação e a exclusão do povo pobre (CARTILHA 
DO MLB, 2014, p. 06).

Observam-se pontos em comum na análise das lideranças dos três movimentos, como por exemplo, o recon-
hecimento de que há avanços nas políticas públicas e nas mobilizações de recursos nos territórios, no entan-
to, as lideranças não deixam de analisar criticamente os problemas e as questões ideológicas que o programa 
trás consigo, ou seja, veio para atender os interesses de mercado. Na indicação de Evaniza, observa-se que 
no período de gestão do PT, era possível fazer a interlocuções com o governo, as quais destaca que não foram 
possíveis em governos anteriores. O 2 de dezembro de 2015, foi aberto um processo para impedir que Dilma 
Rousseff continuasse como presidente, processo aceito pelo então presidente da Câmara deputado federal 
Eduardo Cunha. Em 31 de agosto de 2016, o processo foi encerrado e resultou no impeachment de Dilma, 
dando inicio à gestão do presidente Michael Temer.

Temer sinalizou, mesmo em sua gestão interina, mudanças e reduções nas políticas públicas habitacionais 
por meio de seu Ministro das Cidades, Bruno Araújo, que revogou a Portaria nº 185/2016 a qual selecionava 
aproximadamente 45 mil unidades habitacionais para o programa MCMV. A repercussão foi grande, e ainda 
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que o governo tenha voltado atrás e anulado a revogação, foi mais um alerta aos movimentos sociais. Vale 
destacar que mesmo a revogação está vinculada à pressão dos movimentos populares, em especial o MTST 
que organizou grande ocupação feita pelos militantes na Secretaria da Presidência de República em São Pau-
lo em junho de 2016.

No mesmo período, os representantes da UMM-SP que também mobilizaram a população para as ruas, em 
manifestações na defesa de direitos, publicaram uma carta aberta no site do Fórum Nacional da Reforma 
Urbana, onde esclarecem as preocupações com as ações do governo Temer. De acordo com a carta, no dia 
13 de Maio de 2016, o governo ao alterar a portaria 185/2016, pretendia cancelar as 45 mil unidades habita-
cionais para o Programa MCMV-E, em âmbito nacional, ao que os movimentos reagiram com manifestações 
e protestos por todo país. 

Em 2016, durante o Seminário Internacional de Trabalho Social em Habitação, o militante do movimento MLB, 
Leonardo Péricles, destaca que o discurso da pós-modernidade contribui à fragmentação da compreensão 
do que é central para as lutas sociais: a luta de classes. Leonardo também salienta que, embora sejam impor-
tantes, as questões secundárias, estas podem desviar a idéia central das lutas dos movimentos sociais, do 
que é o processo de transformações na sociedade.

Eu acho que se a gente não caminhar nesta discussão, nesta perspectiva, se a gente ficar só na 
institucionalidade atual a coisa não vai andar. Vai mudar mesmo é no enfrentamento, força popular, 
força social que consiga superar isso que está aí. (Depoimento Leonardo Péricles 2016)216.

No que tange ao desmonte das políticas públicas, Natália Szermeta, militante do MTST salienta que o movi-
mento ao qual milita, não é um movimento que se entrega a governos e não se entregou a programas voltados 
ao mercado, ao contrário, é um movimento que está fazendo lutas, mobilizando e organizando os trabalhado-
res, no entanto, reconhece que há retrocessos no contexto politico atual:

Nós não temos como aceitar o retrocesso que está sendo imposto e também não tem como acei-
tar esse retrocesso vindo de qualquer lado que ele está vindo, porque o retrocesso não está vindo 
só das ruas, o retrocesso está vindo do Congresso também. O retrocesso está vindo com retirada 
de direitos, e daí, vamos falar aqui sim de Reforma Urbana, de movimento social, mas nós estamos 
correndo o risco de não existir mais nada disso que estamos falando aqui hoje, não é. Nós esta-
mos correndo o risco de em um próximo período não existir mais o Programa MCMV e o MCMV-E 
que não é nada do ponto de vista orçamentário (…). Eu não diria que o programa é uma conquista 
completa dos movimentos sociais. Os movimentos sociais não queriam isso, eles queriam, além 
disso, mas foi fruto de muita luta. Assim como todos os outros direitos que a sociedade tem hoje 
(Depoimento de Natália Szermeta, 2016)217.

As ações dos governos não atenderam as necessidades dos trabalhadores e, em meio à crise econômica no 
país, Temer impulsiona a destruição de programas sociais. Um dos mais atingidos foi exatamente o programa 
MCMV, nas modalidades direcionadas às famílias de baixa renda. 

216 Idem 3.
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De acordo com Leonardo Péricles, sempre que o movimento exige do Estado recursos para realizar ações em 
prol dos trabalhadores, o discurso da crise financeira é utilizado para justificar à ausência de recursos e, inclu-
sive o “não fazer nada” em relação à problemática. O militante também compara a lentidão nas aprovações de 
projeto habitacionais quando estes estão vinculados aos movimentos, no entanto, para as construtoras não 
há tantas burocracias, ao contrário, criam-se inclusive aditivos legais para que a construtora possa realizar 
suas ações. “Tem dinheiro, mas a prioridade é para outras coisas, não é para o povo” (Depoimento Leonardo 
Péricles 2016) 218.

Observa-se que em 2017 essas condições se concretizam ainda mais. Os movimentos de moradia vêm sen-
tido grande impacto com as mudanças e retiradas das politicas públicas para a população de baixa renda e 
a paralisação de projetos. O governo alega restrições orçamentárias e decidiu acabar com os subsídios dire-
cionados aos trabalhadores, dentro do programa MCMV e MCMV-E.

 A equipe de governo atual enviou ao Congresso Nacional a proposta de lei orçamentária nº 020/2017 a qual 
se refere à utilização dos recursos arrecadados por meio de taxas e impostos recolhidos pelo governo. Na 
referida proposta, não há previsão de investimentos em subsídios à moradia popular para o ano de 2018. De 
acordo com entrevista da militante da UMM-SP Evaniza Rodrigues ao jornal Rádio Brasil Atual (RBA): 

Desde que Temer está no poder é o tempo que estamos sem contratação de moradia para os mais 
pobres. Não há recursos para urbanização de favelas. No começo do ano, foi prometido que o go-
verno retomaria os programas, mas nós já estamos em novembro e, até agora, nada (RODRIGUES 
apud RBA, 2016).

Em entrevista à mesma rádio, o militante Boulos do MTST, assim como Evaniza, compreende que o problema 
da moradia vem se agravando no contexto político atual:

O governo alega falta de dinheiro, o que é irônico já que o Temer liberou cerca de R$ 4 bilhões em 
emendas parlamentares para se salvar da denúncia de corrupção. Só isso construía mais casas 
do que tem no orçamento. Colocar zero moradia no orçamento em uma situação como estamos, 
é colocar gasolina no fogo. (BOULOS apud. GOMES, 2017).

As ações do governo preocuparam e também mobilizaram ainda mais as ações dos movimentos de moradia. 
As lideranças da UMM-SP articulada à UNMP; MLB dentre outros movimentos sociais, compreendendo que 
além dos cortes já realizados, é possível que o governo zere os recursos para os programas habitacionais, 
iniciaram processos de mobilizações com o grito de luta: “Orçamento ZERO para moradia, é GOLPE”. 

Outro desmonte que vem sendo denunciado pelos movimentos de moradia são as instâncias de participação 
institucional e controle social, tal qual a Conferência Nacional das Cidades, espaço de articulação conquis-
tado pelos movimentos sociais e que teve sua sexta edição cancelada pelo governo atual. Nesta conjuntura 
o único avanço que se observa é o avanço neoliberal e conservador, de retirada de direito sociais, mas com-
preende-se que os movimentos de moradia tem o poder de organizar, de propor, de intervir e com gigantesca 
força política.

218 Idem 3.
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A partir da reflexão embasada no que os militantes dos movimentos de moradia nos apresentam no decorrer 
de seus relatos, compreende-se que o ponto em comum entre eles é que cada um deles parte do cotidiano 
daqueles que estão na condição de trabalhadores e trabalhadoras e na luta em prol dos direitos. Partem do 
histórico de lutas que resultaram na democracia, em avanços que devem ser garantidos e aprofundados. No 
discurso dos militantes fica marcado o receio de perder a possibilidade de avanços futuros.
Neste cenário estão os trabalhadores sociais, atores que historicamente acompanham as ações dos movi-
mentos de moradia e vem contribuindo não apenas à organização das famílias para a moradia, mas para um 
processo mais amplo de mudança social.

2. Trabalho Social com Movimentos Sociais: Reflexões sobre a Contribuição aos Movimentos de 
Moradia no Contexto de Desmonte.

Compreende-se o trabalho técnico social como um processo de construção coletiva e um dos principais ca-
nais para fomentar ações que potencializem o fortalecimento da atuação dos sujeitos políticos, na perspectiva 
de direitos e emancipação.

O trabalho social em HIS, com ações voltadas para as famílias de baixa renda, deve ser compreendido no con-
texto da configuração da questão urbana, a partir da segunda metade do século XX, marcada pela desigual-
dade social e segregação socioespacial, decorrentes do modelo político e econômico adotado nos diferentes 
momentos históricos (PAZ; TABOADA, 2010, p. 45). 

Na trajetória das políticas habitacionais, o trabalho social, em especial no período da ditadura militar, esteve 
relacionado à ideia de atividades que possibilitassem aceitação e adaptação das pessoas às formas de in-
tervenções que eram oferecidas pelo governo. As remoções da população de baixa renda das áreas centrais 
eram ações bastante utilizadas. Esse processo contribuiu ainda mais com a lógica de segregação das cida-
des. 

Sobre a participação dos técnicos sociais na atuação com a habitação popular, Paz e Taboada (2010, p. 46) 
salientam que, 

Desde os anos 1960, observa-se a presença da interdisciplinaridade na composição das equipes, 
restrita aos profissionais da área de humanas, incluindo especialmente sociólogos, psicólogos, 
pedagogos e assistentes sociais. No entanto, é significativa a predominância dos profissionais da 
área de Serviço Social que trazem para esta atuação referências teórico-metodológicas e compro-
missos ético-políticos, construídos pela profissão num movimento de luta contra as bases conser-
vadoras e tradicionais da profissão, conforme veremos mais adiante.

O trabalho era mais voltado ao processo de seleção das famílias e, ao mesmo tempo, por ações com vistas a 
sanar pendências financeiras dos moradores em relação ao imóvel adquirido. 

Essa forma de limitar as ações do trabalho social e dos técnicos sociais, além de compor questões estruturais, 
culturais e com ideias de mercado, também se utiliza do fato de que o técnico social é um trabalhador assala-
riado e, portanto, “é o momento em que o capital está decidindo sobre a vida dos trabalhadores, e o que lhe 
importa é apropriar-se do trabalho social” (GOMES, 2009, p.11).
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Considerando que a maioria dos trabalhadores sociais do período eram assistentes sociais, cabe destacar 
que essa categoria de profissionais, além de se opor ao modelo de ações emergenciais impostas pelo gover-
no, buscou trabalhar com propostas na perspectiva da emancipação social. 

Os profissionais, com destaque aos assistentes sociais, embasados na perspectiva de uma prática eman-
cipatória e partindo das diretrizes do direito à cidadania, passam a se articular com os movimentos sociais 
objetivando fortalecer as lutas e contribuir para a mudança social. Paz e Taboada (2010, p. 47) salientam que, 
apesar desse período repressivo e da ausência de estímulos às atividades organizativas, as propostas e dis-
cussões acerca do trabalho social eram voltadas a ações que favoreçam o direito do trabalhador e viabilizem 
sua autonomia.

Com outros avanços, em 2003, foi incorporado, na PNH, o trabalho social, como componente da política 
urbana. Em 2005, com o programa Crédito Solidário há outra possibilidade de realizar o trabalho social em 
modalidades que atendam as reinvindicações dos movimentos de moradia com recursos federais, bem como 
em 2009, com o programa MCMV-E. Entretanto, há que se observar que esses avanços não foram acompan-
hados da estruturação do trabalho social nas três esferas de governo.

No contexto de desmonte da Política Urbana, há a preocupação de como fortalecer os movimentos de mora-
dia no enfrentamento à violação dos direitos do trabalhador. Os profissionais comprometidos com a luta dos 
movimentos de moradia e que atuam com eles em projetos de HIS, deve ter ações voltadas ao fortalecimento 
do movimento. De acordo com a militante do MTST:

Então, eu acho que a perspectiva de qualquer trabalho social, de qualquer movimento ou qualquer 
assistente social, ou qualquer pessoa que trabalhe com os mais pobres, tem que ser uma pers-
pectiva libertadora, não pode ser uma perspectiva de fazer trabalho social para adaptar aquele ser 
humano favelado a viver no condomínio, a respeitar regras novas, tem que ser um trabalho liberta-
dor. Um trabalho de compreensão daquilo que está sendo conquistado, de que ele vai morar em 
um local que foi construído por trabalhadores, talvez eles próprios tenham construído, e que aquilo 
tem significado de moradia e não de lucro e não de mercadoria (Depoimento de Natália Szermeta, 
2016)219.

De forma geral, há a compreensão de que o trabalho social não é para sustentabilidade da obra ou para aten-
der burocracias. Para um trabalhador social, é um desafio trabalhar com pessoas, vivendo na globalização, já 
que todos nós sofremos influências de processos histórico-culturais e de discursos ideológicos burgueses. 
Influências que acontecem nas escolas, na mídia, nas relações de trabalho, etc.

O trabalhador social atua na contradição do sistema capitalista, e podemos observar isso na própria atuação 
com os movimentos de moradia, onde de um lado há o programa MCMV que atende o interesse da classe 
dominante, mas que por outro lado, possibilita nas ações do movimento, em processos de autogestão na 
produção habitacional, a emancipação do trabalhador.

219 Idem 6
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Essa forma de atuação para nós nos possibilita para além da casa a construção de comunidades 
mais conscientes e aí os movimentos de valores como solidariedade, companheirismo e coletivis-
mo.
Acho que isso é muito ideológico, mas é fundamental. A gente precisa combater o individualismo 
na sociedade atual. A propriedade privada na cabeça das pessoas é um negocio violentíssimo. 
Isso é um entrave para o processo de avanço nas lutas do País. De avanço do próprio projeto que 
a gente tem. Então, tem que está na nossa visão esse combate tenaz à propriedade privada, ao 
individualismo (Depoimento Leonardo Péricles 2016)220.

Em face de um contexto cultural marcado por experiências individualistas; estímulos a relações de disputa e 
poder, é necessário manter-se atentos, para não cair nas armadilhas que fragilizem as ações coletivas.

O papel do trabalhador social deve envolver as experiências e organização já existente nos movimentos de 
moradia e, a partir disso, empreender ações que incentivem a autonomia de seus participantes; contribuam 
com uma cultura que combata o individualismo; para a construção de identidade de luta; resgatem a história 
do movimento, das lutas de classe dos trabalhadores, conforme destaca Leonardo:

Aí o seguinte, a gente parte da perspectiva de que o trabalho social, ele tem que ser o trabalho 
coletivo e que a formação política, ela deve se dar a partir do entendimento que a gente está na 
sociedade em que a luta de classes não deixou de existir. Os lutadores sociais mais conscientes, 
em nossa opinião, precisam trabalhar também nesta perspectiva (Depoimento Leonardo Péricles 
2016)221.

Na mesma perspectiva, Evaniza Rodrigues apud Dos Santos (2016, p.70), salienta que a formação política 
também contribui com a organização comunitária, prevista na portaria 21 de 2014 como ação do trabalho 
social em programas de HIS.

A formação política também está vinculada ao processo de aprendizados coletivos que se contrapõe às ideias 
que criminalizam as famílias. De acordo com Barbosa (2014, p. 105), 

Em geral as instituições imaginam que estes grupos ou atores que lutam por moradia possuem um 
grau baixo de compreensão da realidade, considerando que esta realidade é complexa, se expres-
sa por significados, das instituições e da política. No entanto, as pessoas, sujeitos ou atores, na 
medida em que se encontram num processo de luta pela moradia, transformam seu cotidiano num 
aprendizado permanente: numa escola da luta.

Observa-se as lideranças, compreendem que a contribuição do profissional que atua com trabalho social está 
relacionada à formação política que já é prática dos movimentos de moradia. É um espaço de aprendizados, 
no entanto, também de conflitos, pois fazem parte dos processos democráticos. 

220 Idem 3.
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Compreende-se que, quando surge um conflito, a ideia não é medir forças, pelo contrário, o movimento e os 
profissionais de trabalho social devem ampliar ainda mais os espaços para que os conflitos apareçam, sejam 
debatidos e negociados. São importantes a criação e o fortalecimento de espaços, para essas conversas, 
fundamentais para a construção de uma convivência social.

Evaniza destaca que a os conflitos fazem parte da relação entre movimento e profissionais, mas aponta que a 
pactuação de valores e propostas é fundamental durante todo o processo. 

É obvio que tem um pacto prévio aí entre profissionais e movimento. Não é que isso não haja con-
flito: “A gente pensa igualzinho e a gente vai ter que tolerar”. Não, ao contrário, é claro que vai ter 
conflitos né. E os conflitos de todos os tipos, desde o limite do que esse grupo quer fazer efetiva-
mente a autogestão, se ele defende efetivamente a autonomia das pessoas, o fortalecimento das 
pessoas, que as pessoas saiam mais fortes e mais capacitadas e mais empoderadas desse pro-
cesso e que podem inclusive questionar a própria coordenação, a própria associação e o próprio 
trabalho social (Depoimento de Evaniza Rodrigues apud, DOS SANTOS, 2016, p.70). 

Concordamos que o profissional tem que se posicionar na defesa dos valores do movimento social, estabele-
cendo alianças políticas e fortalecendo as lutas. E, ainda, na perspectiva da competência profissional, realizar 
atividades que possibilitem às famílias debater e superar posturas individualistas, construindo bases coletivas 
na luta por direitos, com o olhar crítico para a realidade

Os estudos acadêmicos embasados na perspectiva marxista, podem, a partir das experiências concretas de 
atuação com os movimentos de moradia, fornecer elementos do cotidiano que contribuam aos estudos aca-
dêmicos no campo da intervenção do Serviço Social, que têm sido pioneiro nesta área.

Notas Conclusivas

A contradição social se expressa também no trabalho social, pois ao mesmo tempo em que as ações podem 
fortalecer o movimento de moradia, também atendem os interesses do capital. Nesta perspectiva há diversas 
disputas colocadas no processo de lutas de classes, uma delas é o lugar e a contribuição do trabalho social. 
Suas vertentes podem ser observadas como: 

Aquelas que fortalecem os interesses da classe dominante que coloca o trabalho social como aquele que 
deve manter o funcionamento das ações vinculadas à sustentabilidade das obras e questões burocráticas 
em projetos de Habitação de Interesse Social, colocando o próprio trabalhador social em um lugar de mero 
reprodutor de ações alienadas. E aquelas que fortalecem os interesses dos trabalhadores participantes nos 
movimentos, onde buscam compreender o trabalho social como processo não como produto. Buscam ainda 
defender o trabalho social embasado por um projeto político que pode contribuir com a mudança social de 
forma crítica e emancipadora. 

Neste sentido, é importante aos trabalhadores sociais que atuam com os movimentos de moradia a clareza 
de que posturas e ações fortalecem um lado ou outro para que se possam criar estratégias no sentido de 
contribuir com a luta da classe trabalhadora.
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Observa-se na trajetória dos programas habitacionais que, com todas as dificuldades e contradições que im-
plica o programa MCMV-E, este ainda é um avanço para a realização do trabalho social, e resultado de longa 
luta dos movimentos de moradia, em especial a UMM-SP. É uma possibilidade para que os profissionais e o 
movimento mantenham atuação coletiva e sua resistência ao realizar um trabalho que diferencia-se, mesmo 
dentro do programa, das ações que excluem as famílias dos processos. 
Dessa forma, utilizam das possibilidades do programa, para estimular as famílias do movimento a continuar 
lutando para a execução da Política Urbana, da maneira que historicamente vem sendo discutida e elaborada. 
Ao mesmo tempo, sem permitir que os programas habitacionais, que atendem aos interesses de mercado, 
sejam desmobilizadores dessa luta.
No contexto de desmonte da política habitacional, os movimentos de moradia compreende que a contribuição 
do profissional de trabalho social ao fortalecimento das lutas e enfrentamentos junto ao Estado está relacio-
nada à formação política que já é prática dos movimentos de moradia. 

Nesse caso, há um reconhecimento do trabalho social, da identidade dos grupos, da busca por conhecimento 
e de que a união dos envolvidos é importante para a conquista dos direitos e dos interesses comuns. O pro-
fissional não é chamado a adaptar, mas a mudar.
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Resumo

Aborda a cultura profissional em Serviço Social, no Brasil, a partir dos anos 1990, marco histórico da entrada do neoliberalismo 
no país, como receituário econômico e cultura, hegemonizado mundialmente sob a égide do capital financeiro. Contexto em que a 
questão social é aprofundada e avança o pensamento conservador reacionário na base da cultura dominante com implicações em 
toda vida social e em particular nas práticas profissionais. O estudo parte da concepção gramsciana de cultura como sociabilidade, 
modo de vida adequado a um padrão produtivo e de trabalho, sob a hegemonia de uma classe, para sustentar a tese: o Serviço So-
cial como profissão, pela função pedagógica da intervenção, integra as estratégias contraditórias formadoras da cultura, elaboradas 
pelas classes sociais em luta pela hegemonia; base em que constrói a própria cultura profissional. Demarcam-se tendências da culta 
profissional entre a cultura da assistência e do direito e a cultura crítica emancipatória. 

Palavras-chave: Cultura Profissional. Serviço Social. Tendências da Cultura Profissional.

Introdução

Este texto expõe resultados de pesquisas desenvolvidas sobre a cultura profissional no Serviço Social, na 
sociedade brasileira, em um esforço de síntese e reafirmação das bases de sua continuidade e verticalização 
em um novo projeto de pesquisa, no período 2018-2021223. A periodização do estudo cobre duas décadas 
(1990-2021) que marcam a penetração e enraizamento no país da orientação econômica e política-cultural 
neoliberal, que favorece o engendramento de um contexto adverso ao avanço do projeto profissional crítico 
do Serviço Social - o projeto ético político profissional - que se consolida e ganha hegemonia desde final dos 
anos 1970, referenciado nas lutas sociais emancipatórias da classe trabalhadora. 

Com a “flexibilização” das relações de produção e trabalho, e dos direitos dos trabalhadores, o avanço do 
pensamento conservador reacionário na base da cultura dominante e o movimento operário em crise, a classe 
trabalhadora, como analisa Lopes (2009, p.10), vive uma profunda contradição entre “a necessidade histórica 
de sua organização como classe e a dependência de políticas assistenciais míseras [...]” para sua reprodução. 
Tais processos incidem na vida social em todas as suas dimensões, na medida em que alteram a cultura, 
ou seja, impõem a adequação do modo de vida à reestruturação das relações de produção e de trabalho 
e inflexionam as práticas sociais de um modo geral, dentre elas as práticas profissionais e, principalmente, 
aquelas que intervêm nas mediações das políticas sociais, entre as quais se situa o Serviço Social - hoje com 
ampliada demanda pela política da assistência, principal estratégia de enfrentamento da questão social e de 
controle da pobreza.
222 Assistente Social, Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUCSP/Brasil. Docente Aposentada da Universidade Federal do 
Maranhão/UFMA/Brasil, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas/UFMA/Brasil. Email: maciel.m@uol.com.br
223 O estudo sobre a cultura profissional relaciona-se com a discussão sobre a questão da identidade profissional que é realizada no âmbito do grupo de pesquisa 
GSERMS/UFMA (Grupo de estudos, pesquisa e debates sobre Serviço Social e movimiento Social) de forma que há uma conexão entre este texto e o artigo “A QUES-
TÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: constituição histórica e a determinação do mercado de trabalho”, aprovado no XVI ENPESS (Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social/Brasil), Vitória/ES, dezembro 2018. 

mailto:maciel.m@uol.com.br
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Nesta análise reitero a tese com base em Gramsci, que venho sustentando desde o trabalho de doutoramen-
to em 2001 (ABREU, 2002), de que o Serviço Social como profissão inscrita nas relações sociais como uma 
especialização do trabalho coletivo (IAMAMOTO E CARVALHO, 1982), exerce função pedagógica e consti-
tui-se elemento integrante das estratégias formadoras da cultura na luta pela hegemonia, base em que gesta 
e desenvolve a própria cultura profissional. Como fundamento, tem centralidade a concepção gramsciana de 
cultura, como sociabilidade, modo de vida, maneira de pensar e agir adequada a um padrão produtivo e de 
trabalho (GRAMSCI, 2002). Assim, pela relação orgânica da profissão com a luta das classes, mediando e 
sendo mediada pelas estratégias contraditórias de controle social nas quais estão imbricados os processos 
persuasivos e coercitivos de formação da cultura, a cultura profissional vincula-se aos distintos movimentos 
desenvolvidos pelas classes sociais em luta pela hegemonia na formação da cultura, necessários para a ade-
quação do modo de vida aos projetos ou padrões de produção e do trabalho em disputa, em que se confron-
tam tendências, sob a hegemonia de uma delas.  

A questão da cultura profissional no Serviço Social na sociedade brasileira a partir dos anos 1990, que reco-
loco nesta análise, parte da tese da centralidade da assistência, como política, em detrimento da saúde e da 
previdência, no âmbito do sistema seguridade no enfrentamento das desigualdades e controle da pobreza, e 
se impõe para o Serviço Social, como “uma das principais áreas de intervenção e mercado de trabalho” (LO-
PES, 2009), com repercussão em todas as dimensões da profissão, apontando para retrocessos profissionais. 
Equivale dizer que a assistência “penetra a subjetividade dos profissionais e dos alunos através do estágio 
em um processo que incide profundamente na cultura profissional, orientada, na prática, pela despolitização 
da questão da pobreza e da desigualdade.” (Ibidemp.25). Essa orientação é contraposta ao ideário do projeto 
profissional crítico que aponta para a formação da cultura profissional fundada na filosofia da práxis, isto é, 
crítica e politizadora das relações sociais mediante relações pedagógicas de cunho ético-humanista classista, 
na perspectiva de formação e elevação da consciência política de todos os sujeitos envolvidos no processo 
interventivo. Ao mesmo tempo há que se considerar que a luta em defesa e garantia de direitos, fundada no 
ideário do welfare state, a partir da CF/1988, assimilada, fortemente, nos anos 1990 no meio profissional com 
ênfase no direito à assistência, defronta-se com o desmonte neoliberal dessas conquistas, agora destroçadas 
com a política de “austeridade” intensificada pós-golpe parlamentar-jurídico-midiático sob a forma de impea-
chment da Presidente Dilma Rouseff, eleita em 2014. 

A crise política que se instaura a partir daí, reflete e agrava a crise econômica e ambas aprofundam as con-
dições adversas ao avanço, no meio profissional, no Brasil, da ainda incipiente crítica aos direitos sociais, 
sobretudo ao direito à assistência em seus fundamentos ontológicos como uma necessidade social fundada 
na reprodução das desigualdades, ainda que, contraditoriamente respondam a demandas da classe trabal-
hadora. Tem crescido entre os/as assistentes sociais, “a partir da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
e [...] do Sistema Ùnico da Assistência Social (SUAS), a perspectiva da luta pela assistência como direito, cuja 
centralidade pode obstruir a luta pelo direito ao trabalho” (ABREU E LOPES, 2007, p.15), que apesar das suas 
contradições, constitui o eixo da luta fundamental na sociedade capitalista na perspectiva de sua superação; 
e, portanto base da formação de uma nova cultura pela classe trabalhadora no processo de sua constituição 
como força social e política hegemônica – que é assim, referência concreta da intervenção crítica dos assis-
tentes sociais nas relações sociais a partir da qual pode construir a cultura profissional crítica emancipatória. 
Nesse quadro complexo, os estudos realizados sobre a temática apontam tendências contraditórias da cul-
tura profissional que se entrecruzam no emaranhado cotidiano da intervenção profissional, no mercado de 
trabalho, demarcadas a partir dos anos 1990, entre a cultura da assistência e do direito e a cultura crítica 
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orientada pela necessidade histórica de emancipação humana. Tais tendências traduzem vínculos políticos e 
ideológicos com os projetos sociais em disputa, em que a cultura é um elemento constitutivo estratégico na 
luta pela hegemonia. 

A Concepção de Cultura em Gramsci: Aportes para Análise da Cultura Profissional em Serviço 
Social

Retomo, como ponto de partida, o entendimento de que a organização da cultura pelas classes sociais fun-
damentais apresenta-se como elemento constituinte do movimento histórico real de organização política da 
classe como classe para-si, vinculada organicamente a um padrão de produção e de trabalho, como acentua 
Gramsci (2001) em sua análise sobre o “Americanismo e o Fordismo”. Para o autor, o nexo orgânico entre a 
racionalização da produção e do trabalho e a organização da cultura traduz-se na necessidade de estabeleci-
mento do conformismo social, isto é, da adaptação do homem ao ambiente, supondo um equilíbrio psico-fí-
sico, que é assim, a base de uma sociabilidade. Gramsci (1999) sustenta que:

criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas ‘originais’, significa 
também, e sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las”, por assim 
dizer; e, portanto, transformá-las em bases de ações vitais, em elemento de coordenação e de 
ordem intelectual. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente 
e de maneira unitária a realidade presente é um fato ‘filosófico’ bem mais importante e ‘original’ do 
que a descoberta, por parte de um “gênio” filosófico, de uma nova verdade que permaneça como 
patrimônio de pequenos grupos de intelectuais. (p.13).

Deste modo, a organização da cultura inscreve-se no plano superestrutural em que a sociedade civil tem a 
função de concretizá-la na reprodução ou na transformação da sociedade como um todo (COUTINHO, 2000), 
através do trabalho dos intelectuais na elaboração e difusão das concepções de mundo e a sua socialização 
e transformação em bases de ações vitais.

Na análise sobre “Americanismo e Fordismo”, como cultura e hegemonia, Gramsci considera que “os méto-
dos de trabalho são indissociáveis a um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida; não é possí-
vel obter êxito num campo sem obter resultados tangíveis no outro” (GRAMSCI, 2001, p.266). Acentua que o 
nexo orgânico entre a racionalização da produção e do trabalho e a organização de uma ordem intelectual e 
moral, tem em vista o estabelecimento do conformismo social, como dito, o equilíbrio psicofísico, a adaptação 
do homem ao ambiente, base de uma nova sociabilidade. 

Daí resulta a formação de um novo tipo humano – o trabalhador fordiano - com as qualidades morais e inte-
lectuais adequadas à nova organização do processo produtivo. Gramsci (2001) extrai da sua crítica profunda 
desse movimento, lições para pensar as contradições e dificuldades da construção da hegemonia pelas 
classes subalternas no Ocidente e no Oriente, levando em conta, principalmente, a experiência revolucionária 
italiana derrotada pelo fascismo e a experiência soviética cujos equívocos estratégicos desta, já identificados 
por ele, entre os métodos de militarização do trabalho e a formação de uma nova ordem intelectual e moral, 
comprometiam a perspectiva revolucionária da referida experiência. Assim, reelabora o mesmo nexo orgâni-
co como devir histórico, para pensar a organização de uma nova e superior cultura no processo de luta por 
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transformações estruturais e superestruturais, elemento constitutivo do movimento mais amplo de superação 
da sociedade capitalista e instauração de uma nova sociedade. Nesse processo demarca a imbricação das 
relações pedagógicas, quando considera que “toda relação de ‘hegemonia’ é necessariamente pedagógica” 
(GRAMSCI,1999, p.399). 

Sob o ponto de vista das classes subalternas224, aqui referida à classe trabalhadora em sua totalidade, a 
perspectiva da constituição de sua hegemonia, considerada no pensamento gramsciano, como estratégia 
revolucionária para superação da ordem do capital e construção da alternativa socialista no ocidente, é assim, 
condição para a conquista da emancipação dessa classe – base da emancipação humana. Essa estratégia 
recoloca a construção de uma nova e superior cultura, a partir de uma verdadeira reforma intelectual e moral, 
que só pode ser pensada como parte da totalidade dos processos revolucionários de transformação estrutu-
ral e superestrutural, como condição necessária embora não suficiente para a emancipação político-ideológi-
ca dessas classes na constituição e redimensionamento das relações de força para a conquista do poder do 
Estado, no processo ideológico-político-militar de superação da ordem burguesa. 

Nesse quadro complexo, a reforma intelectual e moral como um amplo movimento de crítica e destruição da 
cultura dominante “significa criar o terreno para um novo desenvolvimento da vontade coletiva nacional-po-
pular, no sentido da realização de uma forma superior e total de civilização moderna.” (GRAMSCI, 2000, p.18). 
A vontade coletiva é assim, a expressão de um processo de reforma intelectual e moral desenvolvido pelas 
classes subalternas, trabalhadora, como a “consciência operosa da necessidade histórica como protagonista 
de um drama real e efetivo.” (Ibidem p.17). Constitui, portanto, uma categoria complexa onde se evidenciam os 
nexos contraditórios entre a base econômica e a superestrutura na constituição de um novo bloco histórico, 
de uma nova hegemonia. Gramsci (1999) refere-se a esse movimento como “catarse”, para indicar “a passa-
gem do momento meramente econômico (egoístico-passional) ao momento ético-político, isto é, a elaboração 
superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto significa também a passagem do 
‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade à liberdade’ “ (p.314). 

Assim, o grande desafio pedagógico da filosofia da práxis é avançar na construção de práticas e instrumentos 
pedagógicos originais para conduzi-los a uma concepção de vida superior, uma nova cultura, em luta perpétua 
com as forças do retrocesso no amplo movimento das transformações estruturais e superestruturais. Nesse 
movimento, a organicidade do pensamento e a solidez cultural só podem ocorrer se entre os intelectuais e os 
simples se verificar “a mesma unidade que deve existir entre a teoria e prática” (Ibidp.100), isto é, se os intelec-
tuais forem os intelectuais orgânicos daquelas massas e tiverem elaborado e tornado coerentes os princípios 
e os problemas que aquelas massas tenham colocado com a sua atividade prática, “constituindo assim um 
bloco cultural e social” (ibid, p.100), ainda nas condições de explorada economicamente. A vinculação orgâni-
ca entre intelectual e classe social constitui a marca da necessidade histórica de unidade entre teoria e práti-
ca, “como um aspecto da questão política dos intelectuais”(Ibid, p.104). Aos intelectuais orgânicos das classes 
subalternas compete o trabalho de reforma intelectual e moral, ou seja, de elaboração de um pensamento su-
perior ao senso comum, mantendo sempre uma relação educativa formativa com a massa no sentido da sua 
elevação intelectual e cultural, condições necessárias na formação de uma nova cultura. Gramsci sublinha a 

224 A concepção gramsciana sobre “classes subalternas” ou “grupos sociais subalternos” apresenta-se complexa, polêmica e pouco enfatizada no debate político-aca-
dêmico. Uma referência desse debate é a interpretação desenvolvida por Cardoso (1995) referida à perspectiva de unidade do operariado industrial e do campesinato na 
luta pela hegemonia na sociedade italiana, no início do século XX. Cardoso (1995), no esforço de atualização dessa categoria, acentua que ela dá conta de um conjunto 
de situações de exploração e dominação a que estão submetidos vastos segmentos da sociedade. Neste projeto de pesquisa tem-se a preocupação de avançar na 
discussão dessa categoria, assim, será utilizada neste texto com base na linha de interpretação de Cardoso (1995).
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importância do partido político, como intelectual coletivo, na elaboração e difusão das concepções de mundo 
e elaboradores das intelectualidades integrais e universais, isto é, “o crisol da unificação da teoria e prática 
entendida como processo histórico real.” (Ibid, p.105). E acrescenta como necessária que a sua: 

formação se realize através da adesão individual e não ao modo ‘laborista’, já que – se se trata de 
dirigir organicamente ‘toda a massa economicamente ativa’- deve-se dirigi-la não segundo velhos 
esquemas, mas inovando; e esta inovação só pode tornar-se de massa, em seus primeiros está-
gios, por intermédio de uma elite na qual a concepção implícita na atividade humana já se tenha 
tornado, em certa medida, consciência atual coerente e sistemática e vontade precisa e decidida. 
(GRAMCSI,1999, p.105).

Para Gramsci, a construção de uma nova ordem não se pode esperar dos grupos sociais ‘condenados’ por 
ela, só se pode esperar dos grupos sociais que estão criando, “por imposição e através do sofrimento, as 
bases materiais desta nova ordem: estes ‘devem’ encontrar o sistema de vida ‘original’, [...], a fim de transfor-
marem em ‘liberdade’ o que hoje é ‘necessidade’.” (GRAMSCI, 2001, p.281).

Tendências da Cultura Profissional: Entre a Cultura da Assistência e do Direito e a Cultura 
Crítica Emancipatória

Pensar a questão da cultura profissional no Serviço no contexto brasileiro supõe considerá-la imbricada aos 
movimentos das classes sociais de elaboração de ideologias e sua difusão como base de subjetividades e 
condutas individuais e coletivas, isto é aos processos formadores da cultura, na luta pela hegemonia. Sob 
o ponto de vista da classe detentora da capital tem-se o fortalecimento de ideologias sempre atreladas aos 
interesses do poder econômico e político dominante central, como é o caso da cultura dominante fundada 
no pensamento conservador que fortalece o individualismo enraizado na propriedade e na “liberdade” de 
mercado.

Enquanto que em relação às classes subalternas, trabalhadora, trata-se de luta permanente na perspectiva 
da formação de vontade política nacional-popular, sustentada no rompimento da ideologia dominante e cons-
trução de uma nova e superior concepção de mundo e a sua difusão com base novas ações vitais. Para Cou-
tinho (2000) esse movimento e os pressupostos da formação e organização material da cultura, aparecem de 
modo mais claro, no país, a partir de 1945, período marcado pela redemocratização, em que se destacam: o 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), legalizado, como um partido de massa; os sindicatos operários com peso 
nas lutas econômicas e na vida política do país; e a organização em associações profissionais de setores das 
camadas médias da sociedade voltadas para a defesa de seus interesses e ideais. 

Nessa direção, são importantes os processos organizativos impulsionados, contraditoriamente, nos marcos 
das políticas populistas que se instauram a partir da década de 1950, em que se destacam as lutas por refor-
mas de base no período pré-1964, sufocados pelo golpe militar de 1964, que, principalmente a partir do AI-5, 
tenta destroçar os embriões de uma sociedade civil autônoma em formação, na qual se defrontam as classes 
sociais e as lutas sociais da classe trabalhadora já apontavam para a formação de cultura nacional-popular 
em contraposição a cultura dominante imposta pelos detentores do poder a partir do Estado.
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Destacam-se nesse período as Ligas Camponesas, o Movimento de Educação de Base (MEB), os Centros 
Populares de Cultura (CPCs) ligados a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Movimento de Cultura Po-
pular (MCP) - este criado pela prefeitura de Recife/PE sob a administração de Miguel Arraes, em 1960, além 
de inúmeras manifestações no campo das artes dentre elas sobressaem-se cinema, teatro, e música. Cabe 
mencionar também a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, em 1955, que embora vinculado ao 
Ministério de Educação e Cultura era dotada de uma autonomia administrativa, com liberdade de pesquisa, de 
opinião e de cátedra, destinado ao estudo, ao ensino e à divulgação das ciências sociais. O ISEB funcionou 
como núcleo irradiador de ideias e tinha como objetivo principal a discussão em torno do desenvolvimentis-
mo, e a princípio, a função de validar a ação do Estado durante o governo de JK. Foi extinto após o golpe 
militar de 1964 e muitos de seus integrantes, os isebianos, foram exilados do Brasil. 

Assim, umas das primeiras medidas da ditadura foi o fechamento dos principais institutos democráticos de 
organização cultural do país, os CPCs e o ISEB e a dissolução do Comando dos Trabalhadores Intelectuais 
(CTI) (COUTINHO, 2000). Deve-se considerar que, nesse período (1965-1985), a passagem do capitalismo 
brasileiro para era dos monopólios225, com o desenvolvimento das forças produtivas e a instauração no país, 
do ciclo da denominada “autocracia burguesa” (FERNANDES 1975, como citado em NETTO, 1991), que cobre 
o período de abril 1964 a março de 1979 (NETTO,1991), há profunda interferência no sistema de organização 
da cultura. Três aspectos são relevantes nas mudanças no campo da organização da cultura: a penetração 
do domínio de grandes monopólios, sobre os meios de comunicação massa, especialmente a televisão, o 
cinema, e a grande imprensa escrita que impulsionam e potenciam a difusão das ideias dominantes e a for-
mação de um consenso de cima para baixo em torno do modelo de “desenvolvimento com segurança” e do 
regime ditatorial; a ampla reforma da política educacional levada a cabo pela ditadura militar, para modelar o 
sistema institucional de ensino conforme as exigências imediatas e estratégicas do projeto “modernizador”, 
como assinala Netto (1991). Assim, o regime ditatorial engendra uma ampla estratégia no mundo da cultura 
para criação de um bloco cultural funcional ao projeto “modernizador” com um objetivo preciso de “controlar 
a vida cultural do país.” (Ibid, p.44). 

Em relação ao Serviço Social, a rigorosa análise de Netto sobre a Ditadura e Serviço Social (1991) evidencia 
as conexões entre a autocracia burguesa e a renovação do Serviço Social nesse período. É possível entender 
que nas contradições da autocracia burguesa e no movimento cultural que se forma naquela conjuntura, como 
assinala Netto (1991), confluem vetores antagônicos que favoreceram a autocrítica e a renovação profissio-
nal em diferentes direções: “a perspectiva modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção 
de ruptura” que impulsionaram rearranjos, redimensionamentos e rupturas e continuidades na totalidade da 
profissão e da cultura profissional. Discute-se a formação da cultura profissional do assistente social, na so-
ciedade brasileira, impulsionada por dois movimentos organicamente imbricados na intervenção profissional 
no mercado de trabalho. 
Um movimento é engendrado pelas demandas postas pelo fortalecimento e centralidade da assistência a 
partir da reconfiguração conceitual, legal e institucional pós CF/1988, com base na Lei Orgânica da Assis-
tência Social /1993 (LOAS) e Sistema Único da Assistência Social/ 2005 (SUAS) e como principal política no 
âmbito do sistema de seguridade no enfrentamento da questão social e controle da pobreza. Esse movimento 
revigora as posturas pedagógicas subalternizantes – em destaque a “ajuda” e o “participacionismo” - fren-

225 O golpe militar de 1964 vincula-se, segundo Netto (1991, p.16) a uma grande estratégia que os centros imperalistas, sob a hegemonia norte-americana, patrocinaram, 
especialmente, no curso dos anos sessenta do século passado, que se configurou como uma “contra revolução preventiva” em escala planetária (com rebatimentos 
principais no chamado Terceiro Mundo, onde se desenvolviam, diversamente, amplos movimentos de libertação nacional e social).
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te às necessidades colocadas pela intensificação da exploração, do envolvimento produtivo do trabalhador 
e do controle persuasivo do trabalho pelo capital. Tais posturas são acionadas para o enquadramento dos 
sujeitos nas exigências legais e normas institucionais de acesso aos serviços prestados nos estreitos limites 
impostos pelo padrão de acumulação e que alimentam uma visão acrítica e legitimadora desse sistema. Nesta 
perspectiva, a pedagogia inerente à política de assistência tende à despolitização e cooptação dos usuários 
e contribui para a debilitação e inibição de formas de resistência e pressão em torno dos interesses imediatos 
e históricos da classe e penetra na subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo. 

Esta tendência é robustecida no debate intelectual pelo pensamento pós-moderno, cujas ideias acentuam 
uma visão fragmentária da sociedade e reforçam a orientação ao individualismo em contraposição à perspec-
tiva histórico-crítica do marxismo fundada na luta de classes. Prevalece a noção do pobre em detrimento do 
sujeito trabalhador, que depende da política de assistência para sua reprodução e de sua família. Esse vetor 
fortalece a cultura histórica da assistência na profissão forjada desde as origens da profissão e enraizada na 
intervenção, esta que é a dimensão primeira da constituição na história da profissão. A assistência a partir da 
Constituição Federal de 1988, como dito, institucionaliza-se como direito social, a ser garantido a “todos que 
dela necessitar” (BRASIL,CF/1988) e como “dever do Estado e da sociedade.” (BRASIL, LOAS,1993), ao mes-
mo tempo em que, sob tal demarcação, dissimuladamente, reatualiza-se e se fortalece o assistencialismo, 
pela mediação da sociedade civil; embora metamorfoseado em direito, só pode ser assistencialismo, robus-
tecido pela reiterada “filantropia estatal.”(OLIVEIRA,1998).

Nessas contradições, a assistência é revigorada no tripé do tardio sistema da Seguridade Social brasileiro, 
instaurado pela CF/1988, em detrimento da Previdência e a Saúde (com as quais forma este sistema), pela 
primazia de pretensa implementação “de forma integrada às demais políticas visando ao enfrentamento da 
pobreza, à garantia de mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais” (BRASIL/LOAS,1993). Amplia a demanda ao Serviço Social e se reafirma 
como principal espaço de intervenção do Serviço Social, na sociedade brasileira. Além disso, o fetiche da 
assistência (MOTA, 2006) e o superdimensionamento de sua função histórica, somados ao afã da primazia do 
assistente social na equipe de implementação do Sistema Ùnico de Assistência Social/2005 (Suas), agregam 
novos elementos à ideologia da assistência e esta plasma subjetividades e condutas com interferência em to-
das as dimensões da profissão. No que diz respeito à intervenção, são profundos seus desdobramentos: rea-
tualizam-se práticas oriundas do solidarismo entre classes antagônicas, como a filantropia e o voluntarismo 
que revigoram velhas relações pedagógicas como as que consubstanciam a “ajuda psicossocial individualiza-
da” e o “participacionismo”, marcas da identidade profissional tradicional e de sua expressão tecnicista mais 
rigorosa sob a égide da modernização conservadora dos anos 1960/1970 (primeiro momento do Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social no Brasil). 

Se antes, identificavam-se como os profissionais da “ajuda” e da “participação”, escudados na frieza da 
pseudoneutralidade metodológica, na prestação da “assistência educativa” articulada ao associativismo e ao 
comunitarismo; hoje, tais relações se revelam nos limites institucionais da intervenção, sobretudo pelo “possi-
bilismo prático” e se revestem de outras roupagens assimiladas numa linguagem em que comparecem dentre 
outras: estratégias de “empoderamento” dos sujeitos que demandam a ação profissional, defendidas como 
articulação de forças visando à mobilização do poder desses sujeitos face à desresponsabilização do Esta-
do no enfrentamento das sequelas da questão social, corroborando para a dissimulação das determinações 
estruturais desses processos; a esdrúxula política de humanização dos relacionamentos entre profissionais e 
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sujeitos que demandam a ação profissional; as condicionalidades - novo nome da seletividade que implicam 
desde a redução de atendimentos à socialização dos custos dos serviços prestados; como também reno-
vam a linha da psicologização em que se incluem as técnicas do chamado “Serviço Social clinico’ e outras 
expressões. 

O outro movimento que impulsiona a formação da cultura profissional, apreendido a partir das contradições 
e desafios postos nas lutas sociais da classe trabalhadora, aponta duas direções dos processos pedagó-
gicos formadores da cultura profissional. Esses processos desenvolvem-se entre o horizonte da cultura do 
“bem-estar”, tardiamente colocado nas lutas sociais dessa classe, a partir da incorporação de muitas deman-
das na Constituição Federal como direito - horizonte este tido muitas vezes como o fim último da intervenção 
profissional - e a perspectiva da construção e nova e superior cultura no processo de superação da ordem 
capitalista, que é profundamente tensionada com a derrocada das experiências do chamado socialismo real 
no final da década de 1980, que referendou a negação da possibilidade de uma sociedade alternativa à capi-
talista. 

Assim, em meio às contradições, destacam-se: i) processos pedagógicos que buscam vinculação às lutas 
no âmbito do direito à seguridade, embora legítimas e necessárias frente ao aprofundamento das desigual-
dades sociais, mantém a reprodução dos trabalhadores fora das relações salariais e reforçam a dependên-
cia material e a submissão político-ideológica em relação às condições de subsistência física, contribuindo 
para a reprodução de um modo de vida – ou seja, de ‘toda a maneira de ser’ de homens reprimidos pelas 
condições alienadas e reificadas da sociedade de mercado”, (MÉSZÁROS, 2002, p.1008); ii) processos peda-
gógicos gerados nas lutas sociais a partir do trabalho que apontam para a superação da ordem do capital e 
construção de uma nova sociedade. São lutas que requisitam o fortalecimento de uma pedagogia própria da 
classe trabalhadora - de resistência e emancipatória – necessária na formação política e ideológica da classe 
trabalhadora em seu processo de constituição autônoma contraposta à ordem do capital e consubstanciada 
na produção e difusão do conhecimento crítico sobre as condições de vida e sua transformação em “bases 
de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral” (GRAMSCI, 1999, p.95).

A partir dessas direções, demarca-se a cultura profissional do direito no Serviço Social que tem suas bases e 
ganha força no meio profissional com a participação ativa dos assistentes sociais no processo constituinte e 
na luta pela garantia de direitos conquistados na CF/1988, orientadas pelos valores de justiça social e demo-
cracia liberal; e a cultura crítica na perspectiva da emancipação humana, sustentada no pensamento crítico 
marxista e nos processos concretos de organização, luta e resistência da classe trabalhadora, como sujeito 
da emancipação, que se gesta no âmbito do projeto profissional crítico a partir dos 1970/1980. Deste modo, 
a partir da Constituição/1988, o ideário da justiça social e da democracia participativa, e os desdobramentos 
legais-institucionais e jurídicos na garantia dos direitos conquistados, fortalecem e ampliam a intervenção 
profissional no campo sócio-jurídico e também consubstanciam o discurso e práticas de defesa do direito e 
da cidadania, nas diferentes áreas de atuação. 

A cultura profissional do direito no Serviço Social confronta-se no cotidiano profissional particularmente, na 
intervenção, com aspectos reconfigurados do projeto profissional tradicional, sob o impulso do avanço do 
conservadorismo na sociedade e na profissão. A cultura do direito deriva do processo histórico da profissão 
no país, que vem se consolidando nas últimas quatro décadas, em vinculação à luta dos trabalhadores por di-
reitos e liberdades democráticas, marco histórico no movimento de construção do chamado Projeto Ético-Po-
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lítico Profissional (este projeto, embora eivado de polêmicas, ainda que tenha a assistência em seu núcleo 
central, vincula a profissão aos interesses da classe trabalhadora e à necessidade histórica de emancipação 
das classes, na especificidade da sociedade brasileira.

Assim, contraditoriamente, embora, as lutas no âmbito do direito à seguridade sejam legítimas e necessárias 
frente ao aprofundamento das desigualdades sociais, mantém a reprodução dos trabalhadores fora das re-
lações salariais e reforça a dependência material e a submissão político-ideológica em relação às condições 
de subsistência física, contribuindo para a reprodução de um modo de vida sustentado na exploração e na 
dominação de classes. Aspectos que tencionam a formação da identidade profissional como profissionais 
críticos, mas ainda arraigada a uma consciência do que é possível na sociedade capitalista, portanto, de uma 
maneira de ser “de homens reprimidos pelas condições alienadas e reificadas da sociedade de mercado”. 
(MÉSZÁROS, 2002, p.1008). 

Entretanto criam-se nessas contradições, condições para a formação da cultura crítica emancipatória na 
profissão, que se configura pelo assumir da dimensão política da profissão e com ela a politização dos as-
sistentes sociais enquanto intelectuais profissionais e a consciência de classe como trabalhadores/as. Nesse 
movimento, sob a influência de processos de luta impulsionados pela necessidade histórica da emancipação 
das classes sociais, como missão histórica da classe trabalhadora, embora enfraquecida como força política 
e social, na medida em que, segundo Oliveira (2003), foi erodida pela reestruturação produtiva e pelo trabalho 
abstrato-virtual, ao mesmo tempo em que perde força a perspectiva emancipatória dos trabalhadores e toda a 
humanidade com a derrocada das experiências socialista no século XX, notadamente a da União Soviética no 
final dos anos 1980. São lutas que requisitam o fortalecimento de uma pedagogia própria da classe trabalha-
dora - de resistência e emancipatória – necessária na formação política e ideológica dessa classe na formação 
de uma nova superior cultura. 

Conclusão

A formação da cultura profissional está imbricada à natureza e à constituição histórica da identidade profis-
sional. A cultura profissional no Serviço Social, e o modo de pensar e agir dos assistentes sociais em sua 
inserção no âmbito da racionalização da produção e reprodução social e do controle social na sociedade ca-
pitalista (ABREU, 2002). Expressa-se na totalidade do Serviço Social constituída de quatro dimensões: inter-
venção, formação, produção de conhecimento e organização política-acadêmica, vinculadas organicamente, 
em que a intervenção, tem a primazia, como a dimensão definidora da natureza e da identidade do Serviço 
Social (LOPES, ABREU, CARDOSO, 2014)226, e, assim, constitui a base material da formação da cultura pro-
fissional, isto é, a dimensão cuja concretização, em condições determinadas, configura o movimento coletivo 
de construção e implementação de respostas às demandas contraditórias colocadas à profissão pelas clas-
ses sociais, através do qual contribui para a formação de subjetividades e condutas individuais e coletivas e 
materializa nexos a interesses econômicos, políticos e ideológicos, integrada a distintos movimentos culturais 
das classes sociais. 

No âmbito da profissão tem-se um duplo e contraditório movimento, na medida em que, na intervenção, 
através de uma mesma atividade profissional exerce função mediadora e é mediatizada pelos movimentos 
226 Tem-se que as demais dimensões “respondem a necessidades postas pela intervenção profissional, mas, com função de direção, atuam sobre ela a partir do con-
fronto autônomo com as diferentes correntes de pensamento e na correlação de forças na sociedade.” (LOPES, ABREU, CARDOSO, 2014, p. 124).
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culturais contraditórios, em que um deles tem a primazia e é fortalecido pela ação profissional e esta revela e 
revigora a cultura profissional em uma determinada tendência. 

A formação de uma nova cultura profissional, crítica e emancipatória coloca-se como dever ser, como luta 
permanente, constitutiva da construção de estratégias de sustentação e construção da resistência na defesa 
do projeto profissional crítico, cujo eixo central encontra-se no fortalecimento, na profissão, do pensamento 
crítico, marxista, orientador da organização e luta da classe trabalhadora na perspectiva da emancipação 
humana; e da organização política dos assistentes sociais no âmbito da organização e luta do conjunto da 
classe trabalhadora. 
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MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACIÓN 
Y TRABAJO SOCIAL ARGENTINO
Carina Berta Moljo
José Fernando Siqueira da Silva
Margarita Rozas Pagaza 
Roberto Orlando Zampani227

Resumen

Esta ponencia debate el Trabajo Social argentino entre las décadas de 1960 y 1980. Además, analiza el proceso de reconceptualiza-
ción en este país y sus dilemas como parte del Movimiento de Reconceptualización latinoamericano en el contexto de la mundializa-
ción capitalista-monopolista tardía y sus expresiones en América Latina. 

Palabras claves: Trabajo Social, Reconceptualización, Argentina. 

Introducción 

La propuesta de este artículo es debatir el Trabajo Social argentino entre los años 1960 y 1980 y resaltar las 
particularidades del Movimiento de Reconceptualización latinoamericano en este país228. Inicialmente serán 
elaborados comentarios sobre el “piso sociohistórico” que sustentó ese movimiento en América Latina y en 
Argentina: la era monopolista tardía del capitalismo mundial y el debate entre las tesis desarrollistas y aquellas 
basadas en la convivencia o la crítica a la dependencia. El texto trata el contexto político y social argentino 
y las influencias del Movimiento de Reconceptualización en el país. Son consideradas las influencias teóri-
cas, las relaciones establecidas con los militares, políticos y religiosos, y la participación de grupos armados 
o organizaciones político-militares. A continuación, el proceso de reconceptualización es analizado en su 
momento histórico a partir de libros, documentos de la época y publicaciones actuales que contribuyen con 
la reconstrucción de aquel periodo. Asimismo, se rescatan experiencias del Instituto de Servicio Social y el 
Grupo Ecro como bases del Movimiento de Reconceptualización en Argentina. Al final, se plantean algunos 
interrogantes para la continuidad de la crítica en la actualidad y posibilidades de reflexión y análisis sobre el 
tema el día de hoy. 

Este artículo es parte de un estudio colectivo que tiene como objetivo reconstruir el Movimiento de reconcep-
tualización en América Latina y sus interlocuciones con determinados países europeos y de América del Nor-
te. Esta investigación es coordinada por las profesoras Marilda Vilela Iamamoto y Claudia Mônica dos Santos, 
y financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq – Brasil).

227 Carina Berta Moljo - Trabajadora Social (UNR, Argentina). Doctora en Trabajo Social (PUC-SP). Docente-investigadora de la Universidade Federal de Juiz de Fora 
(Brasil). Correo electrónico: carinamoljo@uol.com.br; José Fernando Siqueira da Silva – Trabajador Social (UNESP-Franca). Doctor en Trabajo Social (PUC-SP). Docen-
te-investigador de la Universidade Estadual Paulista (UNESP-Franca - grado) y de la Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP - postgrado). Correo electrónicol: 
jfernandoss@terra.com.br; Margarita Rozas Pagaza – Doctora en Trabajo Social (PUC-SP). Docente-investigadora de la Universidad Naciona de La Plata (UNLP). Correo 
electrónico: margaritarozaspagaza@gmail.com; Roberto Orlando Zampani – Trabajador Social de la municipalidad de Rosario. Docente-investigador de la Escuela de 
Trabajo Social – Facultad de Ciencia Política – de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Correo electrónico: rzampani@hotmail.com.
228 El Movimiento de Reconceptualización tuvo espacio y tiempo bien definidos: ocurrió en el continente latinoamericano en un periodo ubicado, en general, entre 
1965-1975 (NETTO, 1981, p. 60). Tenía como propuesta contrarrestar las tesis del Servicio Social tradicional (aquel estructuralmente vinculado a las protoformas de esta 
profesión).
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mailto:rzampani@hotmail.com
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1. Desarrollismo, dependencia y renovación del Servicio Social latinoamericano

El Servicio Social no se explica por si mismo, endógenamente. Los estudios sobre la génesis, el desarrollo y 
la renovación de esta profesión hasta hoy, deben tener un cuidado esencial: reconstruir mentalmente proce-
sos objetivos existentes como parte constituyente de una totalidad social históricamente determinada (Marx, 
1989), procesos estos que se particularizan basados en condiciones específicas no menos importantes. Se 
trata, por tanto, de un proceso material, socialmente determinado, basado en condiciones históricas bien de-
finidas: la sociedad burguesa monopolista (Netto, 1992), en sus diferentes tiempos, marcada por la lucha de 
clases, inscrita en la división social y técnica del mundo laboral, como especialización del trabajo colectivo 
(Iamamoto, 2007)229. Lo que se busca es revelar las mediaciones capaces de explicar las particularidades de 
procesos universales, en especial en la diversa América Latina y considerando el Trabajo Social como parte 
de esa compleja dinámica. Por ello, generalizar sin captar las particularidades o, al revés, creer que “lo es-
pecífico” explica complejos sociales por si y a partir de si mismo, termina por reproducir orientaciones que 
priorizan dimensiones centradas en el logicismo que manipula lo real y su movimiento en nombre de la ciencia 
(Lukács, 1981, pp. 109-131; 2010, p. 58). 

El Movimiento de Reconceptualización es un complejo social que hizo parte de la realidad de algunos países 
latinoamericanos en un momento histórico determinado. No debe ser únicamente explicado como un movi-
miento interno de la profesión (reeditando determinado tipo de endogenía), como parte de un protagonismo 
exclusivo de profesionales y vanguardias. Se trata por supuesto, de un proceso compuesto por profesionales, 
cuadros intelectuales y militantes, apoyado en entidades latinoamericanas que representaban la profesión230, 
aunque estos aspectos solamente se expliquen en una totalidad histórica determinada más allá de la profe-
sión. El Trabajo Social argentino, su reconceptualización en el ámbito del Movimiento de Reconceptualización 
latinoamericano, compone esa compleja dinámica231.

Mientras la génesis de la profesión en el mundo estuvo estructuralmente articulada a la fase monopolista-for-
dista del capitalismo (típica de determinado momento del imperialismo mundial – Lenin, 2008; Gramsci, 1989), 
el Movimiento de Reconceptualización en América Latina y sus tendencias renovadas, objetivadas en esta 
parte del continente latinoamericano, fueron tejidas en la fase tardía del capitalismo (Mandel, 1985). Este mo-
mento se caracterizó por la modernización conservadora, mundialmente en curso en la segunda mitad de los 
años sesenta, y por la profundización del proceso de lucha de clases en el escenario de la Guerra Fría, perio-
do caracterizado por el fin de la “ola larga” de crecimiento de la economía capitalista iniciada post Segunda 
Guerra Mundial (Mandel, 1985, pp. 75-102).
Ernest Mandel (1985) resalta la necesidad de explicar los elementos que determinaron, ya a fines del siglo XIX y 
durante el siglo XX, la alta capacidad del capital de producir y reproducir a partir de sus crisis. El autor explica 
que este complejo proceso no es determinado por evoluciones lineales, previsibles, ubicadas en el campo de 
la economía-política burguesa (como expresión mono-causal de las “olas largas”). Al revés, se explica por su 

229 Es importantes destacar la relevancia y el carácter inacabado de dos tesis importantes para el Trabajo Social: a) La génesis de la profesión en la era monopolista del 
capital (propuesta por José Paulo Netto; b) El Trabajo Social como profesión inserta en la división social y técnica del trabajo en el capitalismo, como determinada es-
pecialización del trabajo colectivo (originalmente desarrollada por Marilda Iamamoto y Raul de Carvalho). Eso, por supuesto, no elimina (al revés, confirma) la necesidad 
realizar investigaciones que reconstruyan las particularidades de esas tesis en diferentes regiones del planeta. 
230 La Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (Alaets), fundada en 1965 – hoy, Asociación Latinoamericana de Enseñanza y Investigación en Trabajo 
Social (Alaeits) – y el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (Celats), creado en 1975, fueron importantes protagonistas.
231 Netto (1981) destaca que el Movimiento de Reconceptualización – que no se confunde con las propuestas de renovación del Servicio Social tradicional – “[...] foi 
sempre uma mescla de tendências heterogêneas e até conflitantes; [...] debateu-se numa ambiguidade que nunca foi clarificada; gravitou ora em torno de uma proposta 
de adequação profissional às demandas institucionais (modernização), ora em torno de uma alternativa que postulava uma prática de natureza nova (ruptura)”. (p.60)
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dinamismo, su capacidad de lidiar y superar inestabilidades, movilizarse a partir de la compleja dinámica que 
determina la composición orgánica del capital (Marx, 1983 a y b), cuya articulación entre capital constante (en 
general, utilizado en la renovación y recomposición de tecnologías – como capital fijo – y compra de materias 
primas) y capital variable (destinado al pago de la fuerza laboral), no siempre es controlable por la burguesía y 
sus fracciones más privilegiadas. 

En este proceso actúo la organización de los trabajadores, la lucha de clases, afectada mayormente a par-
tir de la crisis de los años setenta, después del estancamiento económico mundial a finales de los sesenta. 
Esta tensión tuvo consecuencias drásticas en la economía latinoamericana a finales de los años setenta y en 
la década de los ochenta. Marcó el inicio de la decadencia de la dictadura cívico-militar en Brasil y el inicio 
de otras en Chile y Uruguay en 1973, y en Argentina en 1976 (en esos países, sobre todo en Chile, como un 
laboratorio de las experiencias neoliberales, ultraliberales). Por diferentes caminos y en tiempos diversos, el 
capitalismo realizó su modernización conservadora en Latinoamérica. Lo hizo, por supuesto a partir del legado 
hípertardío de la revolución burguesa en esta parte del globo, dada su tradición colonial y dependiente (Marini, 
2014; Fernandes, 1987, 2009).

Debatiendo las tesis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acerca del subdesa-
rrollo latinoamericano, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1977) elaboraron una versión propia de la 
teoría de la dependencia. Los autores, en general, relacionaron las causas del subdesarrollismo a la depen-
dencia de las economías en América Latina, destacando la relación entre ellas. Todavía, insisten que ese mo-
delo es “típico” de esa realidad y que el camino posible y útil para América Latina es la integración, asociando 
intereses internos y externos. 

En otras palabras, para Cardoso y Faletto (1977), el desarrollo es posible a través de esta asociación que 
hace parte de la naturaleza del paradigma económico latinoamericano, no constituyendo necesariamente un 
rasgo que impida el desarrollo; al revés, podría estimularlo. La propuesta concluye en favor de la tesis de que 
dependencia y desarrollo puedan complementarse positivamente expresando un tipo de “desarrollo posible”. 
Práctica y objetivamente: la modernización conservadora hecha dentro de las fronteras de la dependencia, sin 
rupturas traumáticas. Se objetiva entonces, cierto perfil crítico resignado.

Aunque por caminos diversos, no excluyentes, Ruy Mauro Marini y Florestan Fernandes desarrollan alterna-
tivas opuestas a las de Cardoso y Faletto. Los dos autores resaltan la perversidad de la dependencia lati-
noamericana, sus obstáculos para un proyecto nacional desarrollista en la región, además de recalcar en las 
consecuencias de esto para la constitución de las clases sociales y para la clase obrera del centro-sur del 
continente latinoamericano. Mientras el primer autor desarrolla las nociones de superexplotación de la fuerza 
laboral y subimperialismo en el proceso de constitución dependiente de América Latina, sus luchas revolucio-
narias (Marini, 2014, pp. 164-177), el segundo autor debate los caminos objetivamente posibles, factibles, para 
el desarrollo latinoamericano. Florestan igualmente insiste en la necesidad de la superación de la dependen-
cia, construida en una relación dialéctica entre el arcaico y el nuevo, por la vía colonial, componente intrínseco 
de la dinámica impuesta por el capitalismo mundial en su fase tardía (Fernandes, 2009).

Ruy Mauro Marini hace críticas radicales a las ilusiones vinculadas a la posibilidad del capitalismo dependien-
te: dinamizar el mercado interno, promover la movilidad social de forma consistente y permanente, y sustentar 
el desarrollo nacional de los países latinoamericanos. Además, contrarresta las tesis sobre la “desindustriali-
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zación” y la existencia de una “nueva clase media”, que oscurecen el subdesarrollo y la dependencia232. Para 
Marini, la ruptura con el subdesarrollo exige la superación de la dependencia. El autor insiste en que la profun-
dización del proceso de industrialización en los países centrales y su necesaria infraestructura (particularmen-
te, aquella relacionada con la industria pesada), escenario agudizado a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
infló la demanda mundial de materias primas y alimentos, lo cual permitió que la economía latinoamericana 
pasara por un momento de expansión. Marini recalca que ese crecimiento, sustentado en la modernización 
conservadora, se basó en la sobreexplotación de la fuerza laboral (Mairni, 2014, p. 52) y en el subimperialismo 
ejercido por naciones dependientes que tenían funciones importantes en el comando regional sobre otros 
países inscritos al circuito mundial.

Florestan Fernandes, en un conjunto de conferencias impartidas y documentadas en el mismo período (años 
sesenta), reconoce explícitamente los serios problemas causados por la dependencia del continente latinoa-
mericano. Estudiando las burguesías y sus fracciones, asociadas a los representantes del gran capital externo 
(tema que profundiza en sus investigaciones sobre las clases sociales en América Latina), el autor insiste que 
“a dependencia e o subdesenvolvimento são um bom negócio para os dois lados” (Fernándes, 2009, p. 34, 
pp. 48-49), aunque el imperialismo tenga “limitado a amplitude dentro da qual a iniciativa privadapoderia des-
empenhar suas funções construtivas e inovadoras” (Fernándes, 2009, p. 36). Florestan también reconoce que 
la alternativa revolucionaria, de ruptura radical con la dependencia y crítica a la modernización conservadora, 
es la que mejor representa los intereses de “los de bajo” en el cono centro-sur de América. Aunque - más 
optimista que Marini - no desconoce las posibilidades contenidas en un modelo que denominó como “nacio-
nalismo revolucionario”, sustentado en otro tipo de “capitalismo de Estado”. Las dos alternativas pueden evo-
lucionar hacia un proceso comprometido con la constitución de pueblos libres e independientes (Fernandes, 
2009, p. 39)233.

El Movimiento de Reconceptualización latinoamericano, como proceso particular, se objetivó de forma diversa 
en esa parte del continente americano, estimulado y alimentado directamente por el recrudecimiento de la 
inestabilidad social claramente palpable en la segunda mitad de los años sesenta. 

Ese periodo fue marcado por el estancamiento de la “ola larga” de crecimiento iniciada a partir de la recons-
trucción de Europa, así como por la Guerra Fría, la reorganización de las izquierdas en el continente (en que 
Cuba se constituyó en el ejemplo más radical), y la articulación de proyectos societarios diversos críticos al 
imperialismo estadounidense y al proceso de industrialización orientado por la modernización conservadora 
y dependiente. Este escenario cuestionó profundamente el Servicio Social tradicional, los impulsos renova-
dores puntuales realizados antes de la década del sesenta y sus bases edificadas a partir de las condiciones 
monopolistas-fordistas. Por ello se impuso la necesidad de una articulación interna-externa que pudiera res-
ponder más adecuadamente a las demandas objetivas dirigidas a la profesión a partir de la segunda mitad de 
los años sesenta. Las alternativas que surgieron se reflejaron en orientaciones profesionales diversas (siempre 
renovadas) y comprometidas con el campo de la modernización conservadora, el cuestionamiento relativo o 
la crítica más radical. 

232 Estos temas hacen parte de la agenda actual en América Latina. No son nuevos. 
233 Se trata de un debate absolutamente actual y abierto a las izquierdas. 
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2. El escenario político de Argentina entre 1960 y 1970

Los párrafos anteriores trataron sobre el debate que antecedió los años sesenta, posterior a la Segunda Gue-
rra Mundial, analizando el crecimiento económico de este periodo, las luchas y el debate en el continente, 
así como la profunda crisis mundial del capital claramente expuesta al inicio de los años setenta. Hasta ese 
momento, Argentina adelantaba políticas desarrollistas que, como parte del escenario mundial, llegaban a su 
agotamiento. Las estrategias golpistas recrudecieron con la deposición del presidente Arturo Umberto Illia 
Francesconi (1963-1966) y la ascensión del dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970), gobierno que antecedió 
la sangrienta dictadura cívico-militar de 1976. El gobierno fue implacable con los trabajadores, los estudiantes 
y los intelectuales. Intervino en las universidades con extrema violencia lo que generó la renuncia masiva y el 
exilio de muchos profesionales. Mientras más se prohibía el espacio de expresión popular, más se radicaliza-
ban las acciones de la juventud a través de sus organizaciones.

Es importante destacar que el escenario sociopolítico vivido en esa época fue de profunda efervescencia 
social. De hecho, en ese momento, el mundo y el continente americano iniciaron un periodo marcado por 
profundas transformaciones: la Revolución Cubana, la Guerra del Vietnam, el Mayo francés, los procesos de 
lucha y descolonización en África, la llegada de Allende al gobierno en Chile y la Revolución Cultural en China, 
bien como una profunda transformación cultural en las costumbres. Es decir, se vivía un ambiente cultural que 
indicaba que la revolución era posible y que había llegado la hora de cambiar el orden en curso (Hobsbawm, 
1997, p. 433).

El cierre de los espacios públicos fue acompañado, a la vez, por la creación de espacios informales, parale-
los, de estudios, militancia y organización, críticos al “cientificismo” de las universidades, con estímulos a la 
producción de conocimientos científicos más cercanos a la realidad latinoamericana. Aunque los procesos de 
revisión impactaron las Ciencias Sociales en general, el alcance de la reconceptualización en Servicio Social 
y sus desdoblamientos fueron significativos y diversos. En ese contexto se produjo la primera aproximación a 
la teoría social de Marx, aunque de forma avejentada, poco sustentada en los estudios originales marxistas, 
reproduciendo cierto tipo de “marxismo sin Marx” (Netto, 1988). Los grupos de estudios en muchas ocasio-
nes, funcionaban como una vía de entrada a la militancia una vez que se entendía que no bastaba conocer la 
realidad para actuar en ella. En es periodo las organizaciones político-militares armadas surgieron en Argenti-
na, desde diversas y heterogéneas tendencias, inicialmente influidas por la resistencia peronista, pero también 
por grupos inspirados en la experiencia cubana y las acciones guerrilleras comandadas por el Che Guevara 
en Bolivia234. Estas organizaciones en Argentina tuvieron como justificación la intensa represión desencade-
nada durante el gobierno de Organía y la convicción de que no era posible construir una sociedad justa dentro 
de las fronteras de la sociedad burguesa. En ese complejo contexto se manifiestan las acciones de grupos 
armados que ingresan a la lucha en el escenario político post 1969235. Diversas protestas populares se inten-
sificaron en Argentina, entre ellas el Cordobazo y el Rosariazo, movimientos que unieron, por la primera vez, 
los movimientos estudiantil y obrero236.

234 Filiberto y Armida (2000).
235 Inicialmente surgieron varios grupos armados. De acuerdo con los estudios de Viano (2000), solamente seis de ellos tuvieron alcance nacional: Montoneros, Partido 
Revolucionario del Pueblo, Ejercito Revolucionario Popular (PRTERP), Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR). 
236 Ver: Antognazzi (1995), entre otros.
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Héctor José Cámpora, del Partido Peronista, asumió la presidencia de la nación en 1973 y hubo un clima 
de alegría general con palabras de orden que proclamaban “liberación o dependencia”, pero la primavera 
terminó pronto. Cámpora renunció a favor de un nuevo proceso electoral que llevó al poder a Juan Domingo 
Perón – quien regresaba del exilio – y su esposa Isabel Matinez de Perón. Perón falleció poco después y los 
grupos reaccionarios y conservadores asumieron el poder237. Desde 1974, los enfrentamientos pasaron a ser 
cada vez más intensos. El espacio público, a la vez, se cerró y el clima de militarización se agudizó. Los gru-
pos paramilitares, especialmente la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), intervinieron abiertamente en 
las universidades y la vida pública, generando temores en la sociedad. La tragedia anunciada se concretó el 
24 de marzo de 1976, periodo en que los militares tomaron el poder del país e iniciaron uno de los momentos 
más violentos de la historia argentina de los últimos tiempos. El terrorismo, las desapariciones y las muertes 
recrudecieron como prácticas comandadas por el Estado autoritario. No fue diferente con el Servicio Social 
y con aquellos militantes vinculados a él: el legado crítico fue combatido y aniquilado. Los impactos sobre las 
diversas escuelas del país fueron diferenciados: algunas escuelas de Trabajo Social sufrieron intervención y 
otras fueron simplemente cerradas238. Por supuesto, el debate al interior de Servicio Social fue abruptamente 
interrumpido y las respectivas críticas silenciadas.

3. El Movimiento de Reconceptualización en Argentina 

Hasta ahora se ha analizado el contexto en el cual se desarrolló el Movimiento de Reconceptualización. Es 
importante explicar cómo se constituyó ese movimiento en el ámbito de Trabajo Social argentino como parte 
de las Ciencias Sociales (que también pasaban por revisión general), y teniendo en cuenta la influencia socio-
cultural de la época. Es sin duda, un periodo caracterizado como de “florecimiento” de cierto tipo de Trabajo 
Social que buscaba su identidad latinoamericana (Moljo, 2005).

Aunque sea absolutamente necesario reconocer las particularidades de esta crítica y las luchas emprendidas 
en la diversa formación sociohistórica de los países latinoamericanos, cabe resaltar que el sentimiento de uni-
dad entre las naciones de este continente y su ideario antiimperialista (antiestadounidense) fueron típicos de 
la “generación 65”, considerando el heterogéneo y complejo Movimiento de Reconceptualización en América 
Latina239. 

Sobre la reconceptualización, Diego Palma (1977) plantea dos rasgos importantes: a) ella emerge a partir de un 
desencantamiento del Servicio Social tradicional hacia alternativas de transformación social; b) se desarrolló 
en países donde hubo una intensificación de la lucha de clases, dinamizándose a partir de grupos concen-
trados en las universidades y sectores de la Iglesia Católica orientados por la Teología de la Liberación. Por 
ello, no todo lo planteado en ese periodo como renovación puede ser denominado como parte del Proceso 
de Reconceptualización, así determinados sectores conservadores de la profesión se hayan autoproclamado 
reconceptualizados. 

237 Sería interesante analizar cuidadosamente la relación de Perón con los sectores de izquierda dentro del propio peronismo. Como se sabe, Perón jamás aceptó las 
“invasiones marxistas” en el movimiento.
238 De acuerdo con los estudios de Castronovo (1999), de 45 escuelas de Trabajo Social existentes, 14 fueron cerradas o suspendieron su funcionamiento. Las univer-
sidades sufrieron intervención a partir de 1975. 
239 José Paulo Netto (1981) reconoce el carácter heteróclito de este movimiento, sus diferentes abordajes de izquierda, además la polémica – aún abierta – sobre la 
posibilidad o no de incorporar, en su interior, el nacimiento de perspectivas renovadoras, modernizadoras y desarrollistas como alternativas al Servicio Social tradicional. 
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Como plantea Alayón (2005), es “(…) oportuno destacar las grandes influencias teóricas y políticas que recibió 
el Movimiento. Los principales aportes provinieron de la teoría de la dominación y la dependencia, del marxis-
mo, de las propuestas “concientizadoras” del pedagogo brasileño Paulo Freire y también de la teología de la 
liberación” (p.10).

Con base en esas influencias y en el proceso de ruptura con las tendencias modernizadoras del desarrollismo 
este movimiento se forma y desarrolla en Argentina. Lo que hubo fue una relación de negación-superación 
de las tendencias desarrollistas en el proceso de reconceptualización del Trabajo Social en Argentina, ya que 
tales tendencias debían ser explicadas a partir del debate inicialmente planteado en los marcos de las tesis 
desarrollistas. Las dos propuestas fueron gestadas en el mismo periodo, inspiradas en orientaciones teóricas 
diversas, experiencias prácticas heterogéneas y por el “espíritu” de la época. Ellas convivieron y se negaron, 
realizando una interlocución necesaria.

Para Aquin (2005), el movimiento tuvo su génesis como parte de un proceso de radicalización más amplio de 
las Ciencias Sociales y de la sociedad en general. Para ella, las influencias de la reconceptualización fueron 
negativas: el mayo francés, la teoría de la dependencia, y el marxismo como socialismo científico en oposición 
al socialismo utópico, entre otras influencias de la época. La reconceptualización, destaca Aquin, “(…) puede 
considerarse como una disconformidad con el saber académico instalado y como una crítica negativa tanto al 
ejercicio profesional como a los arreglos institucionales en que tal ejercicio tiene lugar” (p.21).

Para Natalio Kisnerman (2005), la reconceptualización fue orientada por un debate progresista en Argentina, 
por cierta literatura ubicada más a la izquierda, aunque no necesariamente marxista y marxiana. “Nadie puede 
negar que la Reconceptualización fue el producto de una actitud crítica frente al modelo positivista-funciona-
lista. Y la afirmación de un Trabajo Social consubstanciado con lo latinoamericano, frente a las embestidas 
dominantes del poder norteamericano” (p.5).

José Paulo Netto (2005, p. 76-77), resalta que el Movimiento de Reconceptualización propició conquistas im-
portantes para la profesión. Destaca algunas de ellas: a) una nueva concepción de unidad latinoamericana; b) 
la explicitación de la dimensión política de la acción profesional; c) la interlocución con las Ciencias Sociales; 
d) el pluralismo profesional; e) la reconceptualización ubicada en un punto preciso (y esa es su principal con-
quista): la negativade los trabajadores sociales a identificarse como agentes técnicos netamente ejecutivos. 
Los profesionales se involucraron con actividades de planeamiento, más allá de los niveles de intervención 
microsocial, valorando y estimulando el estatuto intelectual (incluso la investigación) (pp.76-77). Netto (2005) 
insiste en la tesis – pertinente – de que el proceso de reconceptuzación asentó sus bases en la recualificación 
profesional, rechazando la sumisión socialmente establecida entre los trabajadores sociales (los de práctica) 
y los científicos sociales (los teóricos) (pp.77)240.

Una de las expresiones más relevantes del Movimiento de Reconceptualización en Argentina fue el Instituto 
de Servicio Social, conocido como Instituto Bolívar, base del grupo Ecro, que cuestionó el tipo de formación 
profesional creado y practicado en el país. El proyecto de desarrollo para América Latina se sustentaba en 
análisis ofrecidos por los organismos internacionales. Esa propuesta planteaba que Argentina podía desarro-
llarse a partir de un perfeccionamiento de las potencialidades de los sujetos, teniendo en cuenta un proceso 

240 Todavía, en el mismo texto, el autor destaca las particularidades del impacto del Proceso de Reconceptualización en Brasil (Netto, 2005, p. 81).
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de modernización cultural y económica. El proyecto modernizador intentaba intervenir en todas las esferas de 
la vida social. Consideraba a los asistentes sociales como profesionales capaces de actuar para la moder-
nización de los sectores más retrasados, es decir, los pobres, eintegrarlos a la modernización conservadora 
planteada por los organismos internacionales para América Latina241. 

Bajo ese contexto es posible comprender los motivos que estimularon la evaluación de las escuelas de Trabajo 
Social, a partir de una solicitud del gobierno argentino en 1957, a la Administración de Asistencia Técnica de 
la ONU (Alayón, 2005). La misión, coordinada por la trabajadora social chilena Maidagán de Ugarte, tenía el 
objetivo de conocer y evaluar las escuelas de Trabajo Social en el país, observado su adecuación al proyecto 
de modernización conservadora. Después de realizar un análisis riguroso a los proyectos de formación de las 
escuelas de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Santa Fe, la profesional observó que no tenían el perfil espe-
rado. Ugarte, entonces, produjo un manual de recomendaciones para cambiar la propuesta curricular de las 
escuelas, el perfil de los profesionales y los contenidos teóricos suministrados. Tales recomendaciones no 
fueron seguidas integralmente. Es en ese contexto se creó, en 1959, el Instituto de Trabajo Social que funcionó 
diez años. 

De acuerdo con Alayón (2005), durante la gestión del primer director del Instituto, el médico psiquiatra Ricardo 
Tarsiano, las directrices desarrollistas apuntadas por Maidagán Ugarte se mantuvieron. En Argentina es fue 
la experiencia más importante del desarrollismo en Trabajo Social, con clara inspiración modernizadora. Es 
exactamente a partir de las formulaciones del Instituto que fueron elaboradas las primeras propuestas del 
Movimiento de Reconceptualización en Argentina – contrarrestando las propuestas desarrollistas –, lo que 
significó el recrudecimiento del proceso de radicalización anteriormente indicado. Se trató de un proceso his-
tórico contradictorio establecido en tiempos de movilización social intensa. El Instituto recibía estudiantes de 
toda América Latina. Su experiencia fue registrada en una Revista de Trabajo Social titulada “Hoy en el Trabajo 
Social”, en el año de 1964, espacio científico donde eran expuestas las actividades realizadas por el Grupo 
Ecro. El Instituto era considerado para muchos, la “vanguardia” del Trabajo Social argentino242.

Aunque el Instituto y el Grupo Ecro nacieron con clara inspiración desarrollista, el intercambio con otras expe-
riencias (especialmente chilenas y uruguayas), y la vivencia cotidiana con las comunidades compuestas por 
diferentes actores sociales (obreros, militantes políticos, grupos cristianos influenciados por la Teología de la 
Liberación), produjo que el Grupo Ecro radicalizara sus ideas. El producto de esta radicalización en Argen-
tina, se concretó con el Movimiento de Reconceptualización (Grassi, 1989). Por supuesto, este proceso de 
reconceptualización en Argentina no fue incorporado sin tropiezos. Las tendencias más conservadoras de la 
profesión consideraron el Movimiento un “peligro a la profesión”, desde argumentos diversos: la pérdida de la 
“cientificidad”, la amenaza comunista, la extrema politización, etc. Destaca Alayón (2005) que: “Hacia el año 
de 1969 fueron paradigmáticas las acusaciones de la asistente social argentina Marta Ezcurra, vicepresidente 
para América Latina de la Unión Católica Internacional de Servicio Social (UCISS). Ezcurra (1899-1995) repre-
sentante del pensamiento lúcido del catolicismo conservador, acusó al grupo ECRO y a colegas de Uruguay y 
de Chile de ser “cabeceras organizadas del movimiento comunista dentro del Servicio Social”” (p.11).

241 Es importante resaltar que hasta ese momento, la profesión en Argentina era denominada Servicio Social. Cambió su nombre a Trabajo Social, durante el proceso 
de reconceptualización, exactamente para diferenciarse del Servicio Social tradicional y conservador.
242 Grupo Ecro: grupo de jóvenes estudiantes y docentes del Instituto de Trabajo Social que produjeron fuerte debate en la profesión y difundieron sus ideas a partir de 
la creación de una editorial con el mismo nombre. Eso generó un importante movimiento editorial.
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La nota editorial número 5/6, de enero y febrero de 1966, de la Revista Hoy de Trabajo Social, destacó que se 
prohibió la circulación en algunas escuelas de Argentina y según los editores, el contenido era considerado 
una “confabulación comunista y antipatriótica de profesionales y científicos destacados”. Como se sabe, el 
gobierno militar ya tenía el liderazgo en Organía que asumió el poder el 28 de junio de 1966, destituyendo al 
presidente electo Illia. El gobierno Organía (1966-1970) creía que el desarrollo de la comunidad era una estra-
tegia para sustituir los partidos políticos y los sindicatos (prohibidos). 

Lo cierto es que en aquel momento fueron creadas diversas escuelas de Trabajo Social (universitarias o tercia-
rias)243. Gran parte de las que existían pasaron por importantes cambios en sus planes de estudio, inspirados 
en los temas reconceptualizados y el pensamiento latinoamericano. La revelación de la realidad permitió que 
muchos jóvenes estudiantes asumieran cierto tipo de militancia comprometida con los intereses de los gru-
pos obreros, descubriendo la “dimensión política de la profesión” que, de hecho, no midió correctamente los 
límites del “hacer profesional” y la propia militancia. 

Hoy, después de un balance crítico de este momento, sus conquistas y límites, existe cierto consenso sobre 
los excesos cometidos, aunque sea necesario destacar los avances ideopolíticos que sustentaron otro tipo de 
compromiso profesional con las camadas obreras, hacia un proyecto profesional radicalmente nuevo. Con la 
victoria de la dictadura cívico-militar en 1976, todos los embates teóricos y políticos fueron silenciados y una 
generación entera sufrió fuerte persecución (parte de ella exterminada). Predominó el terror y la desaparición 
de muchos militantes progresistas y de izquierda. 

Consideraciones finales

No es posible analizar el Trabajo Social en la contemporaneidad sin antes explicar como el Trabajo Social ar-
gentino pasó por ese periodo de “repensar y reconceptualizar” los contenidos teóricos y el perfil profesional 
que se deseaba formar: el énfasis en un Trabajo Social latinoamericano y comprometido con los intereses de 
los de abajo. Muchos actores protagonistas de este cambio reprodujeron posturas claramente anticonserva-
doras y próximas a la tradición marxista (Palma, 1977, p. 25). 

Como contribución al debate del tema en Argentina algunos aspectos deben ser resaltados: 

a) Un rasgo esencial de la Reconceptualización en Argentina, fue procurar o pensar un Trabajo Social verda-
deramente latinoamericano, frecuentemente comprometido con cierto sentimiento antiestadounidense; 
b) Hay que considerar las polémicas sobre las matrices teóricas y políticas que influenciaron la reconceptua-
lización en Argentina. Existen estudios que apuntan no solamente a la presencia de los marxismos, de Paulo 
Freire y la Teología de la Liberación, sino también a las experiencias peronistas vinculadas a la liberación na-
cional (Arias, 2012; Servio, 2009; Siede, 2015). Es un asunto que merece profundización; 
c) Estas influencias, seguramente polémicas, permitieron la búsqueda de una profesión que acompañara los 
grandes proyectos políticos que cuestionaban la neutralidad científica típica del desarrollismo. Las diversas 
tendencias políticas ahí presentes (grupos armados de diferentes orientaciones marxistas, del peronismo y 
sus vertientes, los movimientos obreros, estudiantiles y cristianos), se vincularon a la idea de “compromiso 
social” hasta hoy presente en la profesión; 
243 En ese momento, también en la actualidad, las escuelas de Trabajo Social componen diferentes instancias: universidades, Ministerios de Bienestar Social, Salud y 
Asistencia, espacios terciarios, ofreciendo cursos de 3 a 4 años.
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d) Considerando lo anterior, es necesario profundizar el debate sobre el Movimiento de Reconceptualización 
en Argentina y los desarrollismos propuestos en la época; 
e) Hoy en Argentina, existen diferentes tendencias teórico-practicas claramente comprometidas con la mo-
dernización conservadora, además de las genuinas herederas del legado crítico de la reconceptualización 
(por supuesto, en su diversidad). Este debate es polémico en el campo académico y profesional en Argentina. 

Los tiempos actuales son extremamente difíciles: la restauración conservadora, el recrudecimiento de las ten-
dencias reaccionarias, la ofensiva de la sociedad del capital. ¿Cuál es el legado entonces del Movimiento de 
Reconceptualización? ¿Estamos teórica y prácticamente preparados para esa batalla? 
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Resumo

Este texto é parte da pesquisa “O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina: determinantes históricos, 
interlocuções internacionais e memória” financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
do governo brasileiro. Ele apresenta linhas chaves para a reconstituição histórica da gênese da pesquisa acadêmica no Serviço 
Social inscrito na história latino-americana enquanto requisito para o exercício profissional e competência de assistentes sociais, 
tendo como foco central a política de investigação do Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), organismo acadêmico 
da então denominada Associación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS), no período de 1975-1986. Procede 
a uma contextualização histórica das origens daquele organismo acadêmico nos marcos do movimento de Reconceituação, com 
base na tese de sua atuação inaugural e protagonismo para impulsionar a pesquisa e a produção teórica da profissão no continente 
latino-americano, em um contexto em que a pesquisa não tinha ainda centralidade nem na academia, nem no trabalho profissional.  

Palavras chaves: Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). Pesquisa em Serviço Social. Reconceituação.

Introdução: o CELATS e sua importância histórica para a renovação crítica do Serviço Social 
na América Latina 

Considerando a dinâmica particular do capitalismo na América Latina, situar a importância do Centro Latinoa-
mericano de Trabajo Social - CELATS na renovação crítica do Serviço Social na América Latina implica con-
textualizar, ainda que sumariamente, o quadro político dos anos de 1960 e a intensa mobilização e polarização 
pela transformação social, expressa pelo despertar de uma consciência política sobre a situação de subde-
senvolvimento, dependência, dominação e exploração a que eram submetidos os povos desse continente. 

Em um contexto de crescente nacionalismo antinorte-americano disseminou-se pelo continente latino-ameri-
cano, na esteira do triunfo da Revolução Cubana (1959), uma forte identificação com a experiência revolucio-
nária daquele país rumo a um desenvolvimento alternativo. Aprofunda-se o ideário anticapitalista e difunde-se 
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na região a crença nas possibilidades reais da revolução socialista, levando inclusive a ações guerrilheiras em 
vários países da América Latina, inclusive no Brasil. 

No âmbito profissional, tal contexto desencadeia um forte movimento de questionamento ao chamado “Ser-
viço Social Tradicional”, nos termos de Netto, (2009, p. 117-118, nota 5), de base positivista e influenciado pelo 
Serviço Social norte-americano. 

Es así que, en la búsqueda de nuevas modalidades de trabajo, surge el movimiento de Reconcep-
tualización que permitió canalizar las insatisfacciones acumuladas por los profesionales que fueron 
progresivamente haciéndose conscientes respecto a las limitaciones tanto teórico-instrumentales 
como político-ideológicas que el asistencialismo planteaba. (LIMA, 1984, p. 8).

 
Para além da incorporação acrítica de métodos e técnicas importados de outras latitudes, o principal ques-
tionamento do Movimento de Reconceituação ao Serviço Social Tradicional (SST) se dirigia à conivência 
profissional com as estruturas injustas das sociedades latino-americanas. Questiona-se as ações voltadas à 
ajuda e ao assistencialismo como incapazes de reverter a situação de opressão e dominação a que as clas-
ses populares se viam submetidas. Buscava-se assim uma “nova identidade profissional” identificada com 
os anseios e necessidades sociais dos setores majoritários da população. Nesse movimento o CELATS jogou 
um papel central. 

A origem do CELATS se insere no contexto da guerra fria e ameaças à hegemonia imperialista norte-ameri-
cana em decorrência das lutas de libertação nacional pós II Guerra Mundial, na Ásia, África e Europa. Elas 
impulsionam os Estados Unidos a aprofundar sua orientação anti-comunista, hegemonista e belicista” (NET-
TO, 2014, p. 33), operando “uma contrarrevolução preventiva de modo a impedir a constituição de quaisquer 
alternativas à pax americana, sobretudo se tais alternativas apontassem para vias socialistas” (Ibid, p 35, 
grifos do autor). 

Tal estratégia combinava ações legais e clandestinas encobertas pela atuação da agência central de inteligên-
cia norte-americana, CIA. No campo diplomático o governo usava de chantagem e pressão econômica, des-
estabilizando governos democráticos e patrocinando golpes de Estado, ou se envolvendo em guerra aberta 
como no Vietnã, na qual sofreu humilhante derrota.

Na América Latina, o fato novo da Revolução Cubana aprofundou o intervencionismo norte-americano. No 
campo das ações legais, com a Aliança para o Progresso, “programa de ajuda” lançado por Kenedy em 1961; 
nas ações clandestinas, que iam da espionagem a campanhas de desestabilização de governos democráti-
cos, financiamento clandestino a organizações de extrema direita, patrocínio de ações terroristas e criminosas, 
como nos golpes do Brasil e Chile, que derrubaram presidentes eleitos democraticamente, respectivamente 
João Goulart e Salvador Allende; tais ações articuladas com os interesses das grandes empresas imperia-
listas norte-americanas ameaçadas pelas medidas nacionalistas de governos latino-americanos (Ibid, p. 37). 

Mas, como ressalta o autor, também outras organizações estrangeiras, como a Fundação Konrad Adenauer 
ligada à democracia alemã, tiveram participação ativa em vários países da América Latina, em uma conjuntura 
de radicalização política no continente latino-americano.
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Ela [Fundação Konrad Adenauer] buscava, em um contexto de profunda ebulição política na Amé-
rica Latina, encontrar uma “terceira via”, ou seja, outro caminho entre o liberalismo extremo e o 
comunismo, visando a uma via que “harmonizasse” a América Latina politicamente. A democracia 
cristã pretendia, então, desenvolver princípios primordiais de democracia, solidariedade e liberda-
de, através de projetos que permitissem implementar estratégias, ainda que de forma oculta, para 
a busca de uma via alternativa ao capitalismo e ao socialismo. (MAIO e REIS, sf, p. 4)

A origem do CELATS ganha inteligibilidade nessa ambiência sociopolítica. Criado em 1974 como organismo 
acadêmico da ALAETS249, com base em um convênio de cooperação técnico-financeiro com a Fundação 
Konrad Adenauer (FKA), intermediado pelo Instituto de Solidariedad Internacional (ISI) da Democracia Cristã 
Alemã, tem seus estatutos aprovados em 1975, em El Salvador. Estabelece sua sede em Lima e em 1976 é 
reconhecida pelo governo peruano como organismo de cooperação técnica internacional. 
 
A atuação da Fundação Konrad Adenauer, por meio do ISI, representa o marco inaugural do CELATS. O ISI, 
entidade autônoma sem fins lucrativos reconhecida pelo governo alemão, é um organismo dependente da 
Fundação que tinha como propósito, entre outros: 

prestar colaboración y asistencia técnica para ayudar a resolver pacíficamente problemas y con-
flictos con el fin de levantar una estructura social justa dentro de una sociedad dinámica, orientada 
hacia el desarrollo económico y social. Entre los objetivos generales del ISI se destaca el fortale-
cimiento de los derechos humanos y el logro de la justicia social centrándose en la movilización 
y participación de la población en el proceso de desarrollo a través de una acción educativa y 
social”. (Lima, 1984, p. 8-9) 

 
Com base nesses princípios, o ISI desencadeou o Proyecto de Trabajo Social en América Latina- PTS-ISI, du-
rante 10 anos (1965-1975), dando início às atividades do CELATS. As palavras da brasileira Leila Lima, diretora 
do CELATS no período de 1977 a 1983 são um testemunho da importância do Proyeto ISI de Trabajo Social 
que possibilitou a agregação de um grupo de pessoas ativas e comprometidas com o desenvolvimento de um 
pensamento renovador na profissão. 

De hecho, el Proyecto de Trabajo Social del ISI se ha constituido en la principal base para al crea-
ción del CELATS, que en su nacimiento incorporará no solamente los aspectos organizativos y 
funcionales de ese Proyecto, sino también la experiencia acumulada a lo largo de sus diez años de 
operaciones. El Proyecto de Trabajo Social del ISI permitió una socialización y una extensión de las 
principales discusiones y aportes formulados por los grupos más renovadores de este período. En 
efecto, se registró una notoria consonancia entre los programas del Proyecto y los planteamientos 
básicos de la Reconceptualización, que congregaba indiscutiblemente a los sectores más progre-
sistas. En cierta forma el Proyecto recoge los principales planteamientos de la Reconceptualiza-
ción y los institucionaliza a través de los diferentes programas. (LIMA, 1984, p. 11)

249 Atualmente ALAIETS, cuja origem em 1965 ocorre no contexto do V Congresso Pan Americano de Serviço Social da OEA, animada pela busca de independência do 
Serviço Social norte-americano e da OEA, voltada a enfrentar os dilemas latino-americanos e a construção de um Serviço Social comprometido com os povos oprimidos 
do continente latino-americano. 
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A Contribuição do CELATS para a Centralidade da Pesquisa no Serviço Social 

No contexto de finais dos anos de 1960, na América Latina, não se dispunha de uma tradição de pesquisa 
acadêmica na área de Serviço Social voltada a elucidação da trama de relações que circunscreve o exercício 
profissional nas nossas sociedades, visto que a pós-graduação stricto sensu dava seus primeiros passos na 
região. Até então a qualificação acadêmica ao nível de mestrado e doutorado de parte dos assistentes sociais 
era realizada no exterior, especialmente nos EUA. 

Cabe registrar que a sociedade brasileira, pioneira na constituição do Serviço Social como área de conhe-
cimento reconhecida pela comunidade científica nacional, tem seus primeiros mestrados criados em 1972 e 
o primeiro doutorado só vem a cena nos anos oitenta. Data desta ocasião o seu reconhecimento científico 
no rol das “ciências sociais aplicadas” por parte das agências oficiais brasileiras de fomento à pesquisa e à 
inovação tecnológica, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPQ) e a 
Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Assim sendo, a pesquisa social não era tida como uma das competências e/ou atribuições profissionais de 
assistentes sociais e sim de pesquisadores das Ciências Sociais – antropólogos, sociólogos, cientistas polí-
ticos e economistas. 

Como salienta a então diretora do CELATS, Leila Lima: 

En América Latina han sido muy restringidas las experiencias de investigación desarrolladas por 
los trabajadores sociales. Esta débil trayectoria de la profesión confería mayor relieve a los estudios 
programados por el CELATS, ya que ellos pasarían a cubrir un importante espacio en el esfuerzo 
por dotar a la profesión de un mayor instrumental analítico. (1984, p. 29)

A pesquisa foi concebida como área estratégica para o Trabalho Social, o que definiu a diretriz de que o CE-
LATS não “fosse apenas mais um centro de investigação no campo das Ciências Sociais”, mas articulasse o 
trabalho investigativo à particularidade do Serviço Social em sua dimensão prático-operativa, o que lhe con-
feria potência sociopolítica alimentada pelo contato direto com os “setores sociais empobrecidos”. 

O processo de pesquisa estava voltado para propiciar ao exercício ou prática profissional novos padrões teó-
rico-metodológicos, superando as marcas empiricistas e pragmatistas transversais ao passado da profissão 
orientado pela matriz positivista. Em outros termos, as ações de pesquisa e de formação deveriam oferecer ao 
coletivo profissional ferramentas para um rigoroso trabalho especializado. (LIMA,1984, p. 26-27). 

O CELATS exerce assim um papel pioneiro no impulso à incorporação da pesquisa como competência dos 
assistentes sociais, contribuindo para a profissionalização da pesquisa no Serviço Social e para a reorien-
tação dos projetos de formação acadêmica e profissional. 

Em um período de pouco mais de uma década (1975-1986), na fase inicial de seu funcionamento, a política de 
investigação do CELATS permitiu traçar um abrangente e significativo quadro do Serviço Social na América 
Latina. Ela coloca pioneiramente a profissão de Serviço Social, na sua totalidade, como objeto de sua própria 
investigação, inscrita na história de Nuestra América: os sujeitos sociais a quem se dirige a atuação profis-
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sional, suas lutas e suas particularidades (indígenas, camponeses, operários, populações urbanas); o perfil 
profissional do Serviço Social em países latino-americanos; as bases e feições da organização profissional, 
corporativa e política; os espaços sócio-ocupacionais mais representativos no mercado de trabalho, as políti-
cas sociais e o processo de formação histórica do Serviço Social na história das sociedades nacionais. 

Este desdobramento temático numa abordagem abrangente do Serviço Social é uma característica inédita 
do debate reconceituador na América Latina e no Caribe. Também o é a reorientação do compromisso social 
por parte do Serviço Social ou “Trabajo Social” com os “os de baixo” nas sociedades nacionais, o que solda 
a novidade sóciohistórica do significado social da profissão nessas sociedades.

Esta política de pesquisa certamente expressa a definitiva ruptura por parte do CELATS com o Serviço Social 
clássico e tradicional, estruturado a partir da tricotomia forjada pelo Serviço Social europeu e norte-americano 
expressa no Serviço Social de Caso, de Grupo e no Desenvolvimento de Comunidade. Estes eram apreendi-
dos como métodos ou processos autônomos e independentes entre si, voltados à atuação com indivíduos, 
grupos e comunidades, vistos como células autônomas que, somadas, constituiriam a sociedade. 

Aquela orientação analítica assumida pelo CELATS inscreve a análise do Serviço Social na história, no âmbito 
das relações entre as classes, voltado para o conjunto dos segmentos trabalhadores e suas lutas - e destas 
com o Estado, mediatizadas pelas políticas sociais públicas, o que representa uma efetiva inovação analítica 
naquele momento. O estudo sobre as políticas sociais estreia e se espraia na cena acadêmica e profissional 
no Serviço Social latino-americano, contribuindo para atribuir transparência às conexões entre a profissão, 
o Estado e a sociedade de classes, mediatizadas pela prestação de serviços sociais públicos previstos nas 
políticas sociais, a partir de requisições das classes trabalhadoras. Considera-se tanto as diferenças dos tra-
balhadores quanto sua unidade na relação com o empresariado e os proprietários fundiários: camponeses, 
indígenas, operários industriais, populações sobrantes residentes em favelas, dentre outros. 

Esta abordagem histórica permite romper tanto a endogenia e o isolacionismo das análises do Serviço Social 
prisioneiras de suas fronteiras internas, quanto as tentativas de avançar na articulação entre a profissão e as 
conjunturas, ainda apreendidas de forma “paralelista”, como dois mundos autônomos que se reconhece te-
rem relações entre si. 

Encontram-se aí algumas das raízes teóricas e metodológicas da ruptura com o passado profissional. O te-
rreno fundamental dessa ruptura com o passado no universo do Serviço Social é a centralidade que passa 
a ocupar a história na análise da trajetória profissional, que ocorre no final de um período de expansão capi-
talista (1945-1973), fortemente marcado por crises políticas aliado ao prenúncio de uma quadra histórica de 
crise econômica de larga duração – uma crise estrutural do capital (MANDEL,1985,1990, MÉSZAROS, 2009), 
que eclode em meados dos anos setenta do século vinte, com o esgotamento dos “trinta anos dourados” do 
capitalismo que deram base ao Welfare State. Dela decorrem medidas de ajuste e de restauração das taxas 
de lucro difundidas nas décadas de setenta-oitenta do século XX na América Latina nos marcos da política 
neoliberal.

De outro polo, as lutas de resistência dos sujeitos sociais forjadas em suas relações de classe na defesa de 
seus direitos e projetos coletivos, adquire o selo diferenciado das realidades nacionais. O Serviço Social pas-
sa a ser visto como parte integrante desse terreno, em cuja dinâmica se explica e se constrói. 
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Os compromissos sociais com “os de cima”, encobertos sob o manto da pseudoneutralidade axiológica e 
política que presidiram o desenvolvimento do Serviço Social nas teias do poder, já haviam sido denunciados 
no movimento de reconceituação. Mas para saltar da denúncia à explicação das razões que os forjaram e 
possibilitar eleger novas rotas para o Serviço Social na América Latina, foi imprescindível investir na pesquisa 
rigorosa e científica da realidade latino-americana e na aproximação às lutas, organizações e movimentos de 
segmentos subalternos: assalariados industriais, camponeses, indígenas e segmentos populacionais urba-
nos. Esta foi apreendida como condição para iluminar a explicação da necessidade social do Serviço Social 
como profissão institucionalizada na divisão social e técnica do trabalho, de suas múltiplas determinações e 
relações com os sujeitos e com a cultura de seu tempo, assim como com as instituições político-econômicas 
as quais alicerçam as respostas construídas pelos agentes profissionais em tempos distintos e em diversos 
contextos geopolíticos.

As crises políticas e econômicas, a irrupção de novos valores, de nova cultura, a ruptura com as velhas tra-
dições e comportamentos por parte da juventude, das mulheres, dos negros, dos indígenas, somadas às 
lutas dos povos coloniais pela libertação, às revoluções socialistas e populares impulsionaram a procura 
dos “marxismos” de vários naipes, alimentam ideários libertários e soldam a contestação ao instituído: a ex-
ploração colonial, as relações de dependência com os centros mundiais, a exploração dos assalariados, as 
expropriações de camponeses, as disparidades étnico-raciais, de gênero e as intolerâncias religiosas. 

É na busca de explicar-se ao decifrar a realidade sóciohistórica que a profissão se supera e afirma-se como 
parte da divisão do trabalho entre as ciências, passando progressivamente a ser reconhecida como área de 
conhecimento das chamadas “ciências sociais aplicadas”. E o faz aproximando-se do universo da teoria so-
cial crítica, incorporando a pesquisa como uma de suas atribuições e competências profissionais, mais além 
dos levantamentos empíricos que permitem uma fotografia da realidade sem imiscuir-se nos seus dilemas e 
no desafio de desvendamento de seus fetiches. Essa orientação historicista da investigação tem sua inspi-
ração na tradição marxista, vertente cultural inteiramente alheia à história da profissão, incorporando ainda 
influxos da Teologia da Libertação no universo do Serviço Social250. 

Objeto e Objetivos da Pesquisa 

Em grandes linhas, o objeto da presente pesquisa consiste na análise da produção científica do CELATS251:

a) Sobre os projetos voltados diretamente ao Serviço Social como objeto de sua pesquisa, realizados por 
pesquisadores vinculados ao CELATS ou por ele contatados, os quais serão privilegiados no presente estudo 
a partir das seguintes temáticas: 
• Políticas Sociais e Serviço Social na América Latina: perfil profissional e marco institucional onde opera o 

assistente social 
• História do Serviço Social na América Latina (Brasil e Peru)
• Formação acadêmico-profissional na América Latina 

250 Cf. por exemplo: Van DIERCKXSENS, WIN. La reproducción de la fuerza de trabajo sob el capital. I e II parte. Cuaderno nº15. Lima: Celats, nov. 1979; MANRIQUE, 
Manuel y VILLELA, Marilda Iamamoto, “Hacia el estudio de la história del Trabajo Social en América Latina”. Acción Crítica No. 5. Lima: CELATS, abril 1979. MAGUIÑA, 
Alejandrino. Desarrollo del Capitalismo y Trabajo social en el Perú. Lima: CELATS, 1979. IAMAMOTO, Marilda Villela e CARVALHO, Raul de. Relaciones Sociales y Ser-
vicio Social en Brasil. Lima: Celats, 1981; em co-edicão com  Editora Cortez: Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de uma interpretação histórico-meto-
dológica. São Paulo: Celats-Cortez, 1982.
251 Uma visão abrangente da programação da área de investigação do CELATS, no período considerado, pode ser visualizada no Quadro 1 anexo.
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• Organização profissional do Serviço Social na América Latina. 

b) Sobre os distintos segmentos das classes trabalhadoras e suas expressões políticas:

• Assalariados industriais, camponeses, indígenas, trabalhadores urbanos ou setor populacional, para deles 
extrair elementos orientadores à prática profissional.

Tendo como horizonte a reconstituição da memória histórica da pesquisa no Serviço Social, os objetivos do 
estudo são: (1) Identificar e analisar as principais linhas e projetos de pesquisa do Centro Latinoamericano de 
Trabajo Social – CELATS- (1970-1980); (2) Realizar uma aproximação à gênese histórica da pesquisa no Ser-
viço Social latino-americano enquanto área de conhecimento e competência profissional em sua relação com 
os desafios contemporâneos; (3) Identificar as principais contribuições da produção acadêmica do CELATS 
para a renovação crítica do Serviço Social na América Latina; (4) Partilhar intercâmbios acadêmicos com pes-
quisadores nacionais e internacionais e estudantes de diferentes níveis de formação. 

A reconstituição da memória histórica da pesquisa no Serviço Social apoia-se em: pesquisa bibliográfica; 
pesquisa documental nas publicações do CELATS em livros, na série Cuadernos CELATS e na revista Acción 
Crítica; entrevistas com pesquisadores e funcionários do CELATS à época; debates acadêmicos e seminários 
sobre o tema.

Considerações Finais: O Protagonismo do CELATS na Disseminação da Importância da 
Pesquisa e na Produção Cientifica Reconceituada do Serviço Social 

Nas reflexões e balanços produzidos pelo CELATS no Seminário El Trabajo Social en America Latina: balance 
y perscpectivas, realizado em Chaclacayo, Lima, Perú, em novembro de 1982, que reuniu grupos profissionais 
destacados da região, salientou a preocupação transversal com a política de investigação que acompanhou 
os eixos privilegiados do debate: a) a elaboração teórica do Serviço Social; b) A formação profissional; c) os 
determinantes da prática profissional do assistente social. 

No que tange à avaliação do estado da arte da investigação e da produção teórica na área de Serviço Social, 
foram apontados alguns dos seus limites: 

• A escassez de força de trabalho qualificada para participar de atividades de investigação e de elaboração 
teórica na América Latina; ou uma debilidade da Área de Investigação do CELATS em termos de sua prepa-
ração e capacidade para investigar?; 

• O reconhecimento da investigação como “a vértebra” do processo de formação, considerando-se articula-
damente seus diversos níveis como: 1) prática especializada predominantemente docente - ainda que não 
exclusivamente-; 2) componente central da prática profissional que permite historicizar a ação da (o) assis-
tente social; 3) prática pedagógica. 

• A carência de centros de documentação vinculados à problemática do Trabajo Social (falta de fontes, catálo-
gos, escassez de bibliografias sistematizadas, escassez de recursos econômicos) e os escassos hábitos de 
consumo da produção teórica e de leitura, aliados à dificuldade de circulação do material produzido. 

• A linguagem pouco acessível da produção teórica à grande massa dos profissionais;
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• A defesa, por parte de certos grupos, de posições pragmáticas e antiteóricas, subestimando a importância 
da autonomia e desenvolvimento de reflexão teórica mais avançada. 

• A incompreensão de que o atendimento a demandas profissionais específicas é uma função da explicitação 
teórica geral dos fundamentos do Trabajo Social. Isto implica manter investigações teóricas e aquelas di-
retamente vinculadas ao exercício profissional. Reconhece-se que a focalização em problemáticas (saúde, 
questão educacional, camponesa, etc.) permite transcender demandas institucionais mais restritas e simul-
taneamente atender a demandas das maiorias profissionais, elevando o nível do exercício profissional. 

Esse Seminário reúne subsídios para a elaboração de uma política de investigação para o Serviço Social na 
América Latina e, particularmente, para o CELATS, como enunciado a seguir. 

Afirma-se o estímulo à investigação como preocupação básica a ser cultivada na pós-graduação e nos cur-
sos de graduação para forjar um perfil profissional sólido de base científica: tanto a investigação acadêmica 
quanto a investigação-ação. Esta desde que impulsionada com a explícita preocupação de produzir conheci-
mentos, rompendo com certa ingenuidade epistemológica que, não raras vezes, incide nessa modalidade de 
pesquisa.

Reclama-se a necessidade de superar os isolamentos culturais afirmando-se a necessidade do “Trabajo So-
cial Critico Latino-americano diversificar sus interlocutores y sus fontes de inspiración” (CELATS, 1983, p. 43). 
Assim propõe-se estabelecer vínculos com os países africanos, especialmente os de expressão portugue-
sa, que dispõem de uma herança cultural e linguística que favorece o intercâmbio de experiências (Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde); e estimular o diálogo produtivo com a Península Ibérica e também 
com os países capitalistas desenvolvidos (Europeus, USA e Canadá) no âmbito do Serviço Social e do diálogo 
com as Ciências Sociais.

Outra dimensão desse intercâmbio é “renovar o vínculo do Trabajo Social Crítico com as organizações pro-
fissionais de âmbito continental e mundial, abrangendo inclusive suas instâncias mais tradicionais. Recomen-
da-se também estimular a integração de assistentes sociais aos organismos de associação intelectual (cen-
tros de estudos, instituições como CLACSO, ILPES etc.) nacionais e regionais” (ibid, p.43). Antecipando -se à 
proposta de redes de pesquisa, propõe-se promover a íntima relação e conexão entre assistentes sociais e/
ou pesquisadores no espaço profissional dotados de uma orientação semelhante ou convergente, para poten-
ciar esforços e romper com o individualismo. E nesta via abordar a problemática da América Latina expressa 
diversamente segundo Estados e regiões.

Chama-se a atenção para a necessidade, não só de mudar as condições de produção do conhecimento, 
mas também a sua divulgação, consoante com modernos processos de marketing. Recomenda-se, também, 
distinguir o nível da produção do material científico e sua divulgação. Se à produção e apresentação da ela-
boração científica não se deve fazer qualquer concessão, atendendo aos mais elevados requisitos exigidos 
pela comunidade científica internacional, há que desenvolver simultaneamente distintos mecanismos e formas 
pedagógicas de sua difusão mais ampla junto ao conjunto da categoria.

Aponta-se para a necessidade de organização dos intelectuais de Trabajo Social tendo em vista sua inte-
gração à categoria profissional, o que supõe rever os métodos da produção intelectual: romper com formas 
artesanais com que se articula e utiliza recursos, em favor de sua socialização:
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hay que articular instâncias que usen colectivamente los medios existentes, materiales (prensa, etc) 
e intelectuales (bibliotecas, archivos, ficheiros, etc. Es necessário crear banco de dados abiertos a 
todos, insumos a la producción (boletins bibliográficos, reseñas, periódicos, “abstracts”, informa-
ción reciproca sobre investigaciones, eventos de intercâmbio etc.) (CELATS, 1983, p. 41)

E quanto à direção a ser atribuída pelo CELATS à área de investigação atuando democrática e pluralistica-
mente, afirma-se que a entidade:

no (debe) ser una tribuna abierta a todo los vientos que recorren el Trabajo Social, sino una instan-
cia que organiza la hegemonía, referida a la categoría profesional, de las tendencias críticas profe-
sionales más consecuentes del Trabajo Social latinoamericano. (CELATS, 1983, p. 46)

Estes são alguns elementos capturados, até o momento, por este subprojeto de pesquisa quanto ao tratamen-
to atribuído à investigação do interior do Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Eles atestam a fecundida-
de da orientação da política de investigação, portadora de relevantes provocações para se pensar o lugar da 
pesquisa no Serviço Social contemporâneo e a produção de conhecimentos sobre a própria profissão e seus 
fundamentos históricos, teóricos e ideopoliticos. 

Muitos dos dilemas da época já foram superados com o desenvolvimento científico do Serviço Social con-
temporâneo, mas muitos outros estão ainda presentes na órbita da pesquisa na atualidade, o que atesta a 
dimensão antecipatória do lugar que a pesquisa ocupou no CELATS, no período 1975-1986. 
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Quadro I. Pesquisas realizadas pelo CELATS – 1975-1986

Ano Investigação Responsável Publicação

1975

Injerencia de la Tecnología 
en el Movimiento Obrero y la 
Redefinición de la Estructura 
Nacional en América Latina. 
(Colômbia e Venezuela)

César Zabala.

Cuaderno CELATS N.1 
“Trabajo Social en el Sectorr Obrero” (Fev., 1976). 
Livro: Celats. Desarrollo Tecnológico, Movimiento 
Obrero y Trabajo Social (Dez. 1976).

1975
Marco Institucional en donde 
opera el Trabajador Social 
(Brasil, Peru e Puerto Rico)

Equipe CELATS: 
Boris Lima, Walter 
Tesch e Miryam 
Gamboa

Cuadernos CELATS No. 7. Política Social del Estado, 
Marco Teórico y Metodología de la Investigación. 
Lima: CELATAS, Jun. 1977;

Cuadernos CELATS No. 8.
 Boris Lima y Walter Tesch “El Proceso Histórico 
Peruano y Trabajo Social”. (Contém a análise de 
Políticas Sociais de Promoção e y Participação 
Popular, de Seguridade Social e de Assistência 
Social). (Lima, 1977) 

LIMA, Boris FONSECA,Lady Fonseca.. Una 
experiencia de Capacitación en el Área Laboral. 
Cuadernos - CELATS No. 10 (Lima, Jun. 1977). 

RODRIGUEZ,Roberto y TESCH,Walter. Seguro Social 
Obrero y el Seguro Social del Empleado. 
 (Lima, Junio 1977)
La Promoción Social como Política de Estado” (Caso 
SINAMOS-Perú). 
Cuadernos CELATS No. 11, Lima, Abril. 1978. 

GAMBOA Miriam (coord.) Política Social del Estado. 
Proceso Histórico del Desarrollo Brasilero” (Tomos I y 
II) Cuadernos CELATS N. 17 y 18, (Lima, Fev,1979).  

1976
El Sector Poblacional 
(Trabajo Social en Barriadas), 
en Colombia y Venezuela.

Welkis Borges

1976 Trabajo Social 
com campesinos

Maritza Jiménez 
Bullain, Roberto 
Rodriguez y 
Jorge Valenzuela

BULLAIN, Maritza Jiménez, RODRIGUEZ,Roberto, 
VALENZUELA Jorge. Trabajo Social com campesinos.
Lima: Ed. Celats, 1976.

1976
Organización Profesional 
de los Trabajadores Sociales 
en América Latina.

Equipe Celats:
Roberto Rodriguez
e Walter Tesch

Livro: RODRIGUEZ, Roberto e 
TESCH, Walter. Organizações Profissionais do 
Serviço Social na América Latina. Peru: Ed. Celats, 
1978.
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1977 Problemática Indígena Mariano Valderrama

Livros:
VALDERRAMA, Mariano (coord). Indigenismo, 
Clases Sociales y Problema Nacional;
Campesinado e Indigenismo en América Latina

1977 Perfil Profesional en Brasil, 
México y Uruguay.

Roberto Rodríguez 
(CELATS)

Livro: 
RODRIGUEZ, Roberto (Coord.) Elementos para un 
Perfil Profesional del Trabajo Social: Uruguay. (Lima, 
dez. 1980). 

978 História del Trabajo Social”

Equipe Celats: 

Manuel Manrique, 
Alejandrino Maguiña,
 Marilda Villela 
Raúl de Carvalho.

MANRIQUE, Manuel, e VILLELA IAMAMOTO Marilda. 
“Hacia el estudio de la história del Trabajo Social en 
América Latina”, Acción Crítica No. 5.  Lima: CELATS. 
Abril 1979. 
Livros:
 MAGUIÑA, Alexandrino. Desarrollo del Capitalismo y 
Trabajo social en el Perú” Lima: CELATS Ed, 1979. 
IAMAMOTO, Marilda Villela e CARVALHO, Raúl de. 
“Relaciones Sociales y Servicio Social en Brasil “(co-
edición com Ed. Cortez), São Paulo: 1982. Brasil 
MANRIQUE, Manuel. “De Apóstoles a Agentes 
de Cambio. El trabajo social en la la História 
Latinoamericana”. Lima: CELATS 1982.

1980

“La Industrialización, la 
Política Social de Vivienda 
y el Trabajo Social” (Brasil, 
Ecuador, Colombia, Bolivia, 
México y Chile)

Equipe Celats:
Alejandrino Maguiña 
y Manuel Manrique.

Livro:
 MAGUIÑA Alexandrino Maguiña y MANRIQUE, 
Manuel. “Problema Urbano y Trabajo Social” (Lima: 
Ed. Celats, 1980)

1982
“Desarrollo de la 
Comunidad”

Celats: 
Alejandrino Maguiña 
y Giovanni Bonfiglio. 

BONFIGLIO, Giovanni. Desarrollo de Comunidad y 
Trabajo Social. Ensayo. Lima: Ediciones. CELATS, 
1982.

1982
“Evaluación Social de 
Proyectos de Intervención 
Social”

Celats: 
Alejandrino Maguiña 
y Manuel Manrique.

MANRIQUE, Manuel. Evaluación de proyectos 
sociales .Del pre-texto a la intervención contextuada, 
Lima , CELATS, 1986

1987
Proyecto pedagógico en 
Trabajo Social (y Trabajo 
Social Alternativo)

Celats

Fonte: Elaboração com base na bibliografia consultada, com privilégio de LIMA, 1984.
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RECONCEITUAÇAO LATINO-AMERICANA E A DITADURA NO BRASIL: 
A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL GAÚCHO  
Graziela Scheffer Machado252

UERJ – Brasil
Thaísa Teixeira Closs253

UFRGS – Brasil
Inez Rocha Zacarias254

PUCRS - Brasil

Resumo

O artigo é resultado preliminar da segunda etapa de pesquisa sobre o Movimento de Reconceituação Latino-americano na Escola 
de Serviço Social de Porto Alegre, situada no Rio Grande do Sul (RS- Brasil). Foi desenvolvido por meio de um estudo exploratório 
de base documental e a partir de fontes orais. O estudo apresenta o panorama dos antecedentes do período da década de 1960, 
enfatizando a gênese e expressões das tendências de renovação da profissão no período ditatorial, evidenciando a constituição de 
uma matriz de renovação profissional, produto da incidência do nacionalismo anti-imperialista e da educação popular no Serviço 
Social, impulsionando a politização do exercício e da formação profissional. Acreditamos ser fundamental o estudo da memória do 
Serviço Social em Porto Alegre, pois a partir da referida Escola, sob da liderança do professor Seno Cornely, ocorreram os primeiros 
passos do movimento reconceituador em busca da unidade latino-americana do Serviço Social.

Palavras chaves: Fundamentos do Serviço Social. Reconceituação. Ditadura Civil-Militar.

Introdução

O estudo exposto é síntese de dois momentos da pesquisa Serviço Social, memória e Reconceituação lati-
no-americana: antecedentes e expressões na escola de Porto Alegre. O estudo apresenta uma análise das 
particularidades da profissão no Rio Grande do Sul (RS) no processo da reconceituação latino-americana, 
enfocando a escola de Serviço Social de Porto Alegre (PUCRS). 

A pesquisa teve base os documentos da escola e a análise de 517 trabalhos de conclusão de curso na escola 
de Porto Alegre que abrangem o período de 1948-1975. Na primeira etapa da pesquisa traçamos um pano-
rama dos antecedentes da Reconceituação na Escola de POA, concluindo que os mesmos se assentam na 
constituição de duas tendências de renovação profissional nos anos 1955-1965, enraizadas no processo de 
radicalização do trabalhismo nacionalista de traços anti-imperialistas nos governos municipal e estadual de 
Leonel Brizola. Tais tendências são: a tendência estrutural participativa, liderada por Seno Cornely, marcada 
pela influência do pensamento cepalino, integrando Desenvolvimento de Comunidade (DC), o planejamento, a 
política social e as técnicas de mobilização e participação social; a tendência pedagógica cultural, lideradas 
pelas professoras Lucia Castillo, Zillah Totta e Notburga Reckziegel, marcada pela incidência do pensamento 
católico francês de Mounier, articulando abordagens grupais, DC com ênfase educativa a partir das ideias de 

252 Docente da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil. Email: graziela.uerj@gmail.com
253 Docente da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
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Paulo Freire e Ernani Fiori. Ambas tendências evidenciam as expressões da conjuntura internacional e nacio-
nal no que tange a ideologia desenvolvimentista norte-americana, como estratégia de hegemonia capitalista 
na América Latina. 

Contraditoriamente, nessa conjuntura, gestou-se uma consciência nacional-popular e práticas sociais de crí-
tica e enfrentamento ao subdesenvolvimento. As expressões dessa consciência e dessas práticas no RS, 
considerando o processo de constituição do Serviço Social (SS) gaúcho, convergem num projeto político de 
orientação socialdemocrata e humanista, com duas perspectivas distintas de pensamento em termos dos 
fundamentos das referidas tendências de renovação: o socialismo evolutivo de Bernstein, com ênfase no 
Estado; e o socialismo personalista de Mounier, com ênfase na sociedade civil. As bases sócio-políticas das 
duas tendências de renovação ancoravam-se nas estruturas estatais do governo estadual de Leonel Brizola, 
quais sejam: o Departamento de Assistência Social (DEPAS) da Secretaria de Trabalho e Habitação Social e a 
Divisão de Cultura da Secretaria de Educação. 

A segunda etapa da pesquisa, foco do presente artigo, trata das expressões dessas duas tendências supra-
citadas no Movimento da Reconceituação na Escola de Porto Alegre e sua incidência no debate latino-ame-
ricano durante o Regime Civil-Militar no Brasil nos anos de 1964 a 1975. A Escola de Serviço Social de Porto 
Alegre entrou para a história profissional como organizadora do primeiro seminário latino-americano sob 
coordenação de Seno Cornely. Foi a partir de grupo de professores gaúchos em articulação com colegas uru-
guaios e argentinos que ocorreu a origem dos encontros impulsionadores do Movimento de Reconceituação 
Latino-Americano que abrangeu o período de 1965 a 1975. 

Os resultados preliminares da segunda etapa da pesquisa sustentam a construção da seguinte tese: Os ante-
cedentes da Reconceituação latino-americana no RS evidenciam a constituição de uma matriz de renovação 
profissional que é produto da incidência do nacionalismo anti-imperialista e da educação popular no Serviço 
Social, impulsionando a politização do exercício e da formação profissional. A repressão após o golpe de 1964 
atingiu predominante a tendência pedagógica-cultural, devido a sua perspectiva freiriana, levando ao afas-
tamento de professores e profissionais da Secretaria de Educação e ao fechamento do Instituto de Cultura 
Popular do RS (ICP-RS). No período da ditadura ocorre a fusão das duas tendências renovadoras dentro da 
escola, unificadas na ideologia nacional-desenvolvimentista, expressando a criação e expansão da vertente 
do Reformismo Reconceituador nos anos de 1965-1968, no contexto repressivo ditatorial da Operação Limpe-
za. Essa vertente se manifestou na organização dos seminários de 1965, bem como nos seminários de 1966 
no Uruguai e 1967 na Argentina. Verifica-se também na escola de Porto Alegre, até o início dos 1970, a ênfase 
no debate da unidade profissional latino-americana alicerçada nas teorias da CEPAL e de Paulo Freire. Nos 
anos 1969 a 1975 ocorre a crise e declínio dessa vertente, na conjuntura de terrorismo de Estado da ditadura 
civil-militar, denominada Tempos de Chumbo, ocorrendo a influência crescente da vertente da modernização 
conservadora expressa nos documentos de Araxá e Teresópolis do Centro Brasileiro de Cooperação e Inter-
câmbio de Serviços Sociais (CBCISS).

1. A Renovação do Serviço Social no Contexto da Ditadura no Brasil e no Rio Grande do Sul 

Resgatar a história da ditadura no Brasil traçando os aspectos de resistência profissional e das lutas de clas-
ses no período, nos leva inevitavelmente a refletir sobre o presente temeroso que vivemos no Brasil e na Amé-
rica Latina, com o acirramento da Ditadura do Grande Capital, sob a hegemonia do capital financeiro. Para 
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Ianni, (1981, p.1) “a ditadura e a época que ela expressa podem ser compreendidas em termos do significado 
político e econômico que tem para as diversas classes que formam a sociedade”. Ou seja, o golpe civil-militar 
esteve atrelado aos dilemas brasileiros do período 1961-1964, manifestados na crise da forma da dominação 
burguesa, processo em que o padrão de acumulação entrava progressivamente em contradição com as re-
quisições democráticas, nacionais e populares. (NETTO, 2011). 

As aspirações democráticas e lutas populares tinham elementos revolucionários e classistas que eram acom-
panhadas por requisições contrárias ao imperialismo norte-americano e ao latifúndio, apontando para uma 
mudança no padrão de desenvolvimento econômico e no aprofundamento democrático da sociedade e do 
Estado (Ibid). Portanto, a crise da forma da dominação burguesa integra os antecedentes democratizantes 
do início da década 1960 e as disputas regionais no país, o que se expressa na atuação de Leonel Brizola, 
ex-governador do RS. 

No período 1961-1962 Brizola atua na articulação da Frente de Libertação Nacional (FNL), juntamente com 
lideranças que atuaram na Legalidade, a qual defendia a nacionalização das companhias estrangeiras, a regu-
lamentação da Lei de Remessa de Lucros, a Reforma Agrária, condenava tanto a intromissão norte-americana 
ou soviética na política interna ou externa brasileira (KORNIS, 2010). Como expressão da conjuntura nacional, 
as eleições governamentais no RS, em 1962, condensam a forte oposição aos segmentos trabalhistas, com o 
apoio das chamadas “classes produtoras” e da mídia local. As crescentes críticas ao presidente João Goulart 
(Jango) e Brizola, acentuadas por uma baixa produtividade econômica no RS, fornecem as bases de um ce-
nário político favorável ao posterior golpe de 1964, sob forte liderança de Ildo Meneghetti, eleito governador 
do RS, que vinha atuando fortemente em campanha de desestabilização do governo Jango (PADRÓS, BAR-
BOSA, LOPEZ, & FERNANDES et al, 2014). 

O posicionamento político de Brizola sobre essa conjuntura enfatizava a necessidade da arregimentação de 
forças progressistas em sustentação às Reformas de Base, o que se expressa na constituição do chamado 
Grupo dos Onze Companheiros, em outubro de 1963, por Brizola. Segundo Lamarão (2010), além da defesa 
das reformas, o movimento preconizava a “libertação do Brasil da espoliação internacional”. Destaca-se a 
colaboração de Hebert José de Souza – conhecido como “Betinho”, liderança da Ação Popular (AP) -, na 
coordenação nacional dos Grupos dos Onze (MONTALVÃO & MONTALVÃO, 2010). 

Betinho foi um dos fundadores e o primeiro coordenador nacional da AP, organização política formada em 
1962 por antigos participantes da Juventude Universitária Católica (JUC) que aprofundaram sua militância po-
lítica no âmbito da esquerda. Como aponta Pires (2015) foi o próprio Betinho que protagonizou a articulação 
que daria início às atividades da AP no RS, contando com o apoio de Maria Josefina Becker, na época estu-
dante de Serviço Social da Escola de Porto Alegre (PUCRS).

Nesse período destaca-se a inserção de militantes da AP nos segmentos governistas e em cargos públicos e 
na constituição de movimentos de cultura popular nas vilas de Porto Alegre (DIAS, 2011), cuja experiência de 
atuação de estudantes de Serviço Social da Escola de Porto Alegre encontra-se registrada em trabalhos de 
conclusão de curso datados de 1963 e 1964. Tais ações contavam com o apoio de Ernani Maria Fiori, filósofo 
integrante da AP e docente da UFRGS, que protagonizou a constituição do ICP-RS no ano de 1963. A partir 
dessa conjuntura Fiori fortalece sua interlocução com o educador Paulo Freire, a qual se estenderá ao exílio 
de ambos no Chile. 
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Além da polarização de forças no país, entendemos que a crise da forma da dominação burguesa no Brasil se 
insere no quadro mais amplo da Guerra Fria na América Latina após a vitória do socialismo cubano no conti-
nente. Nesse quadro, Brizola passava a assumir uma orientação política que divergia da postura conciliadora 
do presidente Jango, com uma clara tônica nacional-desenvolvimentista e anti-imperialista que acirra a opo-
sição dos setores conversadores à liderança política de Brizola, no âmbito nacional e regional. 

O golpe desencadeado em 31 de abril de 1964 é alvo de resistências no Rio Grande do Sul, a Cadeia da Le-
galidade é reativada, convocando o povo à resistência. Jango chega a Porto Alegre em 2 de abril de 1964, 
reúne-se com Brizola e militares, avalia que não terá o apoio necessário para resistir ao golpe, recusando-se a 
distribuir armas para a população que estava disposta ao combate. No mesmo dia parte no avião presidencial 
para o exílio em Montevidéu. O golpe contra a incipiente democracia brasileira consolida-se, protagonizado 
pelas classes dominante brasileiras sob influência dos interesses do capital monopolista internacional e com 
o incentivo dos órgãos governamentais norte-americanos. A ditadura no período de 1964-1978 teve dois mo-
mentos distintos, quais sejam: a operação limpeza – entre os anos de 1964 a 1969 -, e os anos de chumbo, 
entre 1968 e 1978.

A operação limpeza consiste na primeira fase repressiva amparada no Ato Institucional nº 1 (AI-1), que levou a 
derrubada de Jango da presidência e a inserção das Forças Armadas no Poder. Nesse período houve a perse-
guição político-ideológica que levou a demissão de funcionários públicos e ao exílio dos grupos de oposição 
ao regime ditatorial no Uruguai. A resistência ao golpe organizou o “Esquema Montevideo” visando compor 
as forças de esquerda de Brizola e Jango no exílio uruguaio. Dentre as ações de resistência destacam-se a 
tentativa frustrada de levante nos quartéis de Porto Alegre e a Guerrilha de Três de Passos na fronteira com 
Uruguai, em 1965; e a Guerrilha de Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, nos anos 
de 1966 a 1967.

Destaca-se a importância da apreensão da particularidade da ditadura no RS a partir da forte incidência do 
projeto desenvolvimentista-nacionalista, sob a liderança de Brizola nas disputas políticas regionais e nacio-
nais, com relevante participação dos setores da esquerda católica (AP). A essa particularidade soma-se a 
localização geográfica fronteiriça do RS com o Uruguai e a Argentina, que influiu tanto na colaboração e coo-
peração entre os regimes militares, bem como nas ações de resistência e busca de exílio. 

Os Tempos de Chumbo abrangem o aprofundamento da violência pautada no Ato Institucional nº 5 (AI-5) e a 
na Operação Condor. Em 1968, no Brasil, tivemos grandes manifestações políticas de estudantes e intelec-
tuais contra o regime ditatorial, buscando uma saída “pacifica” da ditadura, contudo, o resultado foi o aumento 
da repressão. Em 1969 abre-se uma nova etapa de resistência-repressão, momento em que se generaliza a 
violência militar, ataca-se os exilados políticos nos países vizinhos e se expande a resistência por meio das 
guerrilhas urbanas. 

Os historiadores consideram que a Operação Condor teve início em 1970, antes mesmo da assinatura oficial 
do documento em 1975. Apesar do governo brasileiro não assumir sua participação na operação, os estudio-
sos consideram o país como o mentor da mesma. Na época, a resistência criou o “Esquema da Travessia”, 
no qual Porto Alegre foi sede estratégica, devido a fronteira com a Argentina e o Uruguai. Em 1968, Carlos 
Marighela procurou Frei Betto para organizar a saída dos militantes para o exílio:
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Ele soubera que eu estava de mudança para o Rio Grande do Sul e queria que eu aceitasse 
acompanhar, em Porto Alegre, a passagem de refugiados políticos que se destinavam a entrar no 
Uruguai para, em seguida, viajar a Europa. Seria uma ajuda a todos que precisassem deixar o país, 
independente de siglas políticas. Aceitei o pedido, ciente de que ele se adequava à tradição da 
Igreja de auxílio a refugiados políticos. (BETTO, 1987, p.6).

Netto (2011, p.8) aponta que foi no marco da ditadura burguesa, com o avanço da tecnocracia e da laicização, 
que se impulsionou o processo de renovação da profissão no Brasil, definida como “uma resposta construída 
pelos assistentes sociais na rede de relações que se entrelaçam na interação profissionalidade-sociedade.” 
Contudo, o legado renovador da politização da profissão entre os anos 1960 e golpe de 1964 foi abortado 
com o golpe. Além disso, houve uma assimetria temporal da intervenção autocrático-burguesa, pois o golpe 
atacou de imediato os suportes sociopolíticos das tendências profissionais críticas e avançadas, entretanto 
só um lustro depois conseguiu eliminar a ambiência teórico-cultural que as mobilizava (Ibid).

Apesar do golpe de 1964, a erosão do Serviço Social Tradicional vem à tona em 1965, na cidade de Porto Ale-
gre, a partir do “I Seminário Regional de Serviço Social frente às mudanças na America Latina” colocando em 
cheque a legitimidade das orientações norte-americanas tecidas na formação profissional da época. Sobre 
articulação a gaúcha no Conesul, o autor aponta sua importância, pois:

É este movimento, localizável praticamente em todos os países ao Sul do Rio Grande, que permite 
uma espécie de grande união profissional que abre a via a uma renovação do Serviço Social. Ela é 
o ponto de partida para o processo que se esboça em 1965 e que, genericamente, tem o objetivo 
expresso de adequar a profissão às demandas de mudanças sociais registradas ou desejadas no 
marco constitucional - e que sensibilizam o Serviço Social pelos condutos e sujeitos que, interna-
cionalmente [...] forçavam e parametravam as alterações profissionais (NETTO, 2011, p. 146-147).

O evento de 1965 deu origem ao Movimento Reconceituação Latino-Americano por meio da organização de 
seminários em diferentes países até o ano de 1975, visando criar uma unidade profissional latino-americana 
permeada pela ideologia anti-imperialista [...] que se apoiava no explícito reconhecimento da urgência de fun-
dar uma unidade profissional que respondesse às problemáticas comuns da América Latina - unidade cons-
truída autonomamente e sem tutelas imperiais (Ibid p. 146). O debate da unidade profissional foi permeado 
pelas ideias desenvolvimentistas da Cepal a partir da concepção de subdesenvolvimento econômico e cultu-
ral de todos os países latino-americanos, como particularidade histórica e estrutural do capitalismo periférico. 
O Estado Nacional deveria ser indutor do desenvolvimento e da “modernização” por meio das mudanças das 
estruturas sociais fortalecendo a economia “interna” e as políticas sociais.

Netto (2011) aponta que, além da renovação latino-americana, constituíram-se três vertentes renovadoras no 
Brasil, quais sejam: a modernização conservadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de rup-
tura. A primeira vertente foi impulsionada pelo CBISS, especialmente com o Documento de Araxá (1967), cuja 
orientação teórica era o estrutural-funcionalismo, tendo como expoente José Lucena Dantas. Suas propostas 
incentivam a adequação da profissão a tecnocracia ditatorial com ênfase no arsenal técnico-instrumental, 
no planejamento e na administração alinhada ao capitalismo imperialista. Já a segunda vertente emerge na 
metade dos anos 1970, com base na Fenomenologia e no Existencialismo cristãos. Sua constituição se deu 
na escola carioca PUC-RJ, cuja principal docente foi Anna Augusta Almeida, que buscou resgatar a dimensão 
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psicologista e o humanismo abstrato cristão. A terceira vertente constitui-se no início da década de 1970, 
inspirada nas teorias marxistas e frerianas, visando romper com a herança conservadora da profissão. Sua 
origem é a faculdade mineira de Serviço Social de Belo Horizonte (BH), sob a liderança de Leila Lima Santos, 
com a proposta conhecida como “Método de BH”. 2. A Tendência do Reformismo Reconceituador, os Semi-
nários Latino-americanos e os Impactos da Ditadura na Escola Porto Alegre.

Novas ilhas, novos rios, novos vulcões fazem do nosso continente, uma nova geografia. Queremos 
nova agricultura, outras forças juvenis, uma sociedade mais pura. Novos protagonistas da história, 
que está nascendo, e que temos o dever de construir. Quem pode estar contra a vida? Celebremos 
a chegada de Leonel Brizola, no cenário da América latina, como uma deslumbrante encarnação, 
de nossas esperanças. (Pablo Neruda).

Como ilustra o poema de Neruda à Brizola, o Serviço Social gaúcho também chega ao cenário da América 
Latina, a partir da organização do I Seminário Latino-Americano do Serviço Social em Porto Alegre, trazendo 
esperanças de novos tempos para profissão. Foi a partir do grupo de professores gaúchos, em articulação 
com os colegas uruguaios e argentinos que se originaram os encontros latino-americanos impulsionadores do 
Movimento de Reconceituação, que abrangeu o período 1965-1975. Consideramos que Escola de Porto Ale-
gre passou por três fases no Movimento de Reconceituação Latino-Americano. No atentaremos, nesse artigo, 
para a primeira e para a segunda fase, a partir de uma análise do Serviço Social no RS de forma articulada 
com os seminários latino-americanos, tendo em vista evidenciar a processualidade do Movimento Reconcei-
tuador a luz da participação do segmento gaúcho. 

A primeira fase, compreendida entre os 1965 a 1968 compreende o processo de criação e expansão da ver-
tente “Reformismo Reconceituador”. A emergência dessa vertente surge no contexto repressivo ditatorial 
da Operação Limpeza, onde o segmento profissional mais atingido foi os integrantes da tendência peda-
gógica-cultural, devido aos seus vínculos orgânicos com os movimentos sociais de reforma de base. Esse 
cerco repressivo sob a atuação desses profissionais acarretou numa diminuição do debate anticapitalista de 
Mounier, mantendo no seu interior as teses cepalinas, articuladas ao pensamento cristão-desenvolvimentista 
de Lebret e ao pensamento educacional das primeiras elaborações de Paulo Freire. Essa vertente teve sua 
origem na escola a partir do primeiro Seminário Latino-americano (1965), fruto da articulação que constitui a 
denominada “Geração 65”, formada principalmente por profissionais brasileiros, uruguaios e argentinos. 
A vertente do Reformismo Reconceituador representou na escola a fusão das tendências renovadoras pré-
1964 (estrutural participativa e pedagógica cultural) unificadas em torno do trabalhismo e da ideologia na-
cional-desenvolvimentista. Essa vertente gaúcha deriva-se da matriz política do trabalhismo com ênfase na-
cional-desenvolvimentista, articulando traços anti-imperialistas em uma síntese com o pensamento cristão 
francês. Essa vertente corresponde a fusão das tendências anteriores na escola, sendo fruto simultâneo da 
Operação Limpeza que atacou imediatamente após o golpe a tendência pedagógica-cultural e, ao menos 
tempo, é uma reorganização das forças da resistência que assumem um novo patamar com o evento de 1965, 
sedimentando-se numa perspectiva latino-americana. 

Dentro da escola de Porto Alegre, a nova vertente organizou-se nos seguintes princípios: a) a defesa da unida-
de latino-americana numa perspectiva anti-imperialista e nacionalista; b) a compreensão das políticas sociais 
com via de humanização das estruturas capitalistas; c) a ênfase para a participação social como fundamento 
da democracia e da cidadania; d) a ênfase na organização sindical e na luta corporativa por melhorias sociais 
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(salários, reconhecimento estatal, serviços públicos, entre outros aspectos); e) na defesa da formação pro-
fissional alinhada às particularidades da realidade latino-americana, de um perfil profissional do assistente 
social com capacidade teórica, técnica e política para a gestão e o planejamento das políticas sociais, a fim de 
induzir as mudanças sociais. No Seminário de 1965 - que evidencia a cultura profissional na escola de Porto 
Alegre e expressa as forças de resistências existentes no RS -, os palestrantes brasileiros apresentam em co-
mum conceitos da CEPAL no entendimento do desenvolvimento social na América Latina. Entre esses, Lucia 
Castillo, na sua fala de encerramento do Seminário, destaca que o “Serviço Social representa uma forma de 
política social e controle social” [...] sua ação prática é tributária do contexto econômico e sociocultural dentro 
qual se insere” (CASTILLO, 1965, p. 4), pois a profissão “nasce dentro do sistema capitalista e como forma de 
correção das disfunções sociais criadas pelo sistema. Não como única forma, mas como uma delas” (Ibid, 
p.10). 

A partir desse evento desencadearam-se a realização dos demais seminários regionais latino-americanos, 
destacando-se, nessa primeira fase do Reformismo Reconceituador, a participação dos professores gaúchos 
nos seguintes seminários: II Seminário (1996-Uruguai) em que os debates centram-se numa visão macroes-
trutural do Serviço Social, momento em que Seno Cornely palestrou sobre o “Papel del Servicio Social en el 
desesarrollo”; e o III Seminário (1967 - Argentina), cuja temática central foi a educação e os grupos, contando 
com a presença de Seno Cornely e palestra proferida por Notburga Reckziegel. 

É importante demarcar que, embora tanto a vertente denominada de “Modernização Conservadora” (NETTO, 
2011) e o “Reformismo Reconceituador” possuíssem como traço comum a ênfase no exercício profissional 
pautado pelo planejamento e pela gestão das políticas sociais, a fronteira de diferenciação entre ambas reside 
na concepção de participação, no seu arcabouço teórico e na sua direção ideopolítica, apresentando diferen-
tes nuances sobre o perfil e o exercício profissional, como identificou-se ao longo da pesquisa histórica sobre 
as mesmas, o que se encontra sistematizado no quadro a seguir: 

Quadro 1: Diferenciação a modernização conservadora e o reformismo reconceituador

Dimensões Modernização Conservadora Reformismo Reconceituador

Arcabouço teórico Estruturalismo funcionalista norte-americano Estruturalismo histórico da CEPAL

Direção ideopolítica Supostamente neutro
Unidade técnico -operativa

Socialdemocrata anti-imperialista
Unidade política latino-americana

Exercício 
profissional

Planejamento tecnocrático, ênfase na 
metodologia profissional e na política social 
pautada em reformas sociais “pelo alto”.

Planejamento participativo, ênfase na gestão 
democrática e na política social pautada em 
reformas sociais com participação social.

Perfil profissional Gestor burocrático e agente técnico Gestor democrático e agente da mudança

Fonte: Elaboração das autoras a partir da análise dos documentos históricos.
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No que tange aos impactos da ditadura civil-miliar na Escola de Porto Alegre, as consequências dessa virada 
política conservadora e repressiva ainda são pouco conhecidas em seus detalhes, devido a própria escassez 
de documentos descritivos da época sobre a profissão no RS. Após a vitória do movimento golpista, a re-
pressão no RS logo se fez sentir sobre aqueles que tinham atuação política no campo da esquerda no período 
anterior de 1961-1964.

Imediatamente tem início a Operação Limpeza, atingido o grupo pertencente à tendência pedagógica cultural 
devido a sua estreita ligação com a AP. A professora Notburga Reckziegel foi afastada do cargo de Diretora 
da Escola Porto Alegre. Zilah Totta, docente da escola de Porto Alegre, foi demitida da Secretaria Estadual 
de Educação. Maria Becker, assistente social vinculada a AP e que desenvolvia o trabalho de educação po-
pular na época, recorda que o novo secretário, Paulo Amorim, se reuniu com grupo da subdivisão de cultura 
popular em maio de 1964 e disse-lhes seria necessário dar menos destaque à ênfase da politização. O ICP-
RS255, criado com a ajuda de professores da Escola de Serviço Social de Porto Alegre, teve a curta duração 
de apenas 3 meses. Conforme depoimento de Lúcia Castillo (BULLA, 1992), após o golpe militar, esse grupo 
teve que se dispersar, inclusive incinerando materiais e documentos que estavam sendo utilizados nessa in-
édita e curta iniciativa. O professor de filosofia Ernani Fiori, que atuava no ICP, foi expulso da UFRGS em 1964, 
devido principalmente a sua atuação política na defesa de uma reforma da universidade que a levasse a ter 
uma gestão mais democrática. A sua demissão acarretou numa reação imediata de alunos e professores que 
se solidarizaram com o professor, que se viu obrigado após a esse episódio a se exilar no Chile, juntamente 
com Paulo Freire. 

Em 1º de abril de 1964, foi realizada uma assembleia extraordinária pelo Sindicato dos Assistentes Sociais 
de Porto Alegre, na qual foi redigido e aprovado um documento que se nomeou de “Manifesto ao Povo”, as-
sinado pelos representantes do Sindicato, do Conselho Regional de Assistentes Sociais e pela Direção da 
Escola de Serviço Social de Porto Alegre. O manifesto, além de declarar oposição ao quadro político que se 
configurava no Brasil, fez uma defesa das Reformas de Base. A tendência estrutural-participava era formada 
por segmentos do Sindicato de Assistentes Sociais, sendo Seno Cornely um dos fundadores em 1958 dessa 
entidade. Parte dos assistentes sociais sindicalistas encontravam-se na Secretária de Trabalho e Habitação, 
seu desmonte foi mais gradual, atingindo principalmente os integrantes da AP. A operação limpeza atingiu 
essa Secretaria em 1967 através de demissões de profissionais do seu quadro e da interrupção do convênio 
com a Escola de Serviço Social da PUCRS, momento em que é criada a Fundação de Bem-Estar do Menor - 
FEBEM (CORNELY, 2008). 

Apesar de ainda não estar conflagrado um quadro de repressão mais violento - tanto que em 1965 foi rea-
lizado o I Seminário Latino-americano de Serviço Social sediado na própria Escola de Porto Alegre -, o que 
veio a se configurar depois no período conhecido como Tempos de Chumbo, já se configurava um ambiente 
suficientemente hostil a qualquer manifestação opositora ao golpe promovido pelos militares. A partir da aná-
lise dos inquéritos do período, verifica-se que 61 assistentes sociais e 24 estudantes foram processadas no 
período ditatorial no Brasil, sendo que dentre a listagem identifica-se Jorge Gilberto Krug, ex-aluno da escola 
de Porto Alegre (STAMPA, 2017). 

255 Segundo Bulla (1982) o ICP contava com um extenso corpo profissional de diferentes áreas, incluindo 6 assistentes sociais e 2 estudantes concluintes da Escola de 
Serviço Social de Porto Alegre.
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Esse ciclo repressivo da operação limpeza atinge fortemente os seguimentos que protagonizavam a tendência 
do “Reformismo Reconceituador”, processo que intensificou-se com a reforma educacional efetivada pela 
ditadura civil-militar. Essa reforma, além de impor uma repressão interna nas instituições de ensino superior, 
controlando todo e qualquer tipo de manifestação contrária ao regime ditatorial, instituiu uma lógica de ensino 
ajustada às tendências tecnicistas e modernizadoras defendidas pela ditadura civil-militar. 

A segunda fase, abrangendo o período de 1969 a 1977, abarca a crise e declínio da vertente “Reformista 
Reconceituadora”. Corresponde ao período denominado Tempos de Chumbo, sob a vigência do AI-5, na ge-
neralização do terrorismo de Estado. Neste momento, essa vertente sofre um processo de isolamento, fruto 
desse contexto repressivo e da intensificação da influência norte-americana, combinada com a vertente da 
modernização conservadora, manifestada pelos documentos de Araxá e Teresópolis. Esse processo acarre-
tou na retirada do debate político da unidade latino-americana no currículo de 1969 da Escola de Porto Alegre, 
durante a Reforma Universitária. Os marcos dessa crise se deram na demissão dos profissionais vinculados 
ao DEPAS (1967), no Seminário da OEA em Porto Alegre (1969) e na divulgação internacional dos documentos 
do CBCISS. Somado a isso, as críticas direcionadas ao Seminário Latino-americano, realizado em 1972 na 
capital gaúcha, culminam posteriormente no fim do Movimento Reconceituador em 1975.

Nesse mesmo período de 1965 a 1975 identificou-se - através da revisão dos 288 trabalhos de curso da Es-
cola de Porto Alegre dessa década - uma mudança no perfil das experiências profissionais em relação à dé-
cada anterior. As mesmas passam a se concentrar predominantemente em abordagens grupais (105 de 288), 
seguidas das abordagens de DC e grupo-DC (63 de 288), permanecendo o reduzido universo de experiências 
de Serviço Social de Caso (41 de 288), ao passo que ampliam-se outras abordagens e temáticas (34 de 288). 
Uma hipótese é o possível deslocamento da vertente do Reformismo Reconceituador, especialmente na sua 
fase de declínio, para o âmbito do Serviço Social de grupo, em diferentes espaços de atuação, mas já desti-
tuído parcialmente do seu caráter popular e educativo, passando a enfatizar o trabalho no âmbito das insti-
tuições. No que tange às abordagens de DC e grupo-DC, evidencia-se uma concentração das experiências 
(14 de 63) em ações vinculadas a Secretaria Estadual do Trabalho e Ação Social, evidenciando um lócus de in-
cidência da referida vertente. Nesse decênio há a emergência de unidades da Legião Brasileira de Assistência 
como espaço de atuação de DC e grupo-DC (11 de 63), seguidas na continuidade das experiências no Serviço 
Social da Indústria (10 de 63). No que se refere às outras temáticas, em sua maioria abarcam pesquisas sobre 
a realidade da população usuária, das políticas setoriais e da atuação do Serviço Social (17 de 34). 

É importante destacar o ano de 1969, no qual realizou-se no Rio Grande do Sul o Seminário da OEA sobre 
Desenvolvimento de Comunidade, momento em que a escola inicia o processo de reforma curricular. A par-
tir dessa reforma os Documentos do Seminários de Araxá e de Teresópolis (1970) tornam-se as principais 
referências da formação profissional em Porto Alegre, desconsiderando as propostas do grupo vinculado 
ao Reformismo Reconceituador. No mesmo ano de 1969 ocorre o IV Seminário Latino-Americano (Chile) e 
publica-se na Revista Hoy en el Trabajo _Social o artigo de Paulo Freire intitulado Rol del Trabajo Social en 
el Proceso de Cambio. Consideramos que o evento amplia a influência de Paulo Freire no Serviço Social la-
tino-americano. No ano de 1970 ocorre o V Seminário na Bolívia, no qual entre os conferencistas tivemos a 
presença de Seno Cornely com o tema Un nuevo modelo de agencia. Em 1971 ocorre o Primer Seminario de 
Reconceptualização del Sevicio Social, realizado na Argentina. Entre os palestrantes brasileiros registra-se 
Vicente Faleiros, abordando a Metodologia cientifica em Servicio Social e Seno Cornely discutindo o tema a 
Planificación Social - Tecnicas de Proyetos. 
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Em 1972 é realizado o VI Seminário, novamente em Porto Alegre, ocorrendo num dos piores anos da ditadu-
ra brasileira, considerando a perseguição dos militares ao segmento de esquerda, as fugas para o exílio e 
as guerrilhas urbanas. Como relata Cornely (1979), o seminário assumiu um caráter “pragmático” devido ao 
contexto repressivo, se atendo a aspectos metodológicos e para o debate da relação dialética entre teoria 
e prática. Também relata que o Reitor Irmão José Otão (PUCRS), teve que pessoalmente se responsabilizar 
pelo seminário, pois havia “ameaças diretas das chamadas forças de segurança”. O seminário não agradou 
grande parte dos colegas latino-americanos, tendo sido criticado pelo seu caráter asséptico e metodológico. 
Em 1976 ocorre o VII Seminários Latino-americano, na cidade de Lima (Peru), cujo documento não foi obtido 
para análise na pesquisa, até o momento. 
 
Conclusões

A partir dos resultados da pesquisa, verifica-se a relevância da Escola de Porto Alegre no impulso e desen-
volvimento dos seminários latino-americanos, processo histórico imerso numa dialética de repressão-resis-
tência cuja síntese se expressa na constituição da vertente do Reformismo Reconceituador. O protagonismo 
da Escola na organização do I Seminário Latino-Americano relaciona-se com os processos de renovação da 
profissão no quadro da conjuntura sócio-política regional na transição dos anos 1950 a 1960, sob a influência 
do trabalhismo nacionalista de traços anti-imperialistas nos governos municipal e estadual de Leonel Brizola, 
juntamente com a gestação de uma consciência nacional-popular e práticas sociais de crítica e enfrentamento 
ao subdesenvolvimento no bojo da ideologia desenvolvimentista. 

A repressão iniciada após o golpe de 1964, ao mesmo tempo que restringiu as experiências renovadoras no 
âmbito dos organismos estatais, impulsionou a aglutinação dos docentes da Escola em torno na ideologia 
nacional-desenvolvimentista, dando vazão a criação e expansão da vertente do Reformismo Reconceituador 
nos anos de 1965-1968. Essa vertente se caracterizou pela defesa da unidade latino-americana numa pers-
pectiva anti-imperialista e nacionalista, situando as políticas sociais com via de humanização das estruturas 
capitalistas, com ênfase para a participação social como fundamento da democracia e da cidadania. No 
âmbito da profissão, propunha uma formação alinhada às particularidades da realidade latino-americana, 
defendendo um perfil profissional com capacidade teórica, técnica e política para a gestão e o planejamento 
das políticas sociais, a fim de induzir as mudanças sociais.

No contexto da Operação Limpeza da ditatura civil-militar (1964-1968), verifica-se que os impactos iniciais 
da repressão incidem no fechamento do ICP e na reorganização da estrutura do DEPAS, restringindo as 
experiências de trabalho articuladas via estágios na escola de Porto Alegre, embora ainda se verifique nos 
trabalhos de conclusão de curso desse período ações interventivas alinhadas com o Reformismo Reconcei-
tuador. No âmbito do currículo, verifica-se a permanência do debate cepalino, freiriano e de Mounier, com um 
crescente direcionamento para a discussão da unidade latino-americana, processo relacionado seja com a 
realização do I Seminário latino-americano em 1965 e com a participação de docentes da escola nos II e III 
Seminários no Uruguai e na Argentina. 

Nos anos 1969 a 1975 ocorre a crise e declínio dessa vertente, na conjuntura dos Tempos de Chumbo. O 
debate em torno do pensamento cepalino e freiriano é suprimido na formação profissional da escola, oco-
rrendo a influência crescente da vertente da modernização conservadora expressa nos documentos de Araxá 
e Teresópolis do CBCISS, cujas características foram abordadas no quadro 1. Com o avanço da repressão e 
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mudança curricular implementada em 1969, impulsionada pela política educacional da ditadura, a vertente do 
Reformismo Reconceituador tem seu espaço de atuação restringido localmente, passando a incidir priorita-
riamente nos debates do Seminários latino-americanos realizados a partir de então, especialmente através da 
participação de Seno Cornely nos mesmos. 

Na próxima etapa da pesquisa analisaremos as expressões reconceituadoras na Escola de Porto Alegre a 
partir de 1977, com a inserção de Seno Cornely na presidência da Asociación Latino-americana de Escuelas 
en Trabajo Social (ALAETS). E concluiremos o estudo com a análise do II Seminário da Unidade Latino-Ame-
ricana realizado Escola, em 1984, no contexto de redemocratização da sociedade brasileira.
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A AMÉRICA LATINA E O SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS
Douglas Alves dos Santos256

Pontifica Universidade Católica de São Paulo - Brasil

Resumo

Não é tarefa simples abordar o Serviço Social na realidade da América Latina, inicialmente pelo fato de que ela é uma e múlti-
pla, em seu percurso histórico. De um lado é preciso cuidar para não fazer generalizações indevidas, de outro, é preciso lem-
brar que os determinantes da ordem do capital são os mesmos. Os Estados na América Latina se construíram como im-
portantes aliados da burguesia, atendendo à lógica de expansão do capitalismo nos países da periferia. Esse caráter umo 
e diverso se caracteriza pela existência de traços comuns da longa história que caracteriza o continente, mas apresenta tam-
bém muitas diferenças étnicas, culturais e políticas. O presente texto é fruto das primeiras discussões da equipe de estu-
dos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, equipe integrante na pesquisa do Projeto financiado pela FAPESP: Ser-
viço Social e América Latina: tendências teóricas atuais. Apresenta alguns desafios para o Serviço Social na América Latina. 

Palavras chaves: Serviço Social. América Latina. Desafios Contemporâneos.

Introdução

Pensarmos o Serviço Social e as particularidades da situação brasileira e da América Latina, de forma contex-
tualizada e a partir de alguns pressupostos: Em primeiro lugar para analisar a profissão na América é preciso 
lembrar o caráter histórico e político do Serviço Social, das Políticas Sociais e dos mecanismos que desen-
volvem para alcançar seus objetivos. Isto significa que o Serviço Social assim como as políticas resultam 
de relações históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais que moldam sua necessidade social, suas 
características e definem seus usuários, ou seja, o Serviço Social na América Latina expressa múltipla deter-
minações, historicamente processadas. 

Nesse breve texto, buscamos ultrapassar a análise do Serviço Social em si mesmo para situá-lo no contexto 
de relações sociais mais amplas que o condicionam e lhe atribuem características particulares. Seu signifi-
cado social, suas demandas, tarefas e atribuições devem ser identificados dentro da trama de relações que 
constituem a vida social e particularmente nas respostas que a sociedade e o Estado constroem frente às 
necessidades sociais dos homens em suas múltiplas dimensões (materiais, espirituais, culturais, subjetivas, 
etc.). Estas dimensões constituem a sociabilidade humana e estão presentes no cotidiano da prática da/o 
assistente social. 

Partimos do pressuposto de que a profissão só pode ser entendida no movimento histórico da sociedade. So-
ciedade que é produto de relações sociais, de ações recíprocas dos homens entre si, no complexo processo 
de reprodução social da vida. As profissões são construções históricas e contextualizadas, situando-se nos 
processos de reprodução social da sociedade capitalista.

256 Trabajador Social formado por la Universidad Federal de São Paulo - UNIFESP. Postgrado - Pontificia Universidad Católica de São Paulo - PUC-SP. Programa de 
Postgrado Graduados en Servicio Social. Correo electrónico: douglas.alves.santos@hotmail.com. Email: Douglas.alves.santos@hotmail.com
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No discorrer do texto, buscamos abordar algumas questões: mostraremos um breve histórico sobre a gênese 
do Serviço Social latino-americano, buscaremos também apresentar os impactos para o Serviço Social no 
período obscuro das ditaduras no continente, faremos uma breve análise conjuntural da América Latina e, 
caminhando para as considerações finais iremos apontar alguns desafios contemporâneos para a categoria 
profissional.

O presente trabalho, portanto, apresenta as primeiras discussões sobre o Serviço Social na América Latina e, 
pretende produzir bases teóricas para as próximas etapas da pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa da 
Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP) coordenado pela professora Maria Carmelita Yazbek. 

1. O Serviço Social na América Latina – Breve Histórico

A profissão teve sua origem e, por consequência, profissionalização e institucionalização no momento em que 
passou a desenvolver ações concretas — assalariadas — e a se distanciar do voluntariado social e da solida-
riedade humana, em que o reconhecimento social do profissional de Serviço Social lhe designou atribuições 
que instituíram sua necessidade social. A profissão é histórica e socialmente construída. 

Na América Latina, o crescimento desmedido da pobreza, das insuficientes condições de vida e trabalho, do 
aumento das enfermidades derivadas da insalubridade, das precárias condições das residências, da ausên-
cia de serviços básicos, do ininterrupto êxodo rural e do consecutivo crescimento urbano caótico, o que, ao 
tempo em que tencionou os países da América Latina a prescrever funções aos respectivos Estados, no que 
tange às medidas relativas ao trabalho e à proteção social.

O atrelamento histórico estrutural e subordinado entre o Continente Europeu e a América Latina 
revelou-se como inspiração às ideias e estratégias à nascente burguesia regional, uma vez que foi 
suscetível tanto ao modelo do padrão de acumulação como à legislação trabalhista e ao sistema 
de proteção social expresso nas novas Constituições257. Essas determinações elucidam não só as 
influências do Velho Continente na organização e na condução das políticas sociais emergentes, 
como na gênese do Serviço Social na América Latina. Portanto, não se trata de um reflexo ou de 
uma escolha aleatória, mas de vínculo histórico entre a Europa e a região latino-americana, cuja 
objetivação pode ser demarcada desde os processos de colonização espanhola e portuguesa. É 
sob isso que se assentaram as bases da constituição do Serviço Social na América Latina e no 
Caribe. (Goin, 2016, p.84)

A difusão do Serviço Social na região, sob influência católica, tornou-se, institucionalmente instrumento de 
poder da Igreja, enquanto o Estado lhe atribuía legitimidade — ao reconhecê-lo como profissão inserida na 
divisão sociotécnica do trabalho, frente às suas estratégias político-ideológicas e às congruentes determi-
nações econômico-sociais da fase monopólica do capitalismo. 

257 Primeiro no México (1917), depois em países como o Chile (1925) e o Brasil (1934), as novas Constituições não só corroboraram o Estado laico, como materializaram 
direitos sociais e políticos para ampla camada populacional, em processos embebidos de tensões e pressões populares pela organização do proletariado urbano, po-
tenciada pelo êxito da experiência russa, de 1917. Responder às demandas expressas pela “nova realidade social”, no bojo das determinações da fase monopólica, era 
o intento. (GOIN, 2016, p.84).
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Apesar da diversidade de processos e de matrizes de pensamento, como a influência higienista e da Igreja 
Católica, a emergência e institucionalização da profissão, na sociedade industrializada, está associada à pro-
gressiva intervenção do Estado nos processos reguladores da vida social, especialmente frente às manifes-
tações da questão social.258

Esses são os anos (aproximados) de criação do Serviço Social nos países da América Latina e do Caribe: 
Chile 1925; Argentina 1930; México 1930; Porto Rico 1934; Brasil 1936; Colômbia 1938; Uruguai 1937; Peru 
1937; Paraguai 1939; Venezuela 1940; Costa Rica 1942; Cuba 1943; Equador 1945; Bolívia 1946; Panamá 1947; 
Guatemala 1949; El Salvador 1953; Honduras 1959; Haiti 1959; Nicarágua 1961; Republica Dominicana 1966. 
(GOIN, 2016, p.94).

Com o final da Segunda Guerra Mundial, no Serviço Social, se expressou pela constituição de programas 
de bolsas de estudos nas escolas de Serviço Social norte-americanas, concedidas a assistentes sociais lati-
no-americanos, o que resultou no adensamento técnico-instrumental do trabalho profissional e, para número 
significativo de países, na convivência de preceitos doutrinários emanados da incidência católica da gênese 
com a instrumentação norte-americana.

Inicialmente, com o Serviço Social de Caso e, depois, com o de Grupo e o de Comunidade259, é inegável que 
os pressupostos de sociedade harmônica, consubstanciada pela visão acrítica e aclassista das desigualda-
des sociais, tornaram-se corpus no Serviço Social na América Latina. 

Efetivamente, nos anos 1960 a profissão questiona seus referenciais históricos e teórico-metodológicos, e, 
assumindo as inquietações e insatisfações dessa conjuntura histórica, inicia em toda a América Latina um 
amplo movimento de contestação ao Serviço Social Tradicional em diferentes níveis: teórico, metodológico, 
técnico/operativo e político. Esse movimento, denominado Movimento de Reconceituação260, impõe aos as-
sistentes sociais a necessidade de construir um novo projeto profissional, comprometido com as demandas e 
interesses da população usuária dos serviços do assistente social.

Para Cardoso, Lopes e Lima (2009)
 

O movimento de Reconceituação desenvolveu-se de forma diferenciada nos diferentes países com 
a contribuição e o impulso do Centro Latinoamericano de Trabajo Social – CELATS, organismo 
acadêmico criado em 1972, vinculado à Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social 
– ALAETS261, mediante forte influência na difusão da teoria crítica e a articulação acadêmico-po-

258 A questão social foi nomeada, explicitamente, nos anos 1830, quando se tomou consciência da existência de populações que foram, ao mesmo tempo, agentes e 
vítimas da revolução industrial. Foi a questão do pauperismo. No presente texto, utilizamos como referência a expressão questão social conforme utilizada por Iamamoto 
(2007): [...] a questão social é mais que as expressões da pobreza, miséria e “exclusão”. Condensa a banalização do humano, que atesta a radicalidade da alienação e a 
invisibilidade do trabalho social – e dos sujeitos que o realizam – na era do capital fetiche. A subordinação da sociabilidade humana às coisas [...] retrata, na contempo-
raneidade, um desenvolvimento econômico que se traduz como barbárie social (IAMAMOTO, 2007, p. 125, grifo da autora).
259 Como não é objetivo deste trabalho aprofundar conceitualmente do que se trata cada abordagem, deixa-se aqui registrada a indicação de consulta bibliográfica a 
um livro clássico sobre o assunto: Conceitos e Métodos de Serviço Social (FRIEDLANDER, 1975).
260 O movimento de Reconceituação no Serviço Social Brasileiro, é o movimento conhecido como Renovação Profissional, é expresso por diferentes tendências, de-
finidas por Netto (2007) como (a) Modernização Conservadora, (b) Reatualização do Conservadorismo e (c) Intenção de Ruptura, o movimento renovador sustentou-se 
como um significativo avanço no Serviço Social brasileiro, uma vez que conferiu uma nova arquitetura profissional, mesmo que sem refutar medularmente, inicialmente, 
as bases teóricas expressas no passado recente. (GOIN, 2016, p.121).
261 Estas são Instituições de organização acadêmico-política do Serviço Social na América Latina, e desempenharam papel de grande relevância no processo de reno-
vação do Serviço Social nesse continente, destacadamente o CELATS, com sede no Peru, constituído em 1972 com o incentivo e o apoio da Fundação Konrad Adenauer 
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lítica dos profissionais de Serviço Social no continente, dois fatores fundamentais deste projeto, 
mas cuja base se encontra no amplo movimento revolucionário que ganhou força no continente 
com a vitória da revolução cubana em 1959 com expressiva incidência sobre as ciências sociais e 
a universidade. (CARDOSO, LOPES & LIMA, 2009, P.3)

É no bojo deste movimento e em seus desdobramentos históricos, e, em diferentes países, que se definem e 
se confrontam diferentes tendências para a profissão, quer do ponto de vista de seus fundamentos teóricos e 
metodológicos, quer do ponto de vista de sua intervenção social.

Nesse contexto desenvolveu-se um intenso intercâmbio articulado pelo protagonismo de intelectuais como 
Natalio Kisnermam, Herman Kruse, Ezequiel Ander Egg, Norberto Alayón, Tereza Quiroz, Diego Palma, Ma-
guiña, Boris Alexis Lima e outros. Merecem destaque nesse contexto a refundação em 1965 da ALAESS com 
o apoio da Fundação Konrad Adenauer, os Seminários realizados em diferentes países. Primeiro em 1965 
em Porto Alegre com o tema Serviço Social e as mudanças sociais na América Latina. Emerge aí uma nova 
concepção de unidade latino-americana, explicita-se a dimensão política da ação profissional, amplia-se a 
interlocução com as ciências sociais e inaugura-se o pluralismo profissional (NETTO, 2013). Na década de 
1970, vai caber ao CELATS a elaboração de uma nova matriz teórica e política na crise da Reconceituação, 
processo que se constrói no dialogo com diferentes experiências profissionais de todo continente. (Peru, Ni-
carágua, Argentina, Uruguai, Brasil).

No contexto particular da América Latina, as condições históricas e político-ideológicas que possibilitaram, 
e até impuseram ao Serviço Social a formulação e desenvolvimento de um projeto de formação profissional 
como alternativo ao tradicional e em direção à perspectiva emancipatória, são consubstanciados pelo proces-
so de industrialização acelerado, sob a ideologia desenvolvimentista e pelas lutas sociais e processos revo-
lucionários intensificados no Pós- segunda guerra mundial, nas décadas de 50 e 70. (CARDOSO et al., 2009). 
A partir de meados dos anos 1970 ao final da década de 1980, algumas atividades desenvolvidas pelo Centro 
Latino-americano de Trabajo Social (CELATS) são apontadas por estudiosos da Reconceituação como parte 
significativa do espírito de renovação desse movimento. Seminários e colóquios, investigações, publicações 
e outros contribuíram para o processo de autocrítica da profissão na América Latina. (CARDOSO et al., 2009).
No ano de 1972 teve início o primeiro curso de pós-graduação em Serviço Social no Brasil262, iniciada em 1972, 
através da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ. O Brasil é o país que no continente 
mais avançou nesse nível de formação profissional com uma preocupação, inicialmente, voltada para a for-
mação de professores263.

A pós-graduação, particularmente, no debate brasileiro, permitiram o Serviço Social dar um salto de quali-
dade na pesquisa e produção teórica. Entendemos que a ampliação deste debate no continente torna-se im-

como organismo acadêmico da ALAETS. (CARDOSO et al., 2009).
262 Desde os anos 70 do século XX, década em que foi criado o primeiro Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, até hoje, percebem-se o florescimento e a 
consolidação de um amplo leque de temas nas pesquisas em Serviço Social, o que sinaliza o avanço significativo da produção do conhecimento na área, seja pelo rigor 
teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social, seja pela ampliação do conhecimento sobre os processos sociais contemporâneos (Simionatto, 
2004). 
263 Entretanto, em termos de América Latina, percebe-se a pós-graduação stricto sensu ainda muito jovem, com necessidade de: formação e qualificação de docentes 
e/ou pesquisadores; superação da precariedade institucional, cuja primazia é de professores horistas; sobrepujamento da quase-inexistência de órgãos de regulação e 
fomento da pós-graduação e da pesquisa; eliminação das dificuldades com estruturas institucionais de pesquisa; e combate à situação de ausência de pós-graduação 
(stricto sensu) na área, em 11 dos 20 países da América Latina e do Caribe apenas cinco países dispõem de doutorado (e mestrado) na área e outros cinco possuem 
apenas mestrado. (GOIN, 2016, p. 31).
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prescindível. Na atualidade para o Serviço Social Latino Americano, esse movimento tem sido feito por vários 
meios: a) os convênios para as pós-graduações de universidades de diversos países; b) a participação nos 
seminários latino-americanos; c) cursos e conferências de pesquisadores convidados, em congressos nacio-
nais e internacionais de variados países; d) a publicação da Biblioteca Latino-Americana de Serviço Social 
na editorial Cortez. A acolhida da produção brasileira e o intercâmbio teórico na América Latina já têm dado 
passos firmes, mas ainda há muito a fazer. (MONTAÑO, 2009, p. 141).

2. As ditaduras na América Latina – período obscuro

A formação do continente Latino Americano é produto da expansão das civilizações ocidentais que teve início 
com a “conquista” portuguesa e espanhola dos países do “novo mundo”. Essa expansão é marcada pela di-
visão do mundo em dois: o centro e a periferia. Coube à América Latina o papel de fornecedor de matéria-pri-
ma ao desenvolvimento industrial dos países capitalistas centrais. Ao longo do século XX, foi esta a lógica que 
se propagou na região. Um aparato de poder que sufocou o processo democrático, aniquilou movimentos de 
resistência e sustentou ditaduras militares por longo tempo, com a de Pinochet, no Chile, a dos militares na 
Argentina, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, etc. (CARDOSO et al., 2009). Com as ditaduras militares ocorre 
a repressão e o retrocesso, desse movimento, fecham-se escolas, professores são caçados, especialmente 
nos países do cone sul latino americano.

Diante desse quadro, constatou-se que a estratégia para a reestruturação da profissão pós-ditaduras foi a de 
retorno ao passado. Como é possível o observar a carência de infraestrutura e de financiamento para a pes-
quisa e para a pós-graduação, a quase inexistência de quadros docentes estáveis e a produção insuficiente, 
em muito dificultou a retomada da formação profissional.

Após as ditaduras militares, que reiteraram a inserção subordinada e dependente da América Latina no capi-
talismo mundial. Nesse contexto, “a profissão e as universidades, em geral, reiniciam seu caminho histórico 
de reestruturação, com uma defasagem de mais de 15 anos” (MONTAÑO, 2009). Por exemplo na Argentina o 
período da ditadura significou para o Serviço Social o fechamento de 14 escolas que existiam até a ditadura, 
que após a ditadura enfrentam a necessidade de rearticular conteúdos na formação. Na esteira das ditaduras, 
a chilena de 1973 vai fechar a primeira escola de Trabalho Social, que só vai ser reaberta após 42 anos na 
Universidade Católica do Chile (2015) junto com o primeiro doutorado em Trabalho Social e Políticas Sociais 
no país.

Na América Latina, no processo de Reconceituação, ou em plena ditadura, não só não está em posição de 
avançar e impulsionar mais além das reformas, senão que se encontra profundamente impactada por tipo-
logias conservadoras que provem de três grandes fontes: o caráter confessional de suas universidades, o 
crescimento de universidades privadas, de centro direita e uma persistência em enfoques tradicionais como 
a tecnologia. São hoje 78 cursos (de 40 universidades) sendo 61 de escolas privadas. A inflexão ocorre com 
o Serviço Social brasileiro que, ainda no ciclo ditatorial, emerge renovado, organizado, no Congresso da Vira-
da, na ”cena política [...] como partícipe das lutas abertas da resistência democrática [...] Aqui a novidade é a 
ruptura com a tradição conservadora” (NETTO, 2007). O envolvimento com o movimento dos trabalhadores, 
estreitando vínculos “entre profissionais e movimentos sociais.”
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Nos anos 1970 (contexto de muitos golpes de Estado nos países hispano-americanos), as universidades des-
tes países já tinham se consolidado como espaço de conflitividade social: foram fechadas muitas escolas, 
reabrindo com interventores, com currículos regressivos, que levavam a um retrocesso da formação profissio-
nal até suas origens, e incorporando os fundamentos da “doutrina de segurança nacional”, com professores 
caçados, e com uma bibliografia que recortava o que de mais progressista apresentava o Serviço Social e 
as ciências sociais em geral. Assim, no ingresso na década de 1980, durante os processos de reinstitucio-
nalização democrática de diversos países, a profissão e as universidades, em geral, reiniciam seu caminho 
histórico de reestruturação. (MONTAÑO, 2009, p. 134).

Novidade é também nas décadas de 1980 e 1990 o avanço de nosso projeto ético político, a expansão da 
pós-graduação e o processo de reaproximação do Serviço Social do país com outros da América Latina.

Durante os períodos de Ditaduras na América Latina, o capitalismo entra em fase de crise a partir de 1973, o 
que gera uma resposta sob hegemonia do capital financeiro, da ofensiva neoliberal (que, para América Latina, 
foi orientada pelo Consenso de Washington), gerando profundas alterações nas relações de trabalho e sociais 
em geral, nas funções estatais, e particularmente nas políticas sociais. As mudanças substantivas da realida-
de contemporânea, na estratégia do “retorno ao passado”, não tiveram como ser absorvidas e incorporadas 
no processo de reestruturação acadêmica do Serviço Social. A velha bibliografia reincorporada e os antigos 
currículos reestabelecidos não davam conta da nova realidade mundial e latino-americana, gerando-se um 
hiato de quase 30 anos, na formação profissional e na pesquisa. (MONTAÑO, 2009, p. 135).

3. Breve Análise Conjuntural da América Latina

Na América Latina, os países que compõem o Continente têm suas conformações geográficas e seus recur-
sos naturais diversos, suas colonizações e suas culturas e etnias originárias heterogêneas, assim como seus 
imigrantes, suas lutas revolucionárias e suas experiências políticas e sociais, seu desenvolvimento industrial. 
A América Latina ainda “guarda traços comuns dessa longa história que a condiciona: a colonização imposta, 
a questão indígena, as lutas pela independência”, os modos de produção, o escravismo, a luta pela terra, o 
desrespeito aos trabalhadores, as desigualdades, as injustiças e “principalmente os incontáveis processos de 
exploração econômica e dominação política”, ao lado de outros fatores resultantes dos modos de produção 
e reprodução das “relações sociais em suas múltiplas dimensões: econômicas, políticas, culturais, religiosas, 
com acento na concentração de poder e de riqueza de classes e setores sociais dominantes e na pobreza ge-
neralizada das classes que vivem do trabalho.” Entendo que os impactos desse processo histórico alcançam 
todas as dimensões da vida social, e configurou uma cultura política que chega ate o tempo presente. (WAN-
DERLEY, 2011).

A história política, econômica e social da América Latina pode ser dividida em dois importantes períodos: o 
primeiro que vai desde a descoberta da região até o final do século XIX, esse 1º período compreende a deno-
minada economia colonial, que teve como marca a exploração predatória com extração de vegetais e minerais 
e, na sequência, com o objetivo de libertar-se do mando do colonizador. Tem-se as Guerras de Independên-
cia, cujo principal resultado foi o ingresso paulatino das economias latino americanas nos mercados interna-
cionais, o que vai resultar na fase que se caracteriza como economia primário-exportadora. É nesse segundo 
período, que as economias da região vão definitivamente adaptar-se de forma organizacional e estrutural em 
bases produtivas configuradas na lógica da produção e reprodução capitalista.
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Nos dias atuais, faz-se necessário conhecimento da atual conjuntura continental, que nesta segunda década 
do século XXI configura uma virada à direita264. Para desenvolver essa análise é preciso ter presente “que há 
uma profunda relação entre as transformações, em andamento, no regime de acumulação na ordem capitalis-
ta, especialmente as mudanças que caracterizam a esfera da produção e o mundo do trabalho, associadas à 
nova hegemonia liberal-financeira e as transformações que ocorrem nas políticas sociais na atualidade: com 
o advento, por um lado, da ruptura trabalho/proteção social e ,por outro, com a recomposição das políticas 
sociais que se tornam cada vez mais focalizadas e condicionadas.

Nesse contexto, Políticas Sociais universais, que fizeram da “cidadania a justificação para o acesso universal” 
a bens e serviços e a extinção de direitos, tendem a ser substituídas no continente latino-americano por polí-
ticas sociais focalizadas e condicionadas.

Contexto em que os programas de transferência de renda focalizados e condicionados passaram a ser vistos 
como estratégia de expansão de mercados via relações monetárias. Trata-se da gestão social do risco, em 
que a Política Social passa a operar junto aos incapazes de viver exclusivamente de seu trabalho, porque a 
precarização do emprego e das condições de trabalho lhe roubam esse direito. Nega-se assim, um século de 
construção de um sistema universal de proteção social para retornar ao Estado cuidador dos pobres. 

Na atual conjuntura, o neoliberalismo e a globalização recrudesceram os problemas econômicos, sociais, 
políticos, ecológicos e culturais no mundo e o que observamos nos anos recentes é a combinação de uma 
nova crise cíclica com uma crise sistêmica265, que ameaça levar o mundo a uma situação sem precedentes. A 
política social foi transformada total ou parcialmente em políticas focalizadas contra a pobreza, principalmente 
nos países da periferia do capitalismo.

4. Desafios Contemporâneos para o Serviço Social na América Latina

Nos anos de 1990 o neoliberalismo avança no Continente e essa orientação se traduz, no plano econômico, 
em primeiro lugar, em uma série de medidas que enfatizam a estabilização monetária e o equilíbrio orçamen-
tário, em detrimento da elevação do nível de emprego, expressas, dentre outras, na privatização de empresas 
estatais e na redução dos gastos públicos, sobretudo na área social. Em segundo lugar, mas não menos 
importante, sobressai o reforço à competitividade e à inserção da economia nacional na nova ordem mundial 
globalizada.

No plano social, o novo padrão de regulação estatal substitui políticas de cunho universalista por políticas 
de caráter residual, focalizadas nos segmentos sociais mais vulneráveis. O objetivo é reduzir o déficit de in-
tegração dos segmentos mais vulneráveis, pautando-se na lógica da discriminação positiva, cujo horizonte é 
a promoção da igualdade de oportunidades tão cara à tradição liberal e caracterizam-se por transferências 

264 Estamos no fim de uma era na América Latina, onde pesa a existência de muitas incertezas. Constatamos o fim de um ciclo de direções e de governos que surgiram 
na primeira década do ano 2000, do social-liberalismo petista ao bolivarianismo deformado no bonapartismo de Maduro. Entramos numa nova etapa latino-americana 
com as suas incertezas e, simultaneamente, com o aumento de sincronia com toda a situação mundial. Se o estágio anterior na América Latina foi marcado por uma 
ofensiva contra o imperialismo e, em certa medida, uma retirada de seus projetos mais audaciosos, esta etapa é uma tentativa de avanço do imperialismo e de seus 
agentes nacionais. Sobre a questão do imperialismo ver os escritos de Lenine (2010).
265 Várias são as analises sobre as crises do capital. Nesse texto utilizamos o artigo de Netto (2012) na Revista Serviço Social e Sociedade n° 111. Palestra proferida 
na mesa de abertura (“Crise do capital, particularidades da questão social no Brasil e a organização dos trabalhadores em seu estágio atual”) do 5º Seminário Anual de 
Serviço Social: Crise do capital, particularidades da questão social no Brasil e a organização dos trabalhadores em seu estágio atual (São Paulo, maio de 2012). Foram 
palestrantes, além do Prof. Dr. José Paulo Netto, a Profa. Dra. Josiane Soares Santos e o Prof. Dr. Marcelo Braz; coordenou a mesa o Prof. Dr. Alfredo Batista.
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monetárias e um conjunto de intervenções compensatórias de natureza focalizada na pobreza e na extrema 
pobreza.

O período contemporâneo, sob a orientação neoliberal em âmbito mundial, apresenta inúmeros desafios a 
serem enfrentados para conduzir e fortalecer o referido projeto de formação, fruto de conquistas teóricas e 
político-ideológicas que orientam o projeto profissional de ruptura com o conservadorismo. 

Para Lima (2016), 

No caso especifico do Serviço Social na América Latina sob as profundas transformações impostas 
pela lógica do capital, verifica-se um redimensionamento e criação de novos espaços do exercício 
profissional, fazendo emergir inéditas requisições de demandas ao profissional, novas habilidades, 
competências e atribuições que influenciam diretamente a ação e a formação profissional. ( p. 388)

A autora aponta pelo menos duas perspectivas para o Serviço Social na atualidade: “uma reatualização do 
conservadorismo266 vinculadas a ajuda psicossocial individualizada e da participação para o ajustamento; e 
outra que, com base no movimento de Reconceituação, aponta para a emancipação humana”, com compro-
misso profissional com as lutas das classes subalternas no âmbito dos direitos sociais, civis e políticos. 

O conservadorismo foi um elemento constitutivo do Serviço Social, sua emergência no período atual, de pouca 
mobilização e residual resistência a cultura neoliberal, é mais que um dado conjuntural, é um fato importante. 
Pois, já existe um significativo crescimento dessa corrente nas escolas, o que contribui para o ressurgimento 
de uma nova onda de conservadorismo no Serviço Social.

Montaño (2009) já apontava alguns desafios para o Serviço Social Latino-Americano no novo milênio267

• A articulação e intercâmbio entre países do continente: ALAEITS/Comitê Mercosul; 
• O intercâmbio teórico-metodológico e a apropriação e generalização dos avanços do debate 
crítico do Serviço Social; 
• O mapeamento da formação de graduação e a coordenação de um processo de articulação 
curricular básico no continente; 
• O estímulo ao desenvolvimento da pós-graduação no continente;
• O estímulo e a qualificação à pesquisa no continente e a articulação entre elas;
• A publicação e intercâmbio de revistas publicadas na América Latina, e que hoje tem reduzida 
distribuição;
• A ampliação de processos, em cada país, e nas regiões da América Latina, que venham cons-
truir/ampliar seus projetos ético-políticos profissionais. (p. 140-143)

Em uma análise mais recente, Goin (2016), apontam-se iniludíveis caminhos e tendências para o Serviço So-
cial na América Latina, descritos a seguir:

266 Como exemplo do Brasil, essa reatualização ao conservadorismo vem se delineando desde o período do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), onde 
a política social inicia com a ênfase na dimensão da solidariedade, nos programas sociais enfatizando a focalização, abandonando a dimensão da universalidade e da 
garantia do direito. Nesses últimos anos, após o golpe de 2016 no Brasil, estamos verificando o retorno dessas práticas focalizadas e o crescimento do conservadorismo. 
267 Para aprofundamento desses desafios ver texto “O Serviço Social na América Latina e o Debate no Brasil” de Montaño (2009).
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Primeiro, fomentar a realização de pesquisas acerca da realidade profissional nos diferentes países 
latino-americanos, de modo a constituir um mapa analítico regional (com evidência das particulari-
dades nacionais), cuja ênfase reitere a formação e o trabalho profissional e supere a segmentação 
em áreas ou políticas específicas, de modo a ultrapassar as barreiras que, além de territoriais, são 
teórico-metodológicas e de projeção profissional (e social); Segundo, criar, no bojo das entidades 
latino-americanas um veículo científico periódico, com o fim específico de socialização de estudos 
e pesquisas acerca da formação e do trabalho profissionais dos países e da região, de modo a: (a) 
estimular a conformação de um movimento, no interior da categoria, para pensar o Serviço e/ou 
Trabalho Social inscrito, teórica, ética e politicamente, na (re)produção das relações sociais; e (b) 
impulsionar a reflexão acerca da superação das características de retorno ao passado; Terceiro, 
construir parâmetros formativos para a região, que nada têm a ver com uma concepção regional de 
Serviço Social ou com a regionalização da perspectiva ideologizada brasileira . . . . mas trata-se de 
ligeiro afinamento transversal com a profissão nos países, considerando a diversidade e a riqueza 
das particularidades nacionais.

Quarto, impulsionar a participação política dos profissionais nas lutas relativas ao conjunto da 
classe trabalhadora, para extrapolar as ínfimas articulações políticas da profissão — para além dos 
espaços profissionais — e consolidar as bases efetivas (teórico-metodológica e ético-política) de 
atrelamento do Serviço e/ou Trabalho Social aos interesses da classe trabalhadora.

Quinto, reconhecer e legitimar as anteriormente exemplificadas entidades como fulcrais instru-
mentos ao salto qualitativo na região latino-americana e caribenha268. Para além dos históricos 
Seminários Latino-Americanos, dos convênios de pós-graduação ou publicações traduzidas para 
o espanhol e o português, há que se superar a timidez político-organizativa em âmbito regional e 
fomentar a ousadia. (p. 194-196 grifos da autora)

6. Considerações Finais

O Serviço e/ou Trabalho Social está atrelado diretamente com os determinantes histórico-conjunturais, uma 
vez que, por eles, é perfilhado na trama contraditória da vida social. Na América Latina, as circunstâncias so-
ciais, políticas e econômicas, associadas aos históricos condicionantes de dependência, conduziram a uma 
realidade, que, no geral, denota:

 
[...] as desigualdades e injustiças reinantes na estrutura social latino-americana vão se avolumas 
por consequência das relações assimétricas de dominação e subordinação na produção, no poder 
político, na estrutura de classes e na estratificação social, na elaboração do pensamento e da cul-
tura, considerando principalmente os processos de exploração econômica e dominação política, 
ao lado de outros fatores importantes, tais como territoriais, demográficos, étnicos, de gênero. 
(WANDERLEY, 2011, pp. 58-59)

Na história, o Serviço Social traça caminhos profissionais relativos aos desafios interpostos na conjuntura 
concreta, cuja característica reitera a relação orgânica entre profissão e realidade — uma vez que a profissão 
268 Entidades como o Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Trabalho e/ou Serviço Social (Colacats), fundado em 2013, o Comitê 
Mercosul, fundado em 1996, e a Associação Latino-Americana de Ensino e Pesquisa em Trabalho Social (ALAEITS), constituída em 2006. (GOIN, 2016, p.194).
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é suscetível às transformações sociais.

Os fundamentos da profissão, caminham juntamente com esse movimento histórico-social, porque assentam 
e alicerçam as bases da formação e do trabalho profissional num determinado tempo histórico, expressando, 
direta e indiretamente, as tendências sócio profissionais em cada país latino-americano. 

Grandes temas desafiam o Serviço Social na contemporaneidade: a consolidação histórica e lógica dos fun-
damentos e gênese do Serviço Social, as políticas sociais, e sua vinculação com a profissão, a apropriação 
crítica de categorias teórico-metodológicas, compondo seu arsenal heurístico. Com o avanço crítico sobre 
estas grandes questões, o Serviço Social latino-americano poderá, cada vez mais ser proprietário de um 
acervo cultural, de um conhecimento profundo de sua realidade profissional e de seus limites e possibilidades 
históricas.

Estamos convencidos de que o Serviço Social nos países da América Latina deve se debruçar, ainda mais, no 
debate teórico-metodológico atualizado e crítico e no profundo conhecimento dos fenômenos com os quais 
nossa profissão se enfrenta na contemporaneidade. Apenas desta forma, poderá dar/consolidar o salto quali-
tativo que coloque a profissão, não no caminho do “retorno ao passado”, mas do avanço no presente olhando 
ao futuro, de forma crítica e teoricamente sólida. (MONTAÑO, 2009, p. 135).

O Serviço Social na América Latina demonstram traços comuns na gênese profissional, mas a produção e 
a reprodução da vida social nas particularidades sociopolíticas dos países, as quais conferem configuração 
particular à profissão em face da processual e orgânica relação com a realidade e à sua concreção como tra-
balho profissional. A apropriação dos fundamentos (históricos-profissionais, políticos, econômicos e sociais) é 
necessário para a apropriação das matrizes de conhecimento do social e do movimento da sociedade nacio-
nal, que possibilitará projetar uma direção social e política ao trabalho profissional, seja por viés conservador, 
seja emancipatório.

Esse texto procurou de forma sucinta fazer algumas reflexões e observações realizadas nas reuniões do grupo 
de estudos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, por fim, buscou realizar um breve histórico da 
gênese do Serviço Social na América Latina e indicar alguns desafios que enfrentamos e que teremos que 
enfrentar na contemporaneidade, nas diferentes conjunturas nacionais. Importante sinalizar que a pesquisa 
está em desenvolvimento. Temos muito a trilhar.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CARGO DE ASISTENTE SOCIAL 
EN LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA
Andres Felipe Aldana Pardo269 
Julio E. Montaña Serrato270

Universidad Nacional de Colombia-Colombia

Resumen

Existe una relación histórica entre el Trabajo Social como disciplina y la rama judicial. Desde sus inicios disciplinares se ha vinculado 
la intervención profesional con el trabajo desarrollado en los juzgados de familia, de adolescentes y de ejecución de penas. La acción 
profesional sobre esta área, permite que hoy se desarrollen construcciones académicas y laborales, sobre la cuestión socio-jurídica 
y forense en Colombia desde el Trabajo Social.

La existencia del cargo de Asistente Social en la Rama Judicial colombiana, ha dinamizado retos y dilemas para el ejercicio profesio-
nal, en torno a las funciones y competencias del trabajador social en esta área laboral. No existió una clara definición sobre el tema 
hasta el año 2016, cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó el acuerdo PSSA16 – 10551, con el cual 
se establecieron las funciones del Asistente Social en los juzgados colombianos. Con la creación del acuerdo no solo se establecie-
ron las funciones, también se visibilizó la existencia de herramientas y metodologías, construidas por los profesionales de campo 
para desempeñar con eficacia y ética, el quehacer del Trabajo Social. En la actualidad se requiere una vinculación dialógica de la 
academia en Trabajo Social, a la intervención desarrollada desde lo socio - jurídico y forense en nuestro país.

Palabras claves: Rama Judicial, Socio-jurídico, Familia.

Introducción 

El desarrollo histórico de la disciplina de Trabajo Social en Colombia tiene directa relación, con la constitución 
de la rama judicial y los juzgados en nuestro país. La cuestión jurídica, se encuentra presente en todo el pro-
ceso de formación y desarrollo profesional y disciplinar como trabajadores sociales.

Dialogar en torno a la cuestión socio – jurídica dentro de la profesión, permite comprender los horizontes 
de desarrollo disciplinar, desde el trabajo adelantado en la rama judicial por los trabajadores sociales y de 
acuerdo con las propuestas metodológicas para la intervención con sujetos procesados y familias inmersas 
en procesos judiciales.

A continuación, se desarrolla un recuento histórico de la intervención realizada en la rama judicial colombiana, 
espacio donde se ha desarrollado nuestro trabajo profesional disciplinar desde lo socio – jurídico, con el ob-
jetivo de analizar y comprender los retos y perspectivas profesionales para Trabajo Social en la rama judicial, 
desde las funciones adscritas al cargo de Asistente Social.

269 Estudiante de décima matrícula de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-
cente OSRPA de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro honorario de la Corporación Centro Jurídico Comunitario y de la Red Popular 
de Derechos Humanos de Bogotá REDHUS – Bogotá. Correo electrónico: afaldanap@unal.edu.co
270 Trabajador Social de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Intervención Sistémica de Familia de la Universidad Santo Tomás. Profesional Asistente 
Social del juzgado 23 de Familia de Bogotá en Oralidad.
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Cuerpo de la ponencia

El surgimiento del cargo de Asistente Social en la jurisdicción de Familia en Colombia (Juzgados de Familia, 
Juzgados de Menores - hoy Juzgados Penales para adolescentes y Juzgados Promiscuos de Familia), se en-
cuentra asociado a la historia, desarrollo y evolución de la profesión de Trabajo Social en Colombia y América 
Latina, e igualmente relacionada con los cambios y transformaciones que ha tenido la sociedad y la familia en 
Colombia, desde la década de 1930 hasta el momento.

Para comprender la historia del cargo de Asistente Social en los Juzgados de Colombia, es pertinente hacer 
un análisis comparativo del avance y desarrollo de la profesión de Trabajo Social en el país, retomando los 
aportes que se encuentran en los estudios de los siguientes textos: 1) Historia del Trabajo Social en Colombia: 
1900 – 1975, elaborado por María Eugenia Martínez, et.al., 2) Historia de Trabajo Social en Colombia de Jorge 
Torres Díaz y 3) Apuntes para una historia del Conets de Jesús Glay Mejía.

Igualmente, se retoma la legislación de familia y menores relacionadas al cargo de Asistente Social desde el 
año de 1936 hasta el año 2016, información que se encuentra en los diarios oficiales y los acuerdos emitidos 
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Esta historia se dividirá en cuatro grandes periodos, el primero de 1936 a 1967; el segundo de 1968 a 1986, el 
tercero de 1987 a 1990 y el cuarto de 1991 a 2016.

1936 a 1967

Los libros de historia de Trabajo Social reseñados concuerdan con que la profesión de Trabajo Social en 
Colombia, inicia con la primera Escuela de Servicio Social el 22 de octubre de 1936 en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Bogotá, por iniciativa de la Asistente Social María Carulla de Ver-
gara. Los profesionales de este período se dedicaban a programas de beneficencia, asistencia pública, obras 
comunitarias y auxilio psicológico a personas en estado de indigencia.

La primera escuela empezó a funcionar en 1937, con el apoyo de la empresa privada y la marcada orientación 
religiosa desde el catolicismo. Esta escuela, no tuvo una existencia larga y la formación estaba dirigida a mu-
jeres de la élite de la ciudad de Bogotá.

Dentro de la formación profesional, el Asistente Social recibía entre otras clases, legislación social a través de 
cátedras de Derecho. Una de las funciones que se le asignaba al Asistente Social era ayudar en las institucio-
nes donde resolvían problemas legales, y hacer seguimiento a los casos de menores que cometían delitos y 
cuyos procesos se adelantaban en los Juzgados de Menores, desde la lógica de ayuda y control para evitar 
la reincidencia.

En 1942, se creó el Ministerio de Educación Nacional y con la Ley 48 de 1945 el Estado organizó los Colegios 
Mayores de Cultura Femenina en Antioquia, Bolívar, Cauca y Cundinamarca, con carreras cortas y auxiliares 
en los cuales se ubica el Servicio Social.
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El nombre del cargo de Asistente Social en los juzgados en Colombia, surgió con la Ley 83 de 1946 (Ley Or-
gánica de la Defensa del Niño), que en su artículo 2° dice: “que en cada capital de departamento habrá un 
funcionario judicial denominado Juez de menores”, quien conoce la parte penal y la situación de abandono o 
peligro moral o físico de los menores.

La misma ley menciona como cargos en el Juzgado de Menores los siguientes: El médico psiquiatra (art. 6), 
el Promotor – Curador de Menores (actual Defensor de Familia, art. 7), el Oficial de estadística (art. 8) y los 
Delegados de estudio y vigilancia (cargo actual de Asistente Social, art. 9).

En cuanto a los Delegados de Estudio y Vigilancia dice “que actuarán bajo la dirección del Juez de Menores, 
con el fin de estudiar a los menores que comparezcan en el juzgado, en especial a los que hayan sido some-
tidos a libertad vigilada”.

El estudio a los menores hace referencia a la función social de evaluación, que plantea que el delegado de Es-
tudio y Vigilancia “debe observar el medio en que el menor vive, sus tendencias, su conducta y antecedentes 
familiares y personales; permanecerán en contacto con la familia del menor o con la familia o institución a la 
que hubiere sido confiado; rendirán al juez, cuando lo crean conveniente, y al menos una vez por mes, informe 
sobre la situación material y moral de los menores confiados a su vigilancia, y propondrán al juez la adopción 
de medidas que crean más ventajosas”.

Esta ley dice que “Los delegados de estudio y vigilancia serán escogidos entre las personas de ambos sexos 
que exhiban ejemplar conducta moral, y que hayan hecho estudios especiales en escuelas de servicio social 
o que muestren señalada vocación social, para la protección de la infancia y hayan hecho estudios educativos 
en institución privada o pública”, este cargo hace parte de la nómina del juzgado.

La parte final de la Ley 83 de 1946, permite que el cargo sea ocupado por profesionales en Asistencia Social 
y personas que no hayan estudiado esta profesión; configurando uno de los motivos por los cuales se desdi-
bujan las funciones sociales asignadas al Asistente Social. El cargo de Delegado de Estudio y Vigilancia en los 
Juzgados de Menores se mantuvo hasta 1968 aproximadamente.

 Por su parte, el trabajador social Jesús Glay Mejía, en su libro “Apuntes para una historia del Conets” dice que: 
“en 1951 las Escuelas de Asistencia Social que funcionaban en el país, vinculadas a los Colegios Mayores, 
decidieron constituir la Asociación Colombiana de Escuelas de Servicio Social, con el propósito de impulsar el 
proceso de cambio de una profesión de nivel intermedio y asistencial, a una profesión de carácter universitario 
con una formación científica y metodológica” (2003). Y agrega, que en 1960 la Escuela de Servicio Social de 
Medellín logró el reconocimiento universitario, otorgando el título de Licenciatura en Servicio Social.

Por lo anterior, en el año 1966, la Escuela de Servicio Social del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cun-
dinamarca -hoy Colegio Mayor de Cundinamarca-, pasó a la Universidad Nacional de Colombia y con esto, 
Trabajo Social adquirió su nivel profesional universitario.
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1968 a 1986

El 4 de marzo de 1969 se expidió el Decreto N° 307, el cual fijó provisionalmente sueldos básicos al personal 
de la Rama Judicial y en el capítulo XIII, pasa de mencionar el cargo de Delegado de Estudio y Vigilancia a 
Educador Social. Este cargo duró menos de un año, mientras entró en vigencia el Decreto 900 de 1969.

El Decreto 900 del 31 de mayo de 1969, establece la División Territorial Judicial de Colombia, separando el 
área civil de lo penal en los Juzgados de Menores; por ello en Bogotá se creó del juzgado 1° al 8° Civil de Me-
nores y del juzgado 1° al 6° Penal de Menores y empezaron a funcionar el 1° de septiembre de 1969.

El Decreto dice que cada juzgado Civil de Menores y Penal de Menores, está integrado por: juez, secretario, 
oficial mayor, asistente social, escribiente 1°, escribiente 2° y un citador, siendo la primera vez que se usa el 
término de Asistente Social.

A su vez el trabajador social Jorge Torres Díaz, en su libro Historia de Trabajo Social en Colombia, comenta: 
“Con el transcurrir de los años los planes de estudio y el ejercicio profesional se fueron modificando, depen-
diendo del incremento de la problemática social, las formas de producción, las leyes de seguridad social y la 
modernización del Estado”.

Es por ello que hacia 1970, en la academia y las universidades, la denominación de Asistencia Social o Servi-
cio Social cambia por la profesión de Trabajo Social. En el país la profesión de Trabajo Social es reconocida 
mediante la Ley 53 de 1977 y el Decreto 2833 de 1981, que reglamenta el ejercicio profesional.

El decreto 900 de 1969, no precisa funciones sociales ni requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asistente 
Social; siendo esto el otro gran motivo por el cual personas que no son profesionales en Trabajo Social pueden 
ocupar este cargo.

1987 a 1990

El avance sobre el cargo de Asistente Social en los juzgados civiles de menores y juzgados penales de me-
nores, lo generó el Estatuto de la Carrera Judicial a través del Decreto 052 del 13 de enero de 1987, que en su 
título IV sobre funciones y requisitos de los empleos, art. 40, dice: “Fijase las siguientes funciones para el ejer-
cicio de los empleos de la Rama Jurisdiccional y de las Fiscalías- Asistente Social: Colaborar con el Juez de 
Menores, en la realización de visitas, encuestas y la orientación psicológica y social del menor y sus familias“.
El artículo 41 del mismo Decreto, dice que para ocupar el cargo del Asistente Social, se exigen como requi-
sitos mínimos haber aprobado un año de estudios superiores (no menciona la profesión), y tener un año de 
experiencia como oficinista. Los requisitos mínimos enunciados para ocupar el cargo de Asistente Social en 
los Juzgados Civiles de Menores y Penales de Menores, establecidos en el decreto 052 de 1987, permite que 
personas no tituladas en Trabajo Social ocupen este cargo.

El mayor avance para el cargo de Asistente Social en la Rama judicial se logró con el Decreto 2272 de 1989, 
el cual crea la Jurisdicción de Familia, constituida por la Sala de Familia ante el Tribunal Superior del Distri-
to Judicial, los Juzgados de Familia, los Juzgados Promiscuos de Familia y los Juzgados de Menores (hoy 
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juzgados penales de adolescentes). En el artículo 15 de este Decreto, se dice que para ocupar el cargo de 
Asistente Social, de esta Jurisdicción, se requiere ser Trabajador Social, graduado y titulado. Este Decreto no 
hace ninguna alusión a funciones para el cargo, por consiguiente mantiene las funciones establecidas en el 
Decreto 052 de 1987.

Por esta razón, desde el año 1989 se crearon en Bogotá los juzgados de familia del primero al veintiuno, y 
los juzgados primero al sexto de menores (hoy juzgados penales para adolescentes). En el resto del país, en 
las ciudades capitales de departamentos se crearon los juzgados de familia y juzgados de menores, y en las 
ciudades intermedias y pequeños circuitos judiciales se crearon los juzgados promiscuos de familia; en estos 
juzgados el cargo de Asistente Social es ocupado por profesionales en Trabajo Social.

El Decreto 2272 de 1989, permite que las personas que venían ocupando el cargo de Asistente Social en 
propiedad o carrera Judicial, sin ser Trabajadores Sociales, puedan seguir ocupando dicho cargo hasta su 
jubilación, hecho que ocurre en los juzgados más antiguos, es decir hasta el Juzgado 8º de Familia y el 6º de 
Menores, porque del Juzgado 9º de Familia en adelante, el cargo es desempeñado por trabajadores sociales. 
Una vez pensionado el asistente social en los juzgados de familia y de menores, el cargo es ocupado por un 
trabajador social.

1991 al 2016

Con la Constitución de 1991, se creó el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales de la 
judicatura, con sus dos salas: Disciplinaria y Administrativa.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tiene dentro de sus funciones la creación, su-
presión, traslado de juzgados y asignación de funciones en cada uno de los cargos de la Rama Judicial; estas 
funciones son precisadas mediante la Ley 270 de 1996, conocida como Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia. Igualmente, convoca a concurso abierto para proveer las vacantes en los cargos de carrera judicial.
Es por ello que el Acuerdo 160 del 29 de noviembre del año 1994, emitido por la Sala Administrativa del Con-
sejo Superior de la Judicatura, convoca a concurso de méritos para empleados de carrera en las altas cortes, 
los tribunales superiores del distrito judicial y los los juzgados de la República.

En este concurso uno de requisitos para ocupar el cargo de Asistente Social, es ser profesional en Trabajo So-
cial y tener experiencia relacionada en el cargo; esta convocatoria se ciñe a lo previsto en el Decreto 2272 de 
1989. El desarrollo de este concurso tiene un trámite aproximadamente de seis años, es decir que para el año 
2000, se posesionaron en propiedad o carrera judicial los concursantes. Por esta razón, en los juzgados de 
familia, promiscuos de familia y los actuales juzgados penales de adolescentes del país, el cargo de Asistente 
Social es ocupado en su mayoría por trabajadores sociales.

El Acuerdo 160 de 1994, abrió convocatoria para el cargo de Asistente Social grado 18°, en los juzgados de 
ejecución de penas y medidas, y los centros de servicios administrativos. El requisito para el cargo era ser 
profesional universitario en Trabajo Social, Psicología o Sociología.

A través del Acuerdo N° 106 de fecha 16 agosto de 2006, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura 
- Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se convocó un nuevo concurso de mérito para 
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conformar el registro seccional de elegibles en los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y 
centros de servicios judiciales. En este Acuerdo, se convocó para ocupar el cargo de Asistente Social grado 
18°, en los centros de servicios y juzgados de ejecución de penas y medidas; y el cargo de Asistente Social 
grado 1° para los juzgados de familia, promiscuos de familia y menores. Los requisitos exigidos para ocupar 
el cargo era ener título de formación universitaria en Trabajo Social, Psicología o Sociología y dos años de 
experiencia relacionada.

Es por ello que a partir de esa fecha, existen profesionales del área de Psicología que ocupan el cargo de 
Asistente Social grado 1° en estas instancias.

El salto a la oralidad en el sistema judicial colombiano

La Rama Judicial como sistema encargado de la administración y aplicación de la justicia en Colombia, en su 
Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2007-2010, ha planteado dentro de sus objetivos cambiar el 
modelo escrito al modelo oral, hacia actuaciones verbales en audiencias públicas.

Bajo este plan de desarrollo empezó a experimentarse el modelo de oralidad en los juzgados de familia de 
Bogotá, creándose el Juzgado 23° de Familia Piloto en Oralidad, bajo el Acuerdo N° PSAA08-4612 del 12 de 
marzo de 2008 y el el Juzgado 8° de Familia Piloto en Oralidad bajo el Acuerdo PSAA08-4727 de marzo 27 de 
2008. Estos acuerdos emitidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, incluyen los 
cargos de Asistente Social en estos juzgados de familia.

Con acuerdo de fecha del 31 de julio de 2013, emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, se crean nueve Juzgados de Familia de “planta” para la ciudad de Bogotá, es decir, se constituyen 
del Juzgado 24 al 32 de Familia. Desde ese momento, los juzgados de familia se llaman Juzgados de Familia 
de Bogotá en Oralidad y van del Juzgado 1° al 32 y cuentan con el cargo de Asistente Social.

Otro cambio en la Rama Judicial se da con el Acuerdo N° PSAA15-10445 del 16 de diciembre de 2015, emitido 
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que crea los centros de servicios judiciales 
y reestructura los juzgados de familia de Bogotá. En el artículo 9° se asignan funciones al área de Asistencia 
Social, tales como asesorar al Juez de Familia en la ciencias del comportamiento humano y en las políticas de 
protección; apoyar al Juez con la evaluación socio-familiar; elaborar conceptos e informes sociales y apoyar 
en la conciliación.

En este modelo de centros de servicios judiciales, los profesionales que ocupan el cargo de asistentes socia-
les de los juzgados de familia de Bogotá, pasan del juzgado a dicha unidad administrativa, bajo la jefatura de 
un Profesional Director del Centro.

En 2016, el Acuerdo PSAA15-10445, generó una protesta por parte de los empleados y funcionarios de los 
juzgados civiles y de familia, que terminó con la “suspensión” de dicho acuerdo hasta el 30 de junio de 2018. 
Pese a que el cargo de Asistente Social de los juzgados de familia, promiscuos de familia y juzgados penales 
para adolescentes, fue profesionalizado mediante el Decreto 2272 de 1989, además de los cambios en la ju-
risdicción de familia en Colombia, no había precisión en cuanto a las funciones sociales y siempre se remitía al 
Decreto 052 de fecha 13 de enero de 1987, denominado Estatuto de la Carrera Judicial, en el que las funciones 
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sociales son: realizar visitas sociales, encuestas y orientación psicológica y social del menor y el familiar.

En la práctica laboral e historia del cargo de Asistente Social en los juzgados de familia, promiscuos de familia 
y penales de adolescentes, desde 1989 a la fecha, al cargo le han asignado varias funciones y tareas de tipo 
administrativo y secretaría, que no permiten un buen desempeño en las verdaderas funciones psico-sociales 
del cargo de Asistente Social.

Por lo anterior, los profesionales del cargo de asistentes sociales de la Jurisdicción de Familia en el país, con-
formados por los juzgados de familia, promiscuos de familia y juzgados penales para adolescentes, adelan-
tarono peticiones entre 1989 y 2016, ante diferentes autoridades entre ellas, la Sala Administrativa, para que 
se precisaran o aclararan las funciones en la Rama Judicial del cargo de Asistente Social, en la especialidad 
de Familia. Fue asi como la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del acuerdo 
N° PSAA16-10551 del 04 de agosto de 2016, estableció objetivos y funciones rectoras para el desempeño de 
dicho cargo en la rama judicial.

El artículo 2° de este Acuerdo, establece doce funciones para el cargo de Asistente Social de la especialidad 
de Familia y son:

1) Participar en el Desarrollo de la Política Estatal de Protección a la Familia, los niños, niñas, adolescentes y 
personas en situación de discapacidad mental.

Esto implica revisar el Plan de Desarrollo de Bogotá del actual Alcalde Mayor, en lo concerniente a familia, 
niños, niñas, adolescentes y discapacitados mentales; de la misma manera, revisar el Plan Sectorial de Desa-
rrollo de la Rama Judicial vigente, lo mismo que el Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Judicial.

2) Realizar diagnósticos y valoraciones psicosociales.

Cada uno de los Asistentes Sociales de los juzgados de familia, tiene su propia forma y estilo de realizar la 
evaluación socio familiar, usando diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de la información 
socio familiar.

Las técnicas sociales son: lectura social del expediente, entrevista individual y/o entrevista grupal, observa-
ción directa / participante, visita social (domiciliaria, institucional y/o laboral), la reflexión de la problemática 
y/o comportamientos y encuentros de padres y de familia. Los instrumentos sociales son: diario de campo o 
registro, guía de observación, guía de entrevista, fotografía, grabación y el informe social, el cual termina con 
un concepto social que puede incluir sugerencias y recomendaciones; otras técnicas son las dinámicas de 
grupo y técnicas de juego o lúdicas.

3) Realizar entrevistas privadas a niños, niñas, adolescentes y persona(s) en situación de discapacidad mental 
cuando las partes lo soliciten, el Ministerio Público, el Defensor de Familia, el menor involucrado, el titular del 
despacho o cuando el menor se encuentre en situación de riesgo.

Para el cumplimiento de esta función, es conveniente contar con espacios locativos adecuados para tal fin, 
que tengan privacidad y cuenten con los elementos básicos que ayuden a generar confianza y empatía con 
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los niños, niñas o adolescentes. Se pueden constituir equipos interdisciplinarios y contar con la participación 
del Juez de Familia, el Ministerio Público y/o el Defensor de Familia.

4) Realizar visitas domiciliarias para la elaboración de estudios socio familiares, dentro de los procesos de 
conocimiento de la Especialidad de Familia que permitan identificar las condiciones físicas, económicas, am-
bientales, psicosociales y socio familiares de los usuarios.

El Asistente Social puede intervenir en todos los asuntos que estén involucrados los niños, niñas, adolescen-
tes y personas en condición de discapacidad mental.

5) Proponer desde el diagnóstico psicosocial, estrategias viables para superar las problemáticas que se pre-
sentan en los casos objeto de estudio en la especialidad de familia desde lo individual, familiar y social.

Permite que durante el tiempo del estudio diagnóstico socio- familiar, se adelanten acciones psicosociales de 
intervención de manera simultánea en procura de generar cambios en el comportamiento individual, grupal y 
familiar. Estas ayudas psicosociales pueden ser de: consultoría de familia, socio-orientación, psico-orienta-
ción, reflexión, consejería social y psicológica, psicoterapia breve, remisiones y construcción de redes socia-
les e institucionales de apoyo. Igualmente, puede posibilitarse el seguimiento social para evaluar – acompañar, 
el seguimiento a las órdenes impartidas por el juez.

En este proceso de apoyo psicosocial pueden generarse espacios para la intervención en equipo interdisci-
plinario con el Defensor de Familia del juzgado, el Ministerio Público asignado al Juzgado y/o con los demás 
profesionales de las instituciones que conforman la red social de apoyo que interviene a la familia.

6) Participar en las diferentes etapas del proceso, efectuando el estudio, el diagnóstico, la asesoría y la terapia 
familiar.

Sobre esta función, se busca que el Asistente Social desarrolle procesos de intervención sobre la realidad 
familiar y contextual de una persona, mediante procesos de seguimiento y evaluación sobre el sujeto proce-
sado, donde prime la lógica de prevención desde la intervención social y haciendo del diagnóstico, la asesoría 
y la terapia, elementos claves para aportar en el proceso experimentado por la persona y sus familiares. Lo 
anterior, desde el paradigma de los Derechos Humanos como motor de garantías para el procesado o persona 
involucrada en proceso de familia.

7) Intervenir en las audiencias de conciliación, orientándolas con los recursos personales con que cuentan los 
actores sociales, como medida de atención dentro del conflicto y las diferencias existentes.

Al respecto, se hace la “propuesta de intervención social”, denominada “Preparación para la audiencia de 
conciliación desde lo social”, que puede implementarse en cualquier caso que sea contencioso, el cual con-
siste en tres etapas:

• La primera, escuchar desde lo psicosocial, sin juzgar, de manera individual a cada una de las partes (deman-
dante/demandado). Esto se realiza en las instalaciones del juzgado, escuchando a los apoderados e imple-
mentando técnicas de investigación e intervención social. Se debe llevar un “diario de campo” o registro de 
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la información. Se puede iniciar el proceso de intervención desde que se admite la demanda en todos los 
procesos que sean susceptibles de conciliación. El demandado será escuchado después de que sea notifi-
cado de la demanda.

• Segunda, realizar por lo menos una sección de encuentro de las partes, padres y/o parejas, usando el espa-
cio del juzgado, con el objetivo de sensibilizar, reflexionando sobre su situación actual, sus comportamientos 
y posibles salidas - soluciones equilibradas, sin confrontación.

• Tercera, el encuentro familiar total, donde participan las partes y/o los padres y sus hijos, igualmente pueden 
participar otros miembros del sistema familiar. Esta sesión se puede realizar en las instalaciones del juzgado 
o en los domicilios de las partes; se puede contar igualmente con el apoyo de un equipo interdisciplinario 
con el Defensor de Familia del ICBF, adscrito al juzgado. En ésta etapa pueden usarse técnicas lúdicas (jue-
gos) y reflexión.

 
Con este proceso de preparación, las personas llegan a la audiencia de conciliación sensibilizadas y ya han re-
flexionado sobre su situación familiar facilitando encontrar puntos de acuerdo y solución a sus problemas. Es 
un “acuerdo que tiene vida”, es decir se ajusta a los cambios, ciclos y movimientos internos de las relaciones 
familiares. Las personas aprenden que cada vez que tienen un problema o una dificultad la pueden resolver sin 
estar acudiendo al sistema judicial o policivo. Es decir, desjudicializar los conflictos y dificultades, y desde la 
parte social resolver de mejor manera las dificultades a partir del perdón y el amor, para tener paz y tranquili-
dad. Esto desde la idea básica que siempre serán padres, serán una familia y que lo mejor es ser amigos para 
brindar tranquilidad y seguridad a los hijos y a la vez, enseñarles el medio propicio de resolver los conflictos.
De esta forma, la preconciliación junto con el proceso de preparación para la audiencia de conciliación desde 
lo social, permiten construir acuerdos más rápidos, efectivos y duraderos. La ayuda psicosocial restablece y 
clarifica el vínculo afectivo y las responsabilidades de todas las personas que integran la familia y el sistema 
familiar.

8) Efectuar visitas domiciliarias, de manera periódica, a los interdictos y aquellos niños, niñas y adolescentes 
que son sujetos de guarda, con posterioridad al fallo conforme lo preceptúa la Ley 1306 de 2009, para efecto 
de la revisión del estado del inhábil y del pupilo.

Refiere al seguimiento social, a fin de evaluar las órdenes del juez dadas en la sentencia, en la cual se debe 
hacer entrega de informes sociales de manera periódica. Este seguimiento debe ser una vez al año.
9) Presentar los estudios y diagnósticos en las reuniones de equipo interdisciplinario, para que mediante el 
análisis y discusión se identifiquen las medidas más convenientes para los niños, niñas adolescentes o perso-
na(s) en situación de discapacidad mental.

Esta función compete a la conformación reuniones de equipo técnico interdisciplinario entre los asistentes so-
ciales, para el estudio y análisis de caso, así como para reflexionar e identificar las medidas más convenientes 
a aplicar.

10) Orientar a los usuarios de la Especialidad de Familia, desde lo social y familiar, en los procedimientos e 
instancias a las que pueden acudir en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que los aquejan.



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

477

Esto refiere a la función de socio-orientación, psico-orientación y consejería social, que se puede implementar 
en cualquier etapa procesal, haciendo las respectivas remisiones a las redes sociales de apoyo.

11) En coordinación con los jueces, defensores de familia y el Ministerio Público, gestionar ante las redes de 
apoyo interinstitucional en asuntos de familia, la agilización y cumplimiento de las decisiones judiciales y rea-
lizar la orientación socio-familiar a usuarios.

Realización de intervenciones del Asistente Social del Juzgado de Familia, en la construcción de redes socia-
les de apoyo interdisciplinario e interinstitucional, a fin de dar cumplimiento a las órdenes judiciales, trabajando 
con las redes primarias y secundarias y las instituciones que conforman el contexto social de los sujetos.

12) Capacitar a los usuarios de los juzgados de la especialidad de familia, funcionarios y empleados a través 
de talleres reflexivos, conferencias, videos y foros, así como a grupos de población específicos, sobre temáti-
cas relacionadas con la estructura y dinámica de la familia: manejo de la autoridad, comunicación, afectividad, 
violencia intrafamiliar, derechos y deberes en la familia.

Hace referencia a la función de educación del Asistente Social. Se puede coordinar con la Defensoría de 
Familia adscrita a los juzgados, para realizar estas actividades con los usuarios que consultan a diario a los 
defensores. Esto puede hacerse en sesiones cortas al momento en que les asignan turnos para ser atendidos.

Con la implementación y puesta en marcha de las funciones establecidas en este acuerdo, es decir, la práctica 
y experiencia profesional de los asistentes sociales de los juzgados de familia, se hacen los respectivos ajus-
tes y modificaciones, con miras a brindar un mejor servicio a los usuarios de los juzgadosy aportar un grano 
de arena desde lo psicosocial al proceso de paz y cambio social que está viviendo el país.

Lo anterior fue presentado como propuesta al desarrollo e implementación de las funciones del cargo de Asis-
tente Social de la Especialidad de Familia, el 21 de marzo de 2017 ante la Sala de Familia del Tribunal Superior 
de Bogotá D.C.

De igual manera, el Juez 3° de Familia de Oralidad de Cali, Valle del Cauca, Dr. Armando Ruiz Domínguez y 
la trabajadora social del mismo juzgado, María Carmenza Ciro, elaboraron un documento denominado “Pro-
tocolos para la atención integral familiar y preparación para la fase de conciliación (PAPIFC)”, propuesta de 
investigación - intervención que surge de la implementación del Acuerdo N° PSAA16-10551 del 04 de agosto 
de 2016, registrada por escrito ante la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla y la Sala Administrativa del Con-
sejo Superior de la Judicatura.

Conclusiones

La historia y desarrollo de Trabajo Social como profesión en Colombia, se encuentra relacionada con el deve-
nir histórico de los juzgados de familia, partiendo desde la Ley 83 del año 1946, Ley Orgánica de la defensa 
del Niño, hasta lo previsto en el Acuerdo N° PSAA16-10551 del 04 de agosto de 2016.
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En el trasegar histórico, el Trabajo Social ha tenido tres denominaciones:

1. Delegado de Estudio y Vigilancia, dado por la Ley 83 de 1946, que crea el Juzgado de Menores, nom-
bre que fue usado hasta el año 1969.
2. Educador Social, dado por Decreto 307 del 04 de marzo de 1969, solo duró unos meses.
3. Asistente Social, nombre asignado por el Decreto 900 de 1969, norma que crea los juzgados civiles de 
menores y los juzgados penales de menores. En la década del sesenta, las escuelas de Trabajo Social 
se llamaban Servicio Social y al profesional le otorgaban el título de Asistente Social. Es por ello que la 
denominación ha perdurado hasta la fecha.

Igualmente, las funciones del cargo que ha desempeñado el Trabajador Social en la Rama Judicial, específi-
camente en los juzgados de familia han tenido avances y retrocesos históricos, a tal punto que las funciones 
sociales se pierden o desdibujan desde el año 1969, hasta que se establecen de manera tangencial en el De-
creto 052 de 1987, denominado Estatuto de Carrera Judicial y finalmente, quedando definidas en el Acuerdo 
N° PSAA16-10551 del 04 de agosto de 2016, emitido por la Sala Administrativa.

Históricamente el Trabajador Social de la rama judicial ha enfrentado serios retos en torno a sus funciones 
y tareas para la intervención, desde su trato nominal como Asistente Social hasta la pérdida y confusión de 
funciones con tareas de orden ejecutivo y administrativo. Aún en 2018, esta situación no es contraria, por esllo 
es necesario que los profesionales del área conozcan sus funciones con relación a la rama y su trabajo en los 
juzgados. Es imperante que esto se socialice con el fin de mejorar e impulsar el trabajo como profesionales 
en el área jurídica.

Asimismo, es necesaria la formación del profesional en torno a metodologías, métodos y herramientas que 
faciliten su quehacer para la intervención; es menester que se usen espacios como la escuela judicial Rodrigo 
Lara Bonilla, y la vinculación de la academia para plantear escenarios y espacios de formación que posibiliten 
el proceso de acción en el área socio - jurídica. Ahora bien, este trabajo debe ser dialógico y articulado, no 
puede ser unidireccional ni solo desde la visión académica, es necesario un trabajo conjunto desde las cons-
trucciones y experiencias del trabajo profesional y el aporte de los académicos sobre esta área de la disciplina.
El desarrollo del Trabajo Social en la rama judicial, se ancla en la construcción desde lo jurídico social, siendo 
clave pensar la formación del profesional en métodos y metodologías interdisciplinares, que integren el pen-
samiento y contribuyan en lo jurídico y la intervención profesional. Es elemental pensar el trabajo social socio 
- jurídico como área de acción profesional, ligada al desarrollo e historicidad de la profesión en Colombia.

Es necesaria también la presencia de la academia en el proceso de investigación a partir del trabajo realizado 
por los trabajadores sociales de la rama judicial, y con ello, reconocer la pertinencia e importancia de la acción 
profesional llevada a cabo, desde los juzgados. Es menester que la academia de Trabajo Social en Colombia, 
se interese por los retos y desafíos del profesional en su ejercicio, que no solo investigue desde el concepto 
socio jurídico, sino también sobre las dinámicas del trabajador social dentro de esta área laboral y disciplinar.
Finalmente, deben generarse cambios en la forma de realizar investigación - diagnóstica e intervención por 
parte de los profesionales en Trabajo Social y Psicología que ocupan el cargo de Asistente Social en los juzga-
dos de familia, juzgados promiscuos de familia y los juzgados penales para adolescentes, desde el paradigma 
de los derechos humanos con perspectiva diferencial. Y de este modo, incursionar en el peritaje social foren-
se, área de desempeño profesional que permite desarrollar mejor nuestro trabajo, y aumenta la eficacia en el 
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proceso judicial mediante los aportes desde lo social al dictamen pericial.
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CAMINHOS DO DEBATE DA METODOLOGIA NO SERVIÇO SOCIAL 
                                           
Reivan Marinho de Souza271

Universidade Federal de Alagoas/ UFAL - Brasil

Resumo

Este trabalho é uma síntese de nossa pesquisa no Mestrado. Elegemos os substratos metodológicos – relação objetividade/subje-
tividade – que constituem o debate da metodologia no movimento de intenção de ruptura com a herança tradicional. Procuramos 
entender em que medida as diferentes perspectivas de interpretação da teoria marxiana, expressas no debate, recuperam os pres-
supostos da racionalidade formal-abstrata ou avançam na análise metodológica a partir de uma racionalidade crítico-dialética.

Palavras chaves : Metodologia. Serviço Social. Renovação.

Introdução 

A explicação das determinações históricas que constituem uma sociedade dada, reflete uma maneira particu-
lar de a subjetividade conhecer o ser, ou seja, reflete uma concepção de metodologia que procura apreender 
a realidade em suas conexões essenciais. Metodologia, nessa perspectiva, corresponde à relação necessária 
entre objetividade e subjetividade no processo de investigação dos fenômenos que constituem a realidade, 
sejam eles fenômenos naturais ou sociais; constitui o momento de aproximação da subjetividade com a dinâ-
mica da realidade, nas suas mais diversas dimensões, sejam elas singulares ou universais. O modo de captar 
o ser, segundo essa posição ontológica, não está dado a priori, constitui um movimento contínuo de aproxi-
mação da subjetividade com a totalidade complexa.

A interpretação de um dado fenômeno ou objeto que constitui a realidade não reflete uma escolha arbitrária do 
sujeito, não é objeto de eleição individual; o método ou metodologia, a nosso ver, é antes de tudo uma relação 
necessária que impõe ao sujeito a captura do objeto. A apreensão do objeto, nesse sentido, não está dada 
nem é absoluta, é construída historicamente. 

Desde as origens do Serviço Social, a questão metodológica constitui uma das polêmicas da problemática 
profissional, revelada na célebre discussão sobre a dicotomia teoria/prática – fundamentos teóricos/ proce-
dimentos técnicos – e na complexa relação objetividade/ subjetividade, que se traduz na substituição simpli-
ficada do estudo do real pela concepção moral, da ciência pelo discurso ético, da objetividade pela subjeti-
vidade. Esse reducionismo no tratamento teórico da questão da metodologia revelava a emergência de um 
posicionamento subjetivo, do predomínio de uma racionalidade formal-abstrata. A perspectiva da objetividade 
social é negada, nas origens da profissão, à medida que a profissão se afasta da possibilidade de explicar 
as determinações objetivas que inscrevem a prática profissional e se aproxima de interpretações valorativas, 
ideológicas.

No Brasil, no processo de renovação do Serviço Social, em 1960, foi desencadeada a crítica aos referenciais 
teórico-metodológicos que fundamentaram a produção de conhecimentos e a intervenção profissional na so-
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ciedade. É nesse solo fértil e plural da renovação que são geradas as discussões em torno das perspectivas 
metodológicas que norteiam o Serviço Social. 

Mas é principalmente no processo de redefinição da formação profissional em 1980, no projeto de revisão 
curricular, que é reconhecida “a insuficiente apreensão do método crítico-dialético” pelos profissionais. Esse 
fator condicionou a realização de uma pesquisa sobre o ensino da metodologia, na universidade brasileira, 
pela ABESS - Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, no Brasil, para superar os dualismos profis-
sionais que foram constituídos historicamente pela profissão, como teoria versus metodologia, Serviço Social 
reconceituado versus Serviço Social tradicional, metodologia do conhecimento versus metodologia da ação, 
e apontar uma nova concepção de metodologia “enquanto [possibilidade] de conhecimento da realidade”, a 
qual rompesse com a metodologia tradicional que reduzia a metodologia aos procedimentos técnico-opera-
tivos. 

Os resultados da pesquisa da ABESS geraram o debate teórico sobre a temática da metodologia. Esse de-
bate, em 1980, vem-se constituindo num elemento fundamental para explicar a processualidade da profissão 
na sociedade contemporânea, haja vista as questões teóricas que suscita, como relação teoria/prática, con-
cepção de metodologia, sistematização da prática e reflexão teórica, além das possibilidades de aprofundar 
a crítica em torno dos substratos teóricos do Serviço Social de enfoque tradicional. 

A discussão da metodologia, naquele momento, se constituiu a partir da polemização de posições metodo-
lógicas por grupos profissionais afetos à tradição marxista, os quais centralizaram o debate sobre a existên-
cia ou não de uma teoria e metodologia próprias ao Serviço Social. Esse debate é materializado nos textos 
publicados por autores da profissão no Caderno ABESS nº3, o qual constituiu na dissertação de mestrado o 
universo de análise de nossa investigação. Os autores, protagonistas desse debate no Caderno ABESS, em-
bora tenham tomado como referência o mesmo pressuposto da não-existência de uma teoria e metodologia 
próprias ao Serviço Social, não analisam a questão da metodologia segundo os mesmos parâmetros teóricos. 
Supomos que desenvolvem, de forma complexa, seus argumentos para explicar a concepção de metodologia.

Enquanto objeto de investigação de nosso estudo, elegemos os substratos metodológicos – relação objetivi-
dade/subjetividade – que constituem esse debate da metodologia no movimento de intenção de ruptura com 
a herança tradicional. Acreditamos que, apesar de o Serviço Social pretender romper com as concepções 
metodológicas tradicionais, convive no debate da metodologia com perspectivas da “tradição marxista” que, 
complexamente, recuperam os substratos metodológicos da racionalidade formal-abstrata e os pressupostos 
metodológicos da racionalidade crítico-diáletica. Com isso, procuramos entender em que medida as diferen-
tes perspectivas de interpretação da teoria marxiana, expressas no debate, recuperam os pressupostos da 
racionalidade formal-abstrata ou avançam na análise metodológica a partir de uma racionalidade crítico-dia-
lética.

A reflexão sobre a temática da metodologia no Serviço Social implica considerar o movimento entre tradicio-
nalismo e renovação construído historicamente pelos profissionais.272 A polarização entre o Serviço Social e 

272 A renovação, conforme o próprio termo sugere, expressa um conjunto de características novas que se configuram na profissão de Serviço Social em oposição à 
herança tradicional, ensaiadas a partir das transformações sociais contemporâneas em meados de 1960. Sobre a renovação do Serviço Social no Brasil, cf (IAMAMOTO, 
1992), (NETTO, 1991).
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enfoque tradicional273 e o Serviço Social renovador274 demonstra que a profissão se posicionou metodologica-
mente de forma diferenciada, ora pautada por uma racionalidade formal-abstrata, herdeira da tradição positi-
vista, ora referenciada pela racionalidade crítico-dialética. A maneira de o Serviço Social conhecer o ser que 
se constitui na sociedade capitalista – o ser social – não é dada apenas pela absorção das teorias do pensa-
mento social contemporâneo, mas pelas condições históricas que exigem da profissão respostas à dinâmica 
social. Partindo dessa premissa, consideramos que o modo como o Serviço Social, ao longo de sua história, 
procura apreender a realidade não se constitui de forma linear. As diferenças metodológicas não são postas 
por uma decisão arbitrária do profissional, mas refletem o movimento da sociedade. Procurar desvendar ou 
obscurecer o mundo é uma possibilidade social que se constitui na relação dinâmica entre a profissão e a so-
ciedade, parametrada pela absorção do conhecimento das duas matrizes metodológicas acima destacadas.

Porém, convém salientar que a concepção de metodologia no Serviço Social, conforme vamos expor, aparece 
historicamente associada à delimitação de procedimentos e instrumentos técnicos para orientar a prática. Isto 
não significa que não haja um substrato metodológico que, nos distintos momentos históricos, fundamente a 
análise da sociedade e da própria profissão. A questão é que não perpassava no Serviço Social a concepção 
de método enquanto uma relação entre sujeito e objeto, que se constitui objetivamente para capturar a com-
plexidade dos fenômenos sociais. Será somente com o processo de renovação que os profissionais irão po-
lemizar sobre as perspectivas teórico-metodológicas que fundamentaram a profissão.

A renovação do Serviço Social, em meados da década de 1960, descortina, de forma plural, o debate em 
torno da crítica aos fundamentos teórico-metodológicos que subsidiaram a produção de conhecimentos e 
o exercício profissional desde suas origens no Brasil. Esse processo de renovação é tributário das transfor-
mações na sociedade brasileira, resultantes da expansão monopolista, no contexto do regime militar, Estado 
autoritário, quando, então, os assistentes sociais ensaiaram as primeiras críticas à herança tradicional – à 
influência tomista e ao funcionalismo das proposições metodológicas norte-americanas.

Contudo, é apenas em 1980, com o processo de revisão da formação profissional, que são retomadas e 
aprofundadas as críticas à herança tradicional, em vista da necessidade de se construir um novo projeto pro-
fissional comprometido com os interesses da classe trabalhadora.275 Ao fazer a crítica ao Serviço Social de 
enfoque tradicional, o momento de revisão não teve como se abster da discussão metodológica, polarizada 
pelo debate de posições teóricas inspiradas na tradição marxista. Essa discussão foi orientada tanto para su-
perar as simplificações276 no tratamento das categorias metodológicas, como para redimensionar a disciplina 
metodologia na grade curricular da nova proposta de formação profissional.277 Naquela oportunidade, o obje-
tivo dos profissionais era contribuir para a superação do conceito tradicional de metodologia, substituindo-o 

273 Entende-se por Serviço Social de enfoque tradicional, “a prática empirista, reiterativa, paliativa, burocratizada que os agentes realizavam e realizam efetivamente 
na América Latina. Evidentemente há um nexo essencial entre ambos [Serviço Social clássico e Serviço Social tradicional]: parametra-os uma ética liberal-burguesa e 
sua teleologia consiste numa correção – numa ótica claramente funcionalista – de resultantes psicossociais considerados negativos ou indesejáveis sobre o substrato 
de uma concepção idealista ou mecanicista da dinâmica social sempre pressuposta à ordenação capitalista da vida como um dado factual ineliminável”(NETTO, 1981, 
p.60-61).
274 Com relação ao Serviço Social renovador damos destaque, neste estudo, à aproximação do Serviço Social da tradição marxista na tentativa de se contrapor à he-
rança tradicional e superá-la. Não nos debruçaremos, desse modo, sobre as outras duas tendências renovadoras, a saber, a perspectiva modernizadora e a reatualização 
do conservadorismo.
275 A reflexão acerca desse processo de revisão profissional, em 1982, encontra-se no Projeto de investigação sobre a formação do assistente social no Brasil. Cf. (VV.
AA., 1984. p.104 -143).
276 As simplificações no trato da questão metodológica se traduziam na redução do conceito de método à definição de procedimentos operativos.    
277 Esse debate encontra-se no Caderno ABESS n0 3, 1989.
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por uma nova concepção que entendesse a metodologia não mais reduzida à delimitação de procedimentos 
técnico-operativos, mas sim “enquanto [possibilidade] de conhecimento da realidade [social]” (ABESS, 1989, 
p.78). Abordaremos, neste artigo, as concepções teóricas principais do debate da metodologia no Serviço 
Social brasileiro.

Concepções Teóricas do Debate da Metodologia no Serviço Social em 1980 

O debate teórico da metodologia no Serviço Social, em 1980, recupera a interlocução de autores da profissão 
que, de forma diversa, sob a ótica do referencial marxista, aprofundam e confirmam a discussão teórica em 
torno da existência ou não de uma teoria e metodologia própria ao Serviço Social e sobre a distinção entre 
metodologia do conhecimento e metodologia da ação. 

Conforme referimos, anteriormente, a metodologia é uma questão fundamental para o Serviço Social, diz 
respeito ao modo de apreender o ser que se constitui na sociedade. Sendo premida pelas condições histó-
rico-sociais e pela apropriação de conhecimento das Ciências Sociais e da tradição marxista, a profissão se 
posicionou metodologicamente de forma diferenciada na realidade, desenvolvendo análises sobre a socieda-
de e propostas de intervenção pautadas por referenciais teóricos diversos. 
Os textos de estudiosos do Serviço Social, herdeiros da tradição marxista, pretenderam aprofundar a te-
mática da metodologia e superar a concepção tradicional de metodologia278 nessa profissão, substituindo-a 
por uma nova concepção de metodologia “enquanto [possibilidade] de conhecimento da realidade [social]” 
(ABESS, 1984). Em função de tal pretensão, os autores analisam e expõem uma dada concepção de método/
metodologia.

As diferentes interpretações sobre método, nesses textos, alimentam o debate teórico profissional, sem re-
meter à construção de um arcabouço metodológico consensual na profissão. A partir da exposição vamos 
procurar explicitar quais e em que medida as diferentes interpretações da teoria marxiana, presentes no 
debate, reforçaram a metodologia tradicional do Serviço Social ou avançaram na crítica a essa metodologia. 
No contexto atual de crise da racionalidade no mundo contemporâneo sobressaem perspectivas metodoló-
gicas voltadas para “interpretar o mundo” a partir do resgate dos fenômenos singulares, cujo suposto básico 
é a negação da perspectiva de totalidade, de universalidade da ciência moderna. Rejeitam-se as ‘Grandes 
Teorias’ da modernidade, vistas como incapazes de, na sua generalidade, explicar e, sobretudo, apreender a 
dinâmica do mundo contemporâneo, marcado pela crise estrutural capitalista e pelas alterações dos valores 
dos sujeitos. A razão se vê, então, pressionada a reproduzir controvertidas teorias, trilhando o caminho das 
posições teóricas dominantes que recuperam, apenas, o modo como a sociedade se manifesta, se apresenta. 

Contrária a essas posições, emerge na racionalidade contemporânea uma proposição metodológica compatí-
vel com a perspectiva de base ontológica. A configuração teórica dessa proposição se contrapõe às perspec-
tivas de base gnosiológica à medida que o processo de conhecimento se estrutura a partir das requisições da 
objetividade, ou seja, a atividade intelectiva é presidida por uma determinação do ser, por uma imposição do 
ser que requisita a reprodução intelectiva dos fenômenos sociais que o constituem.

278 Segundo esses estudiosos, a concepção de metodologia tradicional estava reduzida à delimitação de procedimentos técnico-operativos para orientar a intervenção 
na realidade; assim, urgia superar essa concepção tecnicista e apontar uma nova perspectiva de metodologia que possibilitasse uma análise da realidade social. Con-
forme analisamos na primeira parte desta dissertação, a metodologia tradicional é orientada por uma racionalidade formal-abstrata, ou seja, o modo de apreender a 
realidade é direcionado a partir do recorte singular dos fenômenos sociais, abstraindo empiricamente tais fenômenos da dinâmica da totalidade.   
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A crise da racionalidade contemporânea sintetiza as duas matrizes metodológicas distintas no processo de 
conhecimento do ser social: a matriz de base gnosiológica (racionalidade lógico-formal) e a matriz de base 
ontológica (racionalidade crítico-dialética), as quais constituem formas peculiares de apreender o real. 

Na primeira matriz, herdeira da tradição neokantiana e do positivismo, a razão opera no sentido de interpretar 
os fenômenos sociais (objeto) em sua manifestação empírica, resgatando seus aspectos singulares através 
da descrição, seleção e organização dos dados; e, dessa sistematização do material empírico, procede à 
reflexão teórica e constrói um modelo formal-abstrato que explica o ser. A teoria que advém desse processo 
de conhecimento reproduz as conexões funcionais dos fenômenos investigados (manifestação empírica), as 
quais são entendidas como sua verdade imanente. Assim, a operação científica realizada confunde o ponto de 
partida do conhecimento (procedimentos sistematizadores) com o ponto de chegada (a elaboração teórica), 
não superando, desse modo, os limites empíricos dos fenômenos. 

Na segunda matriz, herdeira da racionalidade crítico-dialética, a razão realiza o processo de conhecimento, 
tomando como ponto de partida os fenômenos sociais em sua manifestação empírica enquanto um todo 
caótico e desfigurado. A razão faz uso dos procedimentos sistematizadores e procura recuperar os aspectos 
gerais e singulares dos fenômenos para chegar ao concreto. Dando continuidade ao processo, a subjetivida-
de inicia a reflexão que, via intuição e razão, opera uma representação dos fenômenos, do todo, chegando 
a uma determinação mais precisa – as abstrações simples. A partir dessas abstrações simples, porém mais 
determinadas, essa subjetividade realiza o movimento em sentido contrário, indo das abstrações mais gerais 
e determinantes até alcançar o concreto, um complexo de relações numerosas, a síntese do processo de 
conhecimento. Esse processo revela o movimento dinâmico da razão em busca de apresar o real, uma possi-
bilidade concreta de superação da imediatez dos fenômenos singulares.

Ao configurarmos o movimento da razão nessas matrizes metodológicas, queremos com isso revelar a dis-
tinção substantiva entre os processos metodológicos. Na primeira matriz, temos o predomínio da lógica, a 
determinação do conhecimento sobre o ser, sem superar a singularidade do fenômeno, enquanto na segunda 
matriz temos o predomínio do ser, uma reconstrução do objeto que se revela sob a forma de concreto pensa-
do, o alcance das complexas determinações que constituem o ser social. 

Contudo, vale observar que a recuperação desse processo de conhecimento do ser, no debate da metodologia 
pelo Serviço Social, só foi possível em decorrência da histórica interlocução dos profissionais com a tradição 
marxista ensaiada no movimento de renovação em 1960, que permitiu à profissão questionar a metodologia 
tradicional e os substratos teóricos que a constituíam. Esse diálogo complexo é marcado, inicialmente, pela 
apropriação dos manuais políticos do “marxismo oficial” (Mao Tse- Tung, Lênin, Trotsky) para caracterizar o 
posicionamento político-profissional contrário à vigência da autocracia burguesa na América Latina. 

Mas é principalmente em 1970, na continuidade desse diálogo, que se estabelece uma tensão entre o ideário 
das propostas revolucionárias de transformação da ordem burguesa e os recursos teóricos disponíveis para 
apreender o movimento da sociedade e da profissão nela inserida. Esse período é marcado pela associação 
sincrética dos anseios da militância ao epistemologismo althusseriano com a ausência da teoria social de 
Marx. Porém, nesse momento, o debate sobre a cientificidade na profissão, sobre a necessidade de novos 
referenciais para subsidiar a intervenção, marcou o início de uma profícua discussão acerca da metodologia 
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do Serviço Social. 279

Mais adiante, com o processo de revisão da formação profissional que propunha a crítica à herança tradicio-
nal e a definição de um novo padrão técnico-científico, os profissionais reconhecem a insuficiente apreensão 
do método crítico-dialético, que seria um dos elementos a justificar a problemática relação teoria/prática na 
prática profissional. Para responder a ou para compreender essa dificuldade, a questão da metodologia tor-
nou-se o centro do debate teórico na profissão.

Nesse debate sobre a metodologia, os protagonistas expõem posições diversas sobre a relação teoria-prática 
e sobre método. Essa diversidade de posicionamentos nega o consenso teórico, ideológico, que foi historica-
mente cultivado pelo Serviço Social de enfoque tradicional; aponta ainda que a natureza do debate extrapola 
a polaridade entre conservadores/renovadores, visto que ultrapassa o limite interprofissional e alcança um 
estatuto científico. Nesse sentido, as diferenças que emergem no debate revelam o modo como foram apro-
priados os referenciais teóricos da tradição marxista, os quais superam a definição técnico-instrumental de 
procedimentos operativos. 

A questão da metodologia, das suas origens e da profissionalização do Serviço Social no Brasil apresenta 
diferenças e similaridades. A diferença é que os princípios ético-abstratos do tomismo, que fundamenta o Ser-
viço Social em suas origens, estão consubstanciados numa perspectiva metodológica que analisa a realidade 
baseada num julgamento moral, subjetivo, asséptico (desprovido do caráter de classe) da problemática social. 
Essa perspectiva metodológica prioriza uma compreensão valorativa, ideológica, dos fenômenos singulares, 
abstraindo-os das relações sociais complexas que constituem a realidade, os quais inscrevem uma prática 
profissional de caráter doutrinário e confessional, enquanto os referenciais teóricos funcionalistas, orientados 
por princípios de integração e adaptação social, presentes na institucionalização do Serviço Social, propiciam 
uma apreensão racional, técnico-científica dos problemas sociais. A questão da metodologia, nessas pers-
pectivas, evolui de uma abordagem ético-valorativa para uma abordagem racional-instrumental. Contudo, 
essas duas perspectivas, a tomista e a funcionalista, têm em comum o suposto teórico de manutenção e regu-
lação da ordem capitalista. E, principalmente, ambas as perspectivas, ainda que por caminhos diferentes, são 
herdeiras de uma racionalidade formal-abstrata que analisa os fenômenos em sua manifestação empírica e os 
ordena segundo uma operação lógico-formal, constituindo um modelo compreensivo sem remetê-los à totali-
dade. Nesse sentido, identificamos que a racionalidade formal-abstrata constitui o substrato metodológico do 
Serviço Social de enfoque tradicional, que predomina nas origens e institucionalização da profissão no Brasil.

Apreendemos, a partir da análise dos textos que orientaram nossa pesquisa, que neles residem posições 
metodológicas diferentes. Os protagonistas do debate da metodologia analisados em nosso trabalho, Nobu-
co Kameyama, Marilda Iamamoto e José Paulo Netto, 280 partem do pressuposto da não existência de uma 
teoria e metodologia próprias ao Serviço Social, profissão que, segundo esses autores, se fundamenta no 
conhecimento oriundo das Ciências Sociais e da tradição marxista. Com isso, afirmam que a produção do 
conhecimento no Serviço Social não deriva de um arcabouço teórico particular. O saber profissional se cons-
titui a partir do conhecimento incorporado das matrizes do pensamento social. Também são unânimes em 
279 Uma expressão significativa desse processo foi a experiência do método “BH”. Experiência vivenciada, entre 1972-1975, por professores e estudantes de Serviço 
Social na extensão universitária da Escola de Serviço Social da PUC de Belo Horizonte. 
280 Os textos analisados – de Nobuco Kameyama, denominado “Concepção de Teoria e Metodologia” e de José Paulo Netto intitulado “Notas para a discussão da 
sistematização da prática e teoria em Serviço Social” encontram-se no Caderno ABESS nº 3 (1989). O texto de Marilda Vilela Iamamoto está em Renovação e Conserva-
dorismo: ensaios críticos (1992), intitulado “A questão da metodologia no Serviço Social: indicações para o debate”.
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reconhecer que a teoria social de Marx é a única teoria que recupera a totalidade complexa do ser e que põe 
a transformação social como elemento básico da atividade humana, da práxis.

No que se refere às questões básicas que norteiam o debate, os autores desenvolvem suas idéias e procuram 
defendê-las segundo uma dada concepção metodológica. Numa das obras, por exemplo, o autor salienta as-
pectos importantes do debate metodológico: a relação teoria/prática e a concepção de metodologia. Apesar 
de reconhecer a unidade indissolúvel entre teoria e prática no processo de conhecimento do ser, apresenta 
dois argumentos conflitantes para explicar a dicotomia teoria e prática que se constituiu historicamente na 
profissão. O primeiro argumento, de natureza gnosiológica, é de que a fratura entre teoria e prática na pro-
fissão seria resultante da compreensão do que significam teoria e prática na teoria marxiana; a teoria deter-
minaria o modo de captar a relação entre ambos. O segundo argumento, de natureza ontológica, é de que 
há uma distinção entre ser e consciência, mas que ambos formam uma unidade indissolúvel no processo de 
conhecimento e transformação do real. 

No entanto, mesmo tendo apontado um argumento ontológico, aquele autor não demonstra que a explicação 
da dicotomia teoria e prática apropriada pelo Serviço Social está nas condições histórico-objetivas de repro-
dução da profissão na sociedade, ou seja, na inscrição do Serviço Social na divisão social do trabalho para 
responder às demandas imediatas da sociedade. Essa consideração epistemológica sobre a dicotomia teoria 
e prática na profissão confirma nosso argumento de que a metodologia tradicional não é superada, uma vez 
que a racionalidade formal-abstrata que preside tal metodologia é reposta sob novas bases nesse debate. 

Com relação à concepção de metodologia, naquela obra, faz-se a crítica à fragmentação entre metodologia 
do conhecimento e metodologia da ação. Contudo, apresenta uma concepção de metodologia enquanto 
operação lógico-formal à medida que associa o conhecimento abstrato (relação sujeito/objeto) ao objeto par-
ticular de uma prática. Trata de forma instrumental a questão do método, quando relaciona a teoria ao domínio 
dos instrumentos técnico-operativos, configurando uma nova concepção de metodologia do conhecimento. 
O domínio da teoria marxista, para o autor, é fundamental para que se dê conta da intervenção profissional. 
Entretanto, a apreensão da teoria marxista conduz ao tratamento gnosiológico da questão da metodologia no 
Serviço Social. Sua exposição está distante da consideração da metodologia como modo de apreender o ser.

Noutro texto relevante do debate, identificamos que apresenta as bases metodológicas da herança intelectual 
da profissão, considerando-as elementos fundamentais para entender a “leitura” que os profissionais fazem 
sobre o Serviço Social. Da herança intelectual derivam duas concepções de profissão: a primeira concepção 
explica o Serviço Social como disciplina científica que é capaz de produzir conhecimento sobre o ser; a se-
gunda concepção afirma o Serviço Social como disciplina de intervenção, que se inscreve na realidade para 
responder às demandas da prática. 

Considerações Finais

A partir dessas concepções de profissão derivam duas concepções de metodologia: da primeira se estrutura-
ria uma “metodologia da ação”, ou seja, um conjunto de procedimentos de intervenção que permitiria a pas-
sagem da teoria à prática; da segunda se constituiria uma concepção de metodologia enquanto um modo de 
conhecer e explicar o ser social. Embora se aproprie dos pressupostos marxianos para explicar as diferenças 
entre duas concepções de profissão, contraditoriamente, o segundo autor expõe uma concepção de metodo-
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logia enquanto “modo de ler, interpretar e estabelecer uma relação com o ser social”, e outra concepção de 
metodologia enquanto modo de apreender o ser. Nesse momento, aponta, também, a necessidade de superar 
a associação do conceito de metodologia aos procedimentos operativos. Desse modo, por um lado avança 
na discussão da metodologia quando reconhece a necessidade de não reduzir metodologia aos mecanismos 
técnicos, e, por outro, permite transparecer o limite da discussão quando define metodologia enquanto ângulo 
de visibilidade do sujeito sobre a realidade. Ao pressupor metodologia como campo de visibilidade do sujeito 
ao qual é dada a capacidade de interpretar o objeto, aproxima-se de Althusser e se afasta da possibilidade de 
explicação do ser a partir de suas determinações objetivas.

Apresenta, então, duas concepções de metodologia: a primeira tem um fundamento ontológico (o objeto rege 
o conhecimento), e a segunda tem um suposto gnosiológico (o conhecimento define o objeto). Esse segundo 
conceito remete à matriz da racionalidade formal-abstrata, à medida que a metodologia reflete uma operação 
lógico-formal – modo de ler e interpretar o real. 

No último texto analisado, o autor centra sua exposição sobre o processo de sistematização e reflexão teórica, 
para depois explicar o processo de sistematização da prática (teoria) do Serviço Social. De forma diferencia-
da, esse autor recupera as duas matrizes metodológicas do racionalismo contemporâneo e explica o modo 
distinto como o processo de conhecimento se realiza. Marca no debate uma posição metodológica com base 
na ontologia, que se opõe à perspectiva gnosiológica, à medida que afirma teoricamente os pressupostos on-
tológicos enquanto única possibilidade efetiva de reprodução do ser em sua integralidade. Com isso, avança 
em termos da superação de uma metodologia tradicional, conferindo validade ao argumento principal de 
nossa tese. Para ele, metodologia é processo de reprodução intelectiva da realidade. É o processo em que 
a razão procura resgatar a objetividade do ser em sua totalidade complexa, tendo como referência o próprio 
ser. Em sendo assim, entende-se que tal processo metodológico não é peculiar a uma dada profissão, não se 
produz teoria apenas a partir da organização do material empírico, mas de um movimento analítico abstrato 
que extrapole o aparentemente constituído para alcançar a legalidade do real. Por fim, recupera a concepção 
de objetividade social em Marx, postulando que a razão pode capturá-la a partir de um movimento de aproxi-
mação sucessiva, o que não significa chegar a um conhecimento absoluto do real.

Ao contrário das posições metodológicas anteriores expressas nos textos dos dois primeiros autores, que nos 
remetem a uma racionalidade formal-abstrata, indicando substratos básicos da metodologia tradicional da 
profissão, o último autor define metodologia no campo de uma racionalidade crítico-dialética. Nesse sentido, 
expõe, no debate da metodologia, os limites teórico-explicativos da racionalidade formal-abstrata, construin-
do uma crítica substantiva às bases tradicionais da profissão. O debate da metodologia, se de um lado não 
supera a herança tradicional, visto que mantém uma postura gnosiológica nas concepções de metodologia, 
de outro avança na crítica às bases metodológicas do Serviço Social quando expõe uma concepção ontoló-
gica de metodologia. 

Não queremos com isso definir qual é a concepção verdadeira ou falsa de metodologia; problematizamos 
alguns elementos sobre o debate da metodologia no Serviço Social, identificando as similaridades e as dife-
renças de uma mesma perspectiva de análise, a saber, a marxista, que tem como substrato o ser social. Nos-
sa intenção foi discutir sobre as polêmicas profissionais em torno da questão metodológica e contribuir para 
o conhecimento e para a reflexão de seus fundamentos teóricos. Tem-se como referência a concepção, aqui 
destacada, de que a profissão não tem uma metodologia ou teoria própria e de que o conhecimento produzido 
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explica desse modo o universo em que se inscreve a profissão na sociedade. 

A partir desse debate da metodologia, com a apropriação dos pressupostos ontológicos, o Serviço Social 
apresenta mais possibilidades de apreender as complexas transformações na sociedade contemporânea e 
superar as análises singulares que são tributárias da herança conservadora profissional. 
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LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LOS CONGRESOS 
NACIONALES DE TRABAJO SOCIAL (1983-1997)
 
Óscar David Quintanilla Guerrero281

Corporación Opción Legal - Colombia 

Resumen

Esta ponencia presenta algunos resultados de la investigación titulada La intervención del Trabajo Social en las décadas de 1980 y 
1990; una interpretación a partir de los Congresos Nacionales de Trabajo Social, la cual se realizó con el apoyo del Departamento de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia y la coordinación de la profesora Yolanda López. entre los años 2013 y 2014. 
El examen de cada una de las memorias que se presenta en esta exposición permite organizar y decantar ideas y reflexiones que 
circulan en estos eventos; e identificar y contrastar las tendencias teóricas, conceptuales y metodológicas que sustentan la interven-
ción profesional a lo largo de estas dos décadas 

Palabras claves: Intervención, Trabajo Social, Política Social. 

Introducción
 
Desde mediados del siglo XX las unidades académicas y las organizaciones gremiales de Trabajo Social fun-
dan los Congresos Nacionales como espacios de reflexión, debate y divulgación de las ideas y experiencias 
que circulan en los contextos académicos y profesionales de Trabajo Social. 

A lo largo de casi seis décadas instituciones como el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo So-
cial -Conets-, El Consejo Nacional de Trabajo Social y la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales 
-Fects-, han organizado un total de quince Congresos Nacionales en las distintas regiones del país. El último 
de estos eventos tuvo lugar en la ciudad de Neiva, en el año 2016, bajo el título Aprendizajes para la paz: di-
lemas y desafíos. 

Las memorias de cada uno de estos congresos282 constituyen una fuente de información privilegiada para ana-
lizar el discurrir histórico de la intervención profesional, su naturaleza y características a la luz de la dialéctica 
en la que se trazan las dinámicas del mundo social y los desarrollos interdisciplinares de las Ciencias Sociales. 
El interés por el estudio de estos Congresos responde también al momento de transición que experimenta 
Trabajo Social (TS) durante estas dos décadas y las importantes repercusiones que este período ha producido 
en las formas de concebir y reinterpretar la intervención profesional. Para el profesor Edgar Malagón (2012), las 
décadas de los años ochenta y noventa en Colombia representa el tránsito del período de la re-conceptuali-
zación al período de la post-reconceptualización del TS. 

En esta época se forjan importantes cambios en torno a los enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos 
que fundamentan la intervención profesional, también se registran notables dinámicas y transformaciones en 

281 Trabajador social, Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónicol: odquintanillag@unal.edu.co
282 En el proceso de búsqueda documental no fue posible hallar las memorias del primer y tercer Congreso Nacional de Trabajo Social; el primero probablemente se 
realizó en el año de 1959. El tercer Congreso tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Cali en el año de 1965, de este evento sólo se halló una ponencia presentada por la 
profesora María Cristina Salazar, a nombre de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, titulada El proceso de profesionalización en el Trabajo 
Social. 
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el contexto socio-político y cultural del país; temas que marcan la agenda de los Congresos de la época y 
cuyas memorias se configuran en destacadas fuentes de información para explorar y analizar la intervención 
profesional. 

La ponencia se concentra en describir los principales temas que circulan en las memorias de estos eventos, 
para perfilar los fundamentos interdisciplinares sobre los cuales descansa la intervención profesional durante 
este periodo. Para ello, esta exposición se organiza en los siguientes apartados: el primero sitúa los aspectos 
generales de la investigación, y el segundo registra los principales temas que circulan en los congresos nacio-
nales y su relación con los sentidos y significados que adopta la intervención profesional durante el período 
de estudio. 

1. Aspectos generales de la investigación 

La investigación en torno a los Congresos Nacionales se planteó como objetivo sistematizar la información 
contenida en las memorias de estos eventos para analizar en sus desarrollos los rasgos que definen la inter-
vención de Trabajo Social en las dos últimas décadas del siglo XX. La naturaleza de este estudio es descriptiva 
y analítica; registra los atributos de cada uno de los congresos, describe las características de las ponencias 
y sus autores y explora en sus elaboraciones, los sentidos y significados que cifran la intervención profesional 
en un período de tiempo específico.

Para la consecución de dicho objetivo se proponen tres categorías de estudio: la primera de ellas, indaga las 
características y dinámicas del contexto socio-político en el cual se enmarca la intervención social. La segun-
da, agrupa los desarrollos interdisciplinares en los cuales se sustenta la intervención profesional. Y la tercera, 
corresponde a las experiencias de intervención de trabajadores/as sociales en áreas e instituciones concretas. 
Estas tres categorías sitúan el análisis de la intervención en tres niveles interdependientes: el primero ubica el 
estudio de la intervención en una dimensión estructural; el segundo, indaga sobre el modelo de desarrollo y el 
lugar que en él ocupan los individuos y colectividades; y el tercero, las causas y características de los proble-
mas sociales y los mecanismos y estrategias definidos social y políticamente para su atención. 

Los desarrollos interdisciplinares se plantean como una dimensión crítica gestada en el devenir de las Cien-
cias Sociales. Por medio de los ropajes teóricos, conceptuales y metodológicos, las disciplinas analizan y 
develan el origen y las dinámicas de los conflictos sociales que son objeto de la intervención profesional. 

Esta categoría parte de reconocer la interdisciplinariedad como un espacio de confluencia e interacción entre 
distintos saberes, con el propósito de comprender las complejidades que impone el escudriñamiento del mun-
do social, cuya intelección no se soslaya a un campo de saber particular, sino que demanda la asociación de 
distintas disciplinas. Como afirma Consuelo Uribe (2011), ”la interdisciplinariedad es una práctica que redunda 
en producción de nuevo conocimiento que ni niega las disciplinas ni pretende superarlas, pero que supone 
diversos grados de colaboración y cruce entre ellas para lograr mayor pertinencia y alcance” (p.151). 

La relación entre las dimensiones estructurales y disciplinares se cristaliza en las experiencias de intervención, 
en las formas particulares y concretas en que trabajadoras y trabajadores sociales interpretan e intervienen los 
conflictos sociales que cotidianamente demandan su atención en instituciones y organizaciones de bienestar 
social. 
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Esta exposición se concentra en los hallazgos de la investigación en torno a los desarrollos interdisciplinares 
que circulan en las memorias de los congresos de los años ochenta y noventa del siglo pasado; registra los 
principales temas que circulan en las memorias de estos eventos, para perfilar los fundamentos interdiscipli-
nares sobre los cuales descansa la intervención profesional durante este periodo. 

2. Los Congresos de los años ochenta y noventa

Durante estas dos décadas se convocaron seis Congresos Nacionales de Trabajo Social, tres por cada déca-
da. Estos congresos tuvieron lugar en las ciudades de Medellín (1981); Cartagena (1983); Bucaramanga (1988); 
Cali (1991); Barranquilla (1994) y Paipa (1997).  Las memorias de estas dos décadas agrupan un total de 227 
ponencias y 333 ponentes. 

El cuarto Congreso Nacional convocado en 1981, significó el retorno de estos eventos luego de dieciséis años 
de suspensión283. Aunque las causas de esta prolongada interrupción no convocan ningún tipo de referencia 
o comentario en las memorias de este Congreso, la concomitancia de este hecho con el período de la Recon-
ceptualización sugiere algún vínculo. 

El cuarto Congreso inaugura la década de 1980, convoca estudiantes, docentes y profesionales que reflexio-
nan y analizan la intervención del Trabajo social en los campos de la familia, la salud, la seguridad social y la 
rehabilitación, así como los procesos de formación profesional a la luz de los desarrollos de la política social 
de la época y los planteamientos teóricos y ético-político originados durante la Reconceptualización. 

El quinto Congreso (1983) propone analizar y reflexionar algunos de los problemas sociales que ocuparon la 
agenda pública del país durante ese período como el asunto de la vivienda, el fomento de la participación y el 
desarrollo comunitario y el bienestar socio-laboral de los trabajadores. 

El sexto Congreso Nacional es el último que se realiza durante la década de los años ochenta (1988). Convo-
cado bajo el título Democracia, participación y Trabajo social, este Congreso responde a temas coyunturales 
que marcaron las dinámicas socio-políticas de esa década como la reforma constitucional de 1986, orientada 
a la descentralización político-administrativa del Estado; el fenómeno de los nuevos movimientos sociales y la 
reivindicación de la democracia participativa que éstos agenciaron. 

El séptimo Congreso (1991), inaugura la década de los años noventa y por tanto, condensa importantes even-
tos coyunturales del panorama socio-político y económico del país durante ese período. Dos hechos sellan 
los análisis y reflexiones presentados en este evento: la promulgación de la nueva Constitución política y la 
introducción formal de la doctrina neoliberal en las políticas públicas del país. 

Las contradicciones que engendra el nuevo pacto social, fundado en los valores de la democracia participati-
va, la equidad y la justicia social, con la inserción del nuevo modelo económico, sustentado en la racionaliza-
ción del gasto público y la exaltación del libre mercado como fuente de bienestar y progreso, constituyen un 
objeto de estudio y reflexión permanente en las memorias de este evento. 

283 El tercer Congreso Nacional de Trabajo Social tuvo lugar en la ciudad de Cali en el año de 1965. 
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El octavo Congreso sitúa el concepto de desarrollo social como tema central del evento. Las distintas expo-
siciones describen y analizan críticamente el modelo de desarrollo neoliberal, exploran nuevas alternativas de 
desarrollo, sustentadas en los principios del Desarrollo a Escala Humana y los criterios de integración regional 
y sostenibilidad ambiental. 

Las exposiciones de este congreso proyectan los impactos en el bienestar social que se derivan de la progre-
siva implementación de la doctrina neoliberal en la intervención social del Estado: Las reformas a los sistemas 
de salud y seguridad social, la privatización de las empresas estatales y la focalización y austeridad del gasto 
social. 

El conflicto es el tema capital del noveno Congreso, el cual constituye el último de estos eventos en la década 
de los noventa, hecho que promovió balances y proyecciones sobre los retos y oportunidades de la interven-
ción profesional para el nuevo siglo, al tenor de los cambios económicos, socio-políticos y culturales produci-
dos en las últimas décadas del siglo XX (el afianzamiento de la doctrina neoliberal en las políticas sociales, el 
desarrollo de los principios y reglamentaciones establecidos por la Constitución de 1991 y la permanencia y 
crudeza del conflicto armado colombiano).   

La exploración de las memorias de estos congresos permite reconocer algunos temas trasversales sobre los 
cuales orbita la intervención profesional en este periodo. Miremos algunos de ellos.

La política social 

El estudio de la política social constituye un tema recurrente en las exposiciones de los años ochenta. Este 
estudio se realiza desde dos perspectivas: una crítica, sustentada en los planteamientos marxistas acuñados 
en el movimiento de la Reconceptualización, y otra de corte descriptiva e instrumental. 

El primer enfoque plantea el estudio de las estructuras y condiciones socio-económicas, políticas e ideológi-
cas, que sustentan la política social en el sistema de producción capitalista. Las exposiciones que se ubican 
en esta perspectiva interpretan las relaciones de bienestar social como un mecanismo diseñado por el Estado 
y las clases dominantes para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo y legitimar el ordenamiento so-
cio-productivo que favorece la acumulación de capital.  

En la década del ochenta, el asunto de la política social cobra particular relevancia en las acciones y reflexio-
nes relativas a la intervención profesional del TS. Los planteamientos marxistas que adopta el TS latinoameri-
cano desde la década del setenta, constituyen los principales referentes de interpretación para abordar estas 
discusiones. Los trabajos de Fernández y Rozas en Argentina (1984), sobre políticas sociales y Trabajo Social; 
los de Iamamoto y Carvalho en Brasil (1984), sobre relaciones sociales y Trabajo Social; así como los diferen-
tes artículos presentados en la Revista Acción Crítica (especialmente, N°6, 1979; N° 7, 1980; N°13, 1983 y N° 
26, 1989) dan cuenta de la importancia para el Trabajo Social de la política social como objeto de estudio y 
escenario de intervención. Si bien es cierto que la profesión ha estado vinculada con la política social desde 
las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo XX, sólo es a partir del movimiento de la Reconceptualización 
que ésta se sitúa como un objeto de indagación y reflexión crítica para el TS.
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El enfoque instrumental por su parte, describe los principales atributos de la política social y los mecanismos 
para su eficiente implementación. Enfatiza en el conocimiento técnico e instrumental de la política; acude a 
las teorías de la administración y la planificación para operar bajo criterios de eficiencia y eficacia las políticas, 
programas y proyectos en los que participan los/as profesionales de Trabajo Social. 

La política social constituye así, un objeto de estudio transversal en los congresos de las dos décadas. Su 
estudio contempla los cambios y las inercias de esta política en los planes de desarrollo que periódicamente 
formulan los gobiernos de turno; en los años ochenta predominan los análisis y reflexiones en torno al enfoque 
de la participación comunitaria que caracterizó las políticas desarrollistas de la época. Y en los años noventa, 
las reflexiones giran hacia los efectos de las directrices neoliberales en la política social y sus efectos para la 
intervención profesional. 

El desarrollo 

Si en los congresos de 1980 se enfatiza en la descripción y el análisis de las políticas sociales, en los con-
gresos de los años noventa, las discusiones se orientan especialmente a cuestionar el modelo de desarrollo 
dominante y explorar modelos alternativos. 

En los congresos de esta década sobresalen, por ejemplo, las exposiciones sobre el Desarrollo a escala 
humana promovida, entre otros, por Manfred Max-Neef284. Esta perspectiva cuestiona categorías macro-eco-
nómicas que tradicionalmente se han asociado a los conceptos de progreso y bienestar. Indicadores como 
el Producto Interno Bruto-PIB-, el ingreso per cápita y la inflación, se reconocen, desde esta iniciativa, como 
instrumentos insuficientes para establecer los niveles de bienestar necesarios para individuos y colectivida-
des. Al situar al ser humano como núcleo del desarrollo, este enfoque controvierte las posturas teóricas que 
asocian mecánicamente el crecimiento económico a la distribución social de la riqueza. 

Esta perspectiva de desarrollo ingresa progresivamente en los análisis y reflexiones que hacen docentes y 
profesionales de Trabajo Social en este período. En una de las ponencias del Congreso de 1991 se lee: 

Los trabajadores sociales y demás agentes activos de las Ciencias Sociales no pueden asumir una 
actitud contemplativa y estática; estaríamos en contravía de lo planteado por el Desarrollo a Escala 
Humana donde la calidad de vida no se reduce a mejorar las carencias de las necesidades huma-
nas insatisfechas como pretenden algunas visiones del desarrollo[…] En esta línea de pensamiento 
se recupera al sujeto como actor de sus propios procesos sociales, de allí la relevancia a participar 
en las tareas organizativas para que los agentes populares construyan organizaciones democráti-
cas en todos los niveles de la sociedad. (Pérez & Pineres, 1991, p. 43)

En los congresos de esta década también se identifican algunos planteamientos sobre desarrollo sostenible y 
la preocupación por la protección del medio ambiente como un novedoso campo disciplinar y profesional para 
el Trabajo Social. Los intereses por estos temas pueden situarse en un contexto socio-político e intelectual 
que a nivel mundial y nacional, expresa una creciente inquietud sobre los temas medioambientales. En 1992, 
por ejemplo, se produce la declaración de Rio de Janeiro y en 1993 se crea en Colombia el Ministerio del Me-
284 En el congreso de 1994 participa en calidad de ponente Antonio Elizalde, coautor con Manfred Max-Neef y Martín Hopenhayn del libro Desarrollo a Escala Humana 
(1993).
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dio Ambiente. Ampliar y estrechar la relación entre el contexto y los desarrollos interdisciplinartes. 

La democracia 

La democracia constituye uno de los principales objetos de estudio en los congresos nacionales. El contexto 
socio-político de Colombia y América Latina durante las décadas de los años setenta y ochenta, propicia un 
renovado interés social y académico por el proyecto democrático.  

En el XVI Congreso Latinoamericano de Sociología realizado en 1986, el profesor Orlando Fals Borda afirma-
ba: “Ya es tiempo de que la izquierda radical o socialista mire de frente el concepto de democracia, sin son-
rojarse, con el fin de arrebatar el interesado monopolio que de él ha hecho la burguesía liberal. Una forma de 
ganar en esta confrontación ideológica con la burguesía es enfocar como cuestión estratégica la alternativa 
representada por la participación popular” (1987, p, 35).  
 
Si en los dos primeros congresos (1981, 1983) el énfasis se sitúa en el estudio de las políticas sociales, el últi-
mo congreso de la década (1988) comienza a fijar un interés por las particularidades de los sujetos que partici-
pan de la intervención, la relevancia de los nuevos movimientos sociales en la vida política y las singularidades 
de estas nuevas formas de organización y movilización social. 

En esta perspectiva, las memorias registran una inclinación disciplinar, particularmente la Sociología y el 
Trabajo Social, por explorar la vida cotidiana como una categoría relevante en la comprensión de las nuevas 
realidades sociales, marcadas, entre otras, por la proliferación de dictaduras en el Cono Sur, la crisis de la 
deuda externa y en especial, por la emergencia de nuevos movimientos sociales, que exaltan el valor de la 
democracia real, develan las cortapisas de los modelos desarrollistas y advierten el íntimo vínculo entre sus 
reivindicaciones y las particulares identidades que los definen.
 
En este contexto los enfoques convencionales de las Ciencias Sociales, y en especial, de los análisis estruc-
turales de algunas corrientes del marxismo, parecen encontrar dificultades para interpretar las nuevas confi-
guraciones y dinámicas socio-políticas representados en el auge de estos nuevos movimientos. En un artículo 
de la Revista Foro de 1987, el profesor Ernesto Laclau afirmaba: “Las movilizaciones populares ya no están 
más basadas en un modelo de sociedad total o en la cristalización en términos de equivalencia de un conflicto 
singular (único) que divide la totalidad de lo social en dos campos, sino que descansa sobre una pluralidad de 
demandas concretas que llevan a una proliferación de espacios políticos” (1987, p.11). 

En el Congreso de 1988 comienzan a plantearse interrogantes sobre la pertinencia de estudiar la vida coti-
diana para comprender la dinámica de los problemas sociales, la subjetividad y su lugar en los procesos de 
trasformación social. Se acude entonces a los desarrollos de Agnes Heller sobre esta categoría, para dilucidar 
la relación entre la particularidad de los sujetos y la reproducción del mundo social que se manifiesta esen-
cialmente en la vida diaria de los individuos. 

Estas reflexiones al interior de la profesión provienen de autores y agremiaciones vinculadas con el movi-
miento de la Reconceptualización. Es así, como las ponencias de Boris Lima o Diego Palma -representante 
del Centro Latinoamericano de Trabajo Social-Celats-, tienen como objeto de estudio el asunto de la vida 
cotidiana. Hecho que implica un replanteamiento de los enfoques totalizantes y de marcado corte económico 
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que determinaron dicho movimiento en la década de los años setenta. Ahora, la cultura, la vida cotidiana, la 
subjetividad se proyectan como destacadas categorías y escenarios que gradualmente permean los análisis 
de la lógica disciplinar de Trabajo Social. 

El conflicto 

En el Congreso de 1997 el conflicto ocupa un lugar central en el estudio y la reflexión de docentes y profesio-
nales de Trabajo Social285. 

La configuración del conflicto como objeto de análisis y reflexión en la década de los años noventa, se vin-
cula especialmente a una realidad paradojal; los avances que logra la Constitución de 1991, en el campo de 
los derechos humanos, la configuración de un régimen más democrático y la formación de un pacto social 
fundado en la resolución pacífica de los conflictos, convive con la degradación del conflicto armado en cuya 
dinámica se transgreden y contradicen los derechos y principios más elementales consagrados en la nueva 
Carta constitucional.  

En el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, elaborado por el Centro de Memoria His-
tórica (2013), se reconoce la década de los años noventa como uno de los períodos de mayor intensidad y 
degradación del conflicto armado colombiano. Según afirma el informe: 

La Constitución de 1991 significó un corto descenso en la escalada de la violencia gracias al desar-
me de algunas guerrillas y el fin del narcoterrorismo. Pero aquella volvió a remontar desde 1996 
hasta 2005, cuando las guerrillas y paramilitares se disputaron los territorios a sangre y fuego. La 
competencia por la hegemonía militar y política en las regiones significó el peor baño de sangre 
para el país en décadas y la ruptura de todos los límites morales de la guerra. (CNMH, 2013, p. 34).

El conflicto armado ocupa un lugar importante en las memorias del Congreso de 1997. En los análisis y re-
flexiones allí consignadas se identifican los aportes de Johan Galtung relacionados con los estudios sobre la 
paz, los cuales contribuyen a desplegar una visión más compleja y menos instrumental sobre el conflicto y sus 
causas. Al introducir y diferenciar los conceptos de paz negativa y paz positiva, la guerra se concibe más allá 
de sus expresiones bélicas; la violencia no solamente se manifiesta en la confrontación armada, también en 
las desigualdades sociales y económicas, en las prácticas discriminatorias que se reproducen social y cultu-
ralmente. Por lo tanto, la paz no se circunscribe al silenciamiento de los fusiles (paz negativa), sino a la gene-
ración de un conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas que favorezcan la justicia y la equidad 
entre los ciudadanos/as (paz positiva).  El interés por el conflicto armado y en particular por sus efectos en las 
comunidades, convoca también la investigación de profesionales de Trabajo Social sobre estos temas. Así se 
consignan en las memorias del IX Congreso, la investigación de la trabajadora social Gloria Montoya sobre los 
impactos de la violencia en la cotidianidad de los habitantes del municipio de Apartadó y las reflexiones de la 
profesora Juanita Barreto en torno a la iniciativa de las Convivir y sus consecuencias negativas en la consoli-
dación de una sociedad democrática286. 

285 Este Congreso se convocó bajo el título: Derechos sociales, conflicto y estrategias para la convivencia. 
286 Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural- Convivir- fueron creadas y reglamentadas por el Decreto ley 356 de 1994-por el cual se expide el Estatuto de 
Vigilancia y Seguridad Privada- con el propósito de crear un nuevo instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo. 
Sin embargo, varias de estas asociaciones-particularmente en el departamento de Antioquia, estuvieron vinculadas con la expansión del paramilitarismo. En la sentencia 
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El interés por el conflicto como objeto de estudio e intervención se extiende también a otros campos, tal es 
caso del conflicto que se expresa en los grupos familiares, en las organizaciones y comunidades. La Consti-
tución de 1991 y en particular la ley 23 del mismo año, suscitan reflexiones en los congresos sobre los meca-
nismos alternativos de resolución de conflictos, particularmente sobre el mecanismo de conciliación y el lugar 
que en ella deben ocupar los/as profesionales de Trabajo Social en el tratamiento de los conflictos familiares, 
comunitarios u organizacionales287. 

En las ponencias de los profesores y sociólogos Jaime Ruiz Restrepo y Sergio Gómez se destacan los aportes 
de la sociología y la psicología social en el estudio del conflicto. Sobresalen especialmente, los planteamientos 
de Lewis Coser y John Paul Lederach. Con base en estos aportes se exploran las tipologías, los componentes 
y las características de los conflictos y se perfilan importantes principios para su intervención profesional.

La familia 

Los desarrollos interdisciplinares en torno a la familia consignados en las memorias de los congresos de los 
años ochenta y noventa se pueden agrupar en tres temas principales: los cambios socio-familiares y sus im-
pactos en los procesos de socialización; la exaltación de los discursos de la democracia y el derecho como 
modelos ideales para la convivencia familiar: y la consolidación del enfoque sistémico como una teoría de 
frecuente referencia en las reflexiones académicas y profesionales sobre la intervención familiar. 

Los cambios socio-familiares y en especial, sus impactos en los procesos de crianza y socialización convocan 
el interés investigativo de docentes de Trabajo Social en la década de los años noventa. En los congresos de 
1991 y 1997 se registran varias investigaciones sobre este tema: la profesora Yolanda Puyana presenta los 
resultados de su investigación en torno a los procesos de socialización y división sexual del trabajo en familias 
urbano populares de la ciudad de Bogotá y en familias campesinas de la región cundiboyacense; la profesora 
María Himelda Ramírez registra algunos avances sobre el estudio de la violencia intrafamiliar en Colombia; y 
las profesoras Amparo Micolta y Cristina Maldonado exploran las representaciones sociales sobre el amor, la 
paternidad y la maternidad en parejas adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali. 

Estas investigaciones, al igual que las distintas reflexiones sobre los cambios socio-familiares, se basan en 
tres enfoques interdisciplinares: los estudios culturales de la familia, los estudios de género y los desarrollos 
en torno al concepto de vida cotidiana. 

Desde los estudios culturales, las investigaciones dan cuenta de los progresivos cambios que se vienen 
gestando en las familias colombianas a lo largo del siglo XX, asociados a las nuevas formas de composición 
familiar, los distintos tipos de unión, la disolución del vínculo conyugal y los paulatinos cambios en las repre-
sentaciones sociales sobre la maternidad y la paternidad. 

del Tribunal de Justicia y Paz contra el paramilitar Herbert Veloza García-alias HH- se afirma: ”las Convivir fueron creadas por particulares especialmente entre 1995 y 
1998 con el auspicio o con el visto de bueno de gobiernos departamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencias y las correspondientes autorizaciones de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se convirtieron en pieza clave para la expansión de los grupos paramilitares”. [En línea], http://www.verdadabierta.
com/justicia-y-paz/juicios/5009-las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar (página consultada el 12 de noviembre de 2015).
287 Ley 23 de 1991 por la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones.
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Ligado a estos aportes, los estudios de género contribuyen a cuestionar las prácticas discriminatorias y las 
inequitativas condiciones que rigen las relaciones entre los géneros. En esta dirección se controvierte el ca-
rácter natural asignado a estas relaciones y se denuncia el vínculo entre los valores patriarcales que circulan 
y moldean los procesos de socialización con el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Este cuestionamiento 
permite situar la violencia conyugal y el maltrato infantil dentro del ámbito público, distanciándolo así del si-
lencio y la naturalización que gobierna en la intimidad familiar, para exponerlo como un objeto de indagación 
disciplinar y un problema de intervención profesional. 

La terapia familiar sistémica

En Colombia la sistémica se introduce en la profesión de Trabajo Social en la década de los años ochenta, y 
como expresión de ello, en los congresos de 1981 y 1983, se registran las experiencias académicas y profe-
sionales de las trabajadoras sociales Beatriz Molina Vélez y Olga Lucía López. Su formación en el campo de la 
terapia familiar y sus experiencias en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia y el Hos-
pital San Vicente de Paul, forjan los precedentes de esta teoría en el país, no sólo para la profesión de Trabajo 
Social, sino también para las distintas profesiones que intervienen en el área de la salud mental. 

En ese contexto, estas trabajadoras sociales buscan formar un acervo teórico y metodológico que fundamente 
y oriente la intervención profesional en el campo de la salud mental. Es así como las ponencias de Olga Lucía 
López (1981) y Beatriz Molina (1983) avanzan en dilucidar la terapia familiar como un método de intervención 
profesional, señalando sus alcances y limitaciones, pues reconocen que este enfoque no puede interpretarse 
como un método omnicomprensivo de las realidades y tratamientos de los problemas familiares, sino que 
debe ser implementado con base en las particularidades de los conflictos y las demandas de las familias. 

El enfoque sistémico gana a su vez espacio en los procesos de formación profesional; se registran en esta 
década experiencias docentes relacionadas con el diseño e implementación de cursos sustentados en esta 
perspectiva que comienzan a tener un lugar en los planes curriculares de las unidades académicas de Trabajo 
Social en el país.288

Los desarrollos metodológicos

Los desarrollos metodológicos presentados en los Congresos de las dos décadas se concentran en enfo-
ques, herramientas y principios relacionados con la intervención en el campo comunitario. Los aportes de la 
Investigación-Acción (IA) y la Educación Popular (EP) se incorporan en los análisis y reflexiones de los/as tra-
bajadores sociales que participan en estos eventos. Valorar el saber de las comunidades, promover relaciones 
dialógicas, y acompañar y orientar los procesos comunitarios con base en la autodeterminación y autonomía 
de las comunidades, se proyectan como principios éticos importantes para la intervención profesional. 

El interés por metodologías asociadas a la intervención comunitaria contrasta con la ausencia de ponencias en 
torno a los métodos convencionales de caso y grupo, siendo este último un método fundamental y recurrente 
en las experiencias de intervención profesional.
 
288 En el Congreso de 1991 la profesora Luz Mary Sánchez presenta su experiencia docente en el curso electivo de orientación familiar desarrollado en el programa 
curricular de Trabajo Social de la Universidad del Valle. 
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Este hecho podría asociarse a la importancia que adquiere el componente de la participación comunitaria 
como proceso fundamental en el desarrollo de la política social de la época, lo cual eclipsa el estudio sobre 
otros métodos de intervención. También la vigencia de algunos postulados de la Reconceptualización, que 
conciben estos métodos convencionales como foráneos e impertinentes para las realidades sociales de los 
sectores populares latinoamericanos. 

La exigua producción disciplinar sobre los métodos de intervención profesional que se identifican en los con-
gresos guarda relación con los planteamientos que formulan algunos representantes del Celats sobre este 
asunto:

La historia del Trabajo Social nos habla de una reformulación metodológica constante; no obstante, 
constatamos una pobre sistematización de los resultados de aplicación práctica de estos modelos. 
Así, en relación con la metodología, en cierta forma, se ha creado un vacío al no lograr configurar 
una propuesta, que se afirme dentro del conocimiento científico y dialéctico, relacionada con los 
avances de la ciencia social y la dinámica de los movimientos sociales. (Tobón, Rotier & Manrique, 
1983, p. 38) 

Si bien en los congresos de los años ochenta y noventa se esbozan algunos principios, se enuncian he-
rramientas de intervención y se alude a ciertos enfoques metodológicos, que provienen principalmente, de 
campos como la sociología y la pedagogía, el asunto del método no ocupa un lugar central en los análisis y 
reflexiones registrados en los Congresos de este periodo. 

Conclusiones

Se identifica un interés de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social por explorar la realidad desde referentes 
teóricos y conceptuales que validan las dimensiones de la subjetividad, la cotidianidad y el lenguaje. En con-
traste con los enfoques macro-económicos y estructurales, adoptados durante el período de la Reconceptua-
lización, los congresos de los años ochenta y noventa privilegian el estudio de las dimensiones micro-sociales 
de la realidad. 

La familia es un campo de investigación recurrente para la profesión de Trabajo Social. Los congresos de las 
dos décadas registran varios estudios sobre las nuevas configuraciones socio-familiares y sus efectos en los 
procesos de crianza y socialización. Los nuevos espacios y funciones que asumen las mujeres en el ámbito 
público, el reconocimiento de distintas tipologías familiares, el creciente fenómeno de las separaciones y las 
diferentes formas de unión conyugal, suscitan el interés de los estudios de familia durante este período. 

En los congresos que son objeto de estudio se registra el surgimiento y consolidación del enfoque sistémico 
como un paradigma dominante en la interpretación de los conflictos socio-familiares y en la proyección de 
estrategias de intervención profesional. Este enfoque se afianza tanto en las reflexiones académicas de do-
centes de Trabajo Social como en las experiencias de intervención familiar que registran los/as profesionales 
de campo. 

En las memorias de los congresos son exiguos los desarrollos en torno a las metodologías de intervención. 
Aunque se hace referencia al trabajo con grupos no se producen investigaciones sobre este método en parti-
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cular. Sobresalen si las referencias a metodologías como la Investigación Acción Participativa o la Educación 
Popular para orientar el trabajo comunitario, pero paralelamente se identifican vacíos metodológicos en el 
campo de la atención grupal, individual y familiar. Pocos son los estudios o reflexiones sobre las metodologías 
y herramientas de intervención, dimensión esencial donde se cristaliza la práctica profesional. 

Si bien desde mediados de los años ochenta se comienzan a reconocer las múltiples identidades que carac-
terizan a los sujetos de la intervención, el tratamiento de estas diferencias no logra aún concretarse en meto-
dologías de intervención diferenciales. Este será un enfoque que tendrá mayores desarrollos metodológicos 
en década posteriores. 

Si en el movimiento de la Reconceptualización la intervención de Trabajo Social se asocia a la transformación 
del capitalismo y la adopción del proyecto socialista, en las décadas de los años ochenta y noventa la cons-
trucción de una sociedad democrática se plantea como un nuevo horizonte para la intervención profesional.
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A DIMENSÃO INVESTIGATIVA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
EM SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO DE MERCANTILIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Cristiana Costa Lima289

Universidade Federal do Maranhão
Brasil

Resumo

Discussão a cerca da natureza investigativa do Serviço Social. Destaca a hegemonia da teoria crítica do Serviço Social no Brasil pós 
Movimento de Reconceituação. Compreende que a dimensão investigativa sempre esteve presente na profissão desde sua institu-
cionalização, contudo, é a partir das Diretrizes Curriculares aprovadas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 
Social (ABEPSS), no ano de 1996, que a pesquisa ganha importante destaque, não só para produção do conhecimento, também 
para a intervenção profissional. Aborda como as políticas neoliberais adotadas no país repercutiram no avanço da mercantilização 
da política de educação superior, que impactam a concepção produtora de conhecimento da universidade. Esta, por sua vez, con-
dicionada por um restrito espaço de pesquisa, pouca elaboração de conhecimento, acentuado o produtivismo e voltada primordial-
mente para responder às exigências do capital. Revigora-se uma cultura conservadora na formação profissional em Serviço Social, 
sobretudo advinda do ensino na modalidade privada e a distancia.

Palavras chaves: Pesquisa. Formação Profissional. Serviço Social.

Abstract

Discussion about the investigative nature of the social worker’s professional training. It emphasizes the hegemony of the critical theory 
of Social Work in Brazil after the Movement of Reconceivation. It understands that the research dimension has always been present 
in the profession since its institutionalization, however, it is from the Curricular Guidelines approved by the Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), in 1996, that the research gains important importance, not only for the production of 
knowledge, but also for professional intervention. It addresses how the neoliberal policies adopted in the country have influenced the 
advancement of privatization and the commercialization of higher education policy, which impact the university’s knowledge-produ-
cing conception. This, in turn, is conditioned by a narrow space of research, little elaboration of knowledge, accentuated productivism 
and geared primarily to respond to the demands of capital. A conservative culture is invigorated in the professional formation in Social 
Work, mainly coming from private and distance teaching, which impacts the ethical-political project intended for the profession in 
Brazil, also influencing research in Social Work.

Keywords: Research. Professional Training. Social Work.

Introdução

O perfil profissional posto para o Serviço Social na atualidade aponta a natureza investigativa dessa profissão. 
Conforme destaca Guerra (2009), o caráter investigativo da profissão é mais que uma postura, é parte consti-
tutiva das competências e atribuições da profissão, é, pois, constitutiva do projeto profissional.
Pelo fato do Serviço Social ser uma profissão que atua sobre a realidade, isso nos conduz à necessidade do 
conhecimento. Assim, a pesquisa se constitui na mediação privilegiada entre conhecimento e realidade,possi-
bilita fortalecer o projeto ético-político da profissão comprometido com os interesses das classes subalternas, 
289 [1] Assistente Social, Doutora em Políticas Públicas. Docente na Universidade Federal do Maranhão/Brasil. Email: costalima.cristiana@gmail.com



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

501

exigindo uma postura crítica. Pela pesquisa, a intervenção ultrapassa o seu caráter imediato e possibilita a 
definição de estratégia de instrumental técnico-operativo. Potencializam-se, assim, formas de enfrentamento 
das diferentes manifestações da questão social. 

No entanto, essa postura investigativa deve ser assentada em valores ético-políticos do projeto profissional 
que ultrapasse uma visão meramente burocrática da intervenção. Essa dimensão é tratada nas Diretrizes Cu-
rriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), de 1996.

Na concepção de pesquisa presente nas Diretrizes Curriculares vigentes, a pesquisa não é entendida unica-
mente como produção do conhecimento, mas, também, como dimensão constitutiva da intervenção profis-
sional. Dessa forma, a pesquisa encontra-se para além de disciplinas do currículo, tais como: Metodologia da 
Pesquisa, Pesquisa em Serviço Social, Trabalho de Conclusão de Curso.

Entendemos que o Serviço Social é um complexo de totalidade de menor complexidade em relação à reali-
dade social. É constituído, também, por outras totalidades de menor complexidade que se inter-relacionam 
umas com as outras, sendo a formação profissional aquela que sintetiza as transformações e influências 
ocorridas nas demais (CARDOSO, ABREU, 2013) Sendo assim, o debate sobre a formação profissional em 
Serviço Social relaciona-se ao pressuposto de que o Serviço Social como profissão sofre a repercussão dos 
processos em curso na sociedade, conformados pelas reformas neoliberais, que, indubitavelmente, também 
levam a uma reconfiguração do processo de formação profissional em Serviço Social.

Assim, este artigo tem como objetivo problematizar a importância da pesquisa como um dos elementos 
constitutivos da profissão de Serviço Social, acrescida a três outros elementos: a intervenção, a organização 
política e a formação profissional.

1. A Trajetória da Produção do Conhecimento em Serviço Social

O surgimento do Serviço social está vinculado à emergência da ordem burguesa, ou seja, a capitalista, que in-
augura a modalidade de conhecimento científico. Desde o advento da sociedade industrial, as reflexões sobre 
a realidade trazem, em muitos pensadores, a preocupação em elaborar uma teoria geral sobre a sociedade, 
buscando as explicações científicas para as grandes transformações pelas quais passavam a sociedade eu-
ropeia nesse período, principalmente as provocadas pela formação e desenvolvimento do capitalismo.   Esse 
é um momento decisivo na formação do conhecimento científico fora das ciências naturais, estruturando as 
bases do pensamento nas ciências sociais. É no período que vai de 1830 às primeiras décadas do século XX, 
que ocorre a formação dos principais métodos e conceitos de investigação nesse campo do conhecimento. 
Nesse contexto, ganha relevância o pensamento no positivismo de Émile Durkheim, no materialismo histórico 
dialético de Karl Marx e na sociologia de Hursel, cujas teorias influenciam de forma decisiva o Serviço Social 
no Brasil ao longo de sua história.

A partir da década de 1940, o aprimoramento técnico-operativo, coloca o Serviço Social em contato com a 
teoria positivista, a partir da influência norte-americana. O que marca essa corrente é sua visão dualista. No 
que diz respeito à produção do saber e ao uso desse saber entendido como momentos diferentes. Com isso, 
pretende-se um saber puro, neutro, livre de juízos de valor.
Com o processo de institucionalização do Serviço Social e a criação de escolas de Serviço Social, a tônica 
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dada à metodologia da formação pautava-se no Serviço Social de Caso. Aqui se destaca a importância da 
pesquisa que deveria possibilitar o conhecimento do meio, permitindo ao assistente social a identificação dos 
problemas a serem atacados. O inquérito individual foi o instrumento utilizado para o diagnóstico e, posterior-
mente, o tratamento. A intervenção dava-se no sentido de possibilitar a ida ao encontro do “cliente” no seu 
lócus de vida e de trabalho. O centro da preocupação passou a ser a família, base da reprodução material e 
ideológica da força de trabalho.

A premissa básica do postulado positivista é de que a sociedade é regulada por leis materiais, invariáveis, 
independentes da vontade e da ação humana. Haveria, assim, uma harmonia natural na sociedade e qualquer 
desordenamento nessa ordem natural levaria a um desastre na sociedade. Desse pensamento se origina a 
corrente funcionalista para a qual todos têm uma função a desempenhar na sociedade. A sociedade funciona 
como um organismo biológico, pela qual se um órgão não funciona bem, todos os demais não funcionarão. A 
sociedade é vista como um sistema social equilibrado e harmônico, assegurado por um conjunto de normas 
e padrões que determinam o comportamento social. Daí a ideia de integração social, conforme destaca José 
Lucena Dantas (1991).

Assim, a verdade que essa forma de conhecer aspira está contida na própria realidade que o conhecimento 
toma como seu objeto. Portanto, caracteriza-se pelo dualismo que se expressa entre conhecimento e apli-
cação, entre teoria e prática, entre sujeito e objeto do conhecimento.

Aqui, o sujeito independe do objeto do conhecimento. O processo de investigação dá-se por meio de proce-
dimentos técnicos de extração da verdade que já está pronta e acabada na realidade na qual o sujeito deve 
tratar como forma de dado. A neutralidade da técnica, entendida aqui como método, corresponde à objetivi-
dade do produto – a teoria -. Assim, teríamos um conhecimento científico objetivo com uma representação fiel 
da realidade. Na obra “As Regras do Método Sociológico”, Durkheim (1995) afirma que é necessário tratar os 
fatos sociais como coisas, pois só assim alcançaremos a verdade.

O método é visto como um conjunto de regras que se bem utilizadas chega-se a verdade do objeto. É enten-
dido como um conjunto de procedimentos que por si só garante a cientificidade das teorias elaboradas sobre 
o real. Quanto mais rigoroso o método, mais se pode captar o real no seu todo. Deve-se, portanto, cumprir 
regras metodológicas. O projeto profissional do assistente social é perpassado, portanto, por uma visão har-
moniosa e equilibrada da sociedade. Os documentos de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) são referências 
significativas desse projeto profissional no país.

A partir da metade dos anos de 1960, o Serviço Social na América Latina inicia o questionamento de suas 
bases de legitimação. Começa, então, a ser gestado o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, 
que se configura a partir da crítica e da ação de setores expressivos dos profissionais que encontraram nos 
movimentos progressistas e revolucionários da década de 1950 e 1960 as condições de propor e avançar na 
construção de um projeto profissional alternativo de Serviço Social, como destaca Lopes (2001).

A vitória da Revolução Cubana, em 1959, exerceu essa profunda influência nos movimentos e nas lutas sociais 
no continente. A Revolução Cubana significou um divisor de águas no continente, pois ela modifica ao mesmo 
tempo a qualidade da história e da consciência histórica dos sujeitos nessa região.
Ao mesmo tempo, através da Igreja católica, forma-se no período o movimento por uma Teologia da Liber-
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tação, cujos objetivos e fundamentos voltam-se no sentido de construção de uma Igreja popular à serviço 
dos pobres, estabelecendo uma relação entre cristianismo e marxismo. Movimento esse que exerceu também 
uma grande influência nos movimentos de esquerda em toda a América Latina.

É nesse período, também, que há um avanço nas Ciências Sociais de modo geral e, particularmente, nas 
Ciências Humanas e Sociais. Há uma aproximação do marxismo e uma inserção do ensino de Serviço Social 
no âmbito universitário. Trata-se, pois, da efetiva incorporação da formação profissional pela universidade, 
introduzindo os cursos na malha de relações própria à academia e subvertendo amplamente as condições de 
ensino (NETTO, 2006).

Os ecos de 1968 na Europa também se fizeram sentir em todo o continente, possibilitando a formação de um 
caldo cultural propício para o Serviço Social questionar as práticas conservadoras de atuação profissional 
frente à questão social. Ou seja, há aqui um deslocamento do objeto da ação interventiva do assistente social 
do âmbito das disfunções individuais para as questões de base estruturais da sociedade, orientado a partir 
do marxismo.

O momento da história brasileira que vai de 1964 a 1984, o período da chamada “autocracia burguesa” é, se-
gundo Netto (2006), muito significativo para o Serviço Social, pois marca o início do processo de renovação 
do Serviço Social. Por todos esses fatores enumerados, o Serviço Social no Brasil passa por um processo de 
amadurecimento, alargamento e expansão jamais visto antes. O mercado de trabalho se amplia e a profissão 
torna-se cada vez mais laica. É um momento de crítica às práticas profissionais tradicionais, de engajamento 
de profissionais nos movimentos de esquerda nesse país.

Conforme destaca Lopes (2001), no início da década de 1960, em todo o continente latino-americano já se 
tinha iniciado uma discussão e problematização em vários países, inserida num movimento mais amplo de 
critica aos postulados das ciências sociais e em apoio às lutas sociais. Esse processo tem como referencia o 
I Seminário de Serviço Social, realizado em 1965, na cidade de Porto Alegre, no Brasil, que marcou a assim 
chamada “Geração 65”.

No campo da produção do conhecimento, o Serviço Social rompe com a concepção de que há uma sepa-
ração entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido. Isso porque parte da compreensão de que o conhe-
cimento é uma construção ativa do sujeito e não uma simples captação de uma realidade que é dada e basta 
ao pesquisador saber captá-la, pois o conhecimento não é um puro reflexo do real.

No processo de produção de conhecimento, o investigador parte do conhecimento já acumulado sobre o real. 
Os dados obtidos não são puros, pois obtido em função do referencial teórico e metodológico que norteia 
toda a sua pesquisa, por isso se costuma dizer que o dado não é dado e, sim, construído!

A dialética rompe com as idéias de naturalização dos fatos sociais. Para Marx, a realidade é material e histo-
ricamente determinada pela ação dos homens. Em termos de método, Marx enfatiza que o pesquisador não 
deve se restringir à descrição da realidade social, mas deve, também, ater-se à análise de como essa realida-
de se produz e se reproduz ao longo da história. Mostrando as possibilidades de transformação da realidade 
social, o cientista social pode desempenhar um papel político revolucionário ao tomar partido da classe tra-
balhadora. Por isso em Marx e Engels (2007), o conhecimento tem um papel político necessariamente crítico 
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em relação à sociedade capitalista, devendo ser um instrumento não só de compreensão, mas também, de 
transformação da realidade.

Como destaca José Paulo Netto (2006), o Movimento de Reconceituação não representou uma homogenei-
dade de pensamento no interior da profissão. Há uma explicitação de correntes e tendências no interior da 
profissão: a perspectiva modernizadora, fortemente influenciada pelo positivismo; a reatualização do con-
servadorismo, por meio de uma nova roupagem, utilizando-se dos recursos à fenomenologia; e o projeto de 
intenção de ruptura.

Essas três perspectivas convivem simultaneamente no Serviço Social até os dias atuais. Contudo, cabe des-
tacar que não se trata de ecletismo e, sim, de uma dimensão pluralista na intervenção e na investigação em 
Serviço Social. Pluralismo com uma direção social definida tanto nas diretrizes curriculares, como no Código 
de Ética profissional.

A partir das Diretrizes Curriculares de 1996, a pesquisa passa a ser entendida como uma atribuição profissio-
nal que se localiza tanto no âmbito acadêmico – na graduação e na pós-graduação – quanto é parte constitu-
tiva do exercício profissional do assistente social, no sentido de qualificar os serviços prestados à sociedade. 
Tal concepção de pesquisa é resultado da crítica ao conservadorismo, bem como o novo perfil profissional 
presente nas diretrizes curriculares no qual define como um dos seus princípios o “estabelecimento das di-
mensões investigativa e interventiva como princípios formativos e condição central da formação profissional, 
e da relação teoria e realidade” (ABESS, 1996).

Contudo, isso não significa que os assistentes sociais, antes da Reconceituação, não tenham desenvolvido 
atividades investigativas, ao contrário, destaca Netto (2009), 

É mais ou menos consensual que o Serviço Social, no Brasil, desconheceu a pesquisa – como par-
te constitutiva do perfil profissional – até os finais dos anos 1960. Isto não significa que assistentes 
sociais, em seus espaços de trabalho (e, especialmente, aqueles/as que conjugavam a intervenção 
direta com a docência), não tenham desenvolvido atividades investigativas ou participado, junta-
mente com outros profissionais, de projetos e atividades de pesquisa. Quer dizer, tão somente, que 
a pesquisa não se punha como elemento substantivo nos papéis atribuídos e incorporados pela 
profissão (NETTO, 2009, p.692).

Cabe destacar que a pesquisa já é parte constitutiva das metodologias de intervenção da prática profissional 
desde os anos 1950, contudo é reduzida à lógica do fazer, da prática. A esse respeito nos alerta Iamamoto e 
Carvalho (1993): 

Enquanto pesquisadores sociais [as assistentes sociais] se dedicarão através de inquéritos fami-
liares a diversos levantamentos nos bairros operários, pesquisando as condições de moradia, si-
tuação sanitária, econômica e moral (situação civil, promiscuidade, alcoolismo, desocupação, etc.) 
do proletariado ( p.197).

A pesquisa ganha assim um novo caráter no processo de formação profissional dos assistentes sociais no 
Brasil, para além da imediaticidade da prática interventiva. Novas demandas profissionais foram postas no 
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marco da “modernização conservadora”, como nos chama atenção Netto (2009):

Novas demandas foram postas à profissão no marco da “modernização conservadora” que estava 
em curso à época e, também neste marco, a formação se laicizou e se integrou efetivamente no 
circuito acadêmico – donde, na entrada dos anos 1970, o início dos cursos de pós-graduação, que 
foram, sem dúvidas, os principais responsáveis pelo estímulo à pesquisa no Serviço Social. Vê-se, 
pois, que as atividades de pesquisa inserem-se tardiamente em nosso campo profissional – dado 
que o Serviço Social no Brasil já contava, então, com mais de três décadas de existência. De qual-
quer modo, a partir dos finais dos anos 1970, a pesquisa veio se consolidando nos espaços da 
formação pós-graduada e é hoje um elemento significativo do Serviço Social brasileiro, atestando 
a sua maioridade intelectual e as suas condições para participar da interlocução com as ciências 
sociais. E, desde meados dos anos 1980, também as revisões curriculares foram concedendo des-
taque à pesquisa, de modo que também na graduação ela começou a ganhar destaque ( p.692).

Diante do exposto, a partir das Diretrizes Curriculares, a inserção da profissão em processos de trabalho, con-
forme estabelecido nessas Diretrizes, determinada pelas configurações da “questão social” e pelas formas de 
seu enfrentamento, permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do Estado, através das políticas so-
ciais e das lutas sociais, coloca a pesquisa como imprescindível, sobretudo, para a análise das determinações 
sócio-históricas da sociedade que determinam a requisição das ações profissionais dos assistentes sociais 
no mercado de trabalho, como destacam Guerra, Backx e Repetti (2013).

1.1. A Pesquisa no Serviço Social no Contexto de Mercantilização da Educação Superior

A formação profissional articula-se à construção permanente de processos educativos e profissionais, ao 
tensionamento das classes em disputa, à forma como os homens produzem sua existência e é parte de um 
projeto profissional maior, que se configura conforme o movimento da sociedade. 

Compreendida como complexo que inter-relaciona ensino, pesquisa, na graduação e na pós-graduação, ca-
pacitação docente e de não-docentes, além da prática profissional e organizativa, a formação profissional do 
assistente social não pode estar desconectada da análise da disputa entre as classes posta na sociedade, 
pois, do contrário, a atuação profissional torna-se descolada de uma efetiva prática profissional que se propõe 
a contribuir com o projeto de emancipação das classes subalternas.

Nesse contexto, a formação profissional encontra-se no tensionamento entre a política privatista e a resis-
tência da categoria, do corpo discente e docente na academia, compromissados com as lutas democráticas 
e a defesa do projeto ético-político do Serviço Social. A avassaladora ideologia neoliberal que se mantém 
como pensamento único, mesmo sob evidente fracasso econômico que penetra até mesmo as estratégias 
formuladas por aqueles atores políticos que se apresentaram como seus oponentes, mormente no continente 
latino-americano.

Assim, fixada essa premissa, a educação superior vem sendo conceituada à luz das classes em luta, a partir 
do abandono, por parte dos setores dominantes, da universidade como projeto nacional. Firma-se, sob as 
reformas neoliberais, o ensino superior privado, que se alastra no Brasil sob as diretrizes educacionais dos 
organismos internacionais. 
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Nos anos de neoliberalismo este processo de expansão do acesso ganha nova racionalidade atra-
vés de dois mecanismos básicos: a “explosão” do setor privado e a privatização interna das insti-
tuições de ensino superior (IES) públicas (LIMA; PEREIRA, 2009, p.34).

Dentro da última década, o ensino superior privado no Brasil cresceu 42%,de 2.365 instituições de ensino su-
perior, 2.081 são particulares, enquanto 284 são instituições públicas. No entanto, a mercantilização está para 
além do crescimento das instituições privadas: está presente também no parco financiamento da pesquisa, 
na cobrança de taxas, na concepção de universidade, etc. Dos 6.739.689 estudantes matriculados no ensino 
superior, 1.773.315 estão em instituições públicas e os demais 4.966.374 estão matriculados em instituições 
privadas. (LIMA, 2014).

No ensino superior a cultura neoliberal avança em meio a reformas que, conforme Chauí (2003), transforma 
a universidade em organização prestadora de serviços que se consolida como universidade operacional, na 
qual prevalece a eficácia organizacional, índices de produtividade, pulverização de micro-organizações al-
heias ao trabalho intelectual e que ocupam docentes e alunos na lógica do aumento de horas/aula, diminuição 
do tempo dos mestrados e doutorados, avaliação pela quantidade de publicações, relatórios, comissões, 
congressos, em que o ensino é entendido como mera transmissão de conhecimento e desaparece “[...] a mar-
ca essencial da docência: a formação” (CHAUÍ, 2003, p.7).

A universidade começa a ser reduzida a uma organização que deixa de ser uma instituição social e:

[...] abandona a formação e a pesquisa para lançar-se na fragmentação competitiva. Mas por que 
ela o faz? Porque está privatizada e a maior parte de suas pesquisas é determinada pelas exigên-
cias de mercado, impostas pelos financiadores. Isso significa que a universidade pública produz 
um conhecimento destinado à apropriação privada (Ibid, p.8, grifo da autora).

Sucumbe, assim, ao modelo que articula sistema educacional a sistema produtivo, com acentuada e crescen-
te absorção de alunos, via expansão de instituições de ensino privadas, mediante reorganização de currículos 
que possuem como parâmetro a formação profissional para o mercado de trabalho (competição, eficiência, 
excelência, meritocracia). Visão típica à cultura neoliberal que orienta o ensino superior ao espaço do mercado 
e do pragmatismo, distante de uma formação omnilateral e crítica, identificada por Manacorda (2007) na obra 
de Marx, como aquela que seria a substância da construção de uma sociedade na qual prevaleça a emanci-
pação humana.

O debate sobre a formação profissional em Serviço Social relaciona-se a este pressuposto: o Serviço Social 
como profissão que sofre a repercussão dos processos em curso na sociedade, conformados pelas reformas 
neoliberais, que, indubitavelmente, também levam a uma reconfiguração do processo de formação profissio-
nal e da pesquisa em Serviço Social.

Tal como Cardoso e Abreu (2013, p.4), também assumimos os pressupostos de que:

a) o Serviço Social se insere na complexidade das relações sociais como profissão, inscrita na 
divisão sociotécnica e política do trabalho a partir das mediações que determinam a sua institu-
cionalização e a particularizam no movimento real totalizante da práxis, constituindo-se como uma 
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expressão desse movimento enquanto uma totalidade em menor nível de complexidade; [e] b) o 
processo de construção da práxis emancipatória é, hoje, profundamente tensionado pela ofensiva 
neoliberal que não só consubstancia e promove a superexploração da força de trabalho, o desem-
prego, a supressão/redução dos sistemas públicos de proteção social e o fortalecimento do “ter-
ceiro setor” no enfrentamento das desigualdades; como investe na desmobilização e enfraqueci-
mento da resistência e organização autônoma da classe trabalhadora, agravadas com a derrocada 
das experiências do chamado socialismo real, no final da década de 1980, em que perde força a 
perspectiva da emancipação humana como horizonte histórico de um projeto societário alternativo 
ao capitalismo.

O conservadorismo, como um elemento constitutivo da trajetória do Serviço Social, ressurge no cenário atual, 
num contexto de pouca mobilização e residual resistência à cultura neoliberal, no qual vai se constituir como 
um fato no qual as forças do projeto ético-político do Serviço Social precisam anotar com a devida importân-
cia. Seu revigoramento na cultura profissional torna-se substancial principalmente entre os assistentes sociais 
formados sob o modelo do ensino privado e a distância. 

O ressurgimento do conservadorismo no Serviço Social leva a um embate em diversas especificidades do 
projeto ético-político:

a) no plano ético – o distanciamento de uma ética intrínseca à configuração do ser social para uma ética par-
ticularista, conforme a visão teocêntrica do mundo dada pela opção religiosa;
b) no plano ideológico – fortalecimento da perspectiva do abandono da utopia emancipatória;
c) no plano político – o crescimento de articulações que caem no encanto da pauta objetiva da realidade 
profissional acerca das condições de trabalho e salariais, mas crescentemente de cunho eminentemente cor-
porativista;
d) no plano prático-social – pelo qual cresce a dicotomização entre prática e teoria, distanciando a realidade 
da elaboração teórico-metodológica, o que leva as duas consequências.

Como corretamente observa Santos (2007, p.111):

[...] o conservadorismo agora tem como pré-requisito para se fortalecer a descredibilização da 
vertente crítico-dialética e o faz, do ponto de vista teórico, incorporando as críticas pós-modernas 
ao marxismo; e do ponto de vista ideopolítico, investindo na deslegitimação do projeto-ético-polí-
tico-profissional.

Especialmente no aspecto teórico, “[...] pela primeira vez após a Reconceituação, o conservadorismo profis-
sional não está restrito apenas ao chamado ‘campo da prática’ [...]” (Ibid p.110). Temos, assim, uma contraco-
rrente em ascensão no espaço acadêmico. O resultado é, conforme Josiane Soares Santos, em sua pesquisa 
sobre o universo da produção de conhecimento na área de Serviço Social:

[...] um razoável número de autores e textos que, incorporando de alguma forma a lógica pós-mo-
derna, reanima traços do conservadorismo profissional. Os mais freqüentes me parecem ser a 
endogenia, derivada da leitura fragmentada e epistemologista da realidade contemporânea que, 
ao ser transplantada para as concepções de Serviço Social, traz à tona o messianismo; e a velha 
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requisição por modelos de ação profissional tecnicista, consoantes às requisições imediatas do 
mercado de trabalho (Ibid, p.110).

Contexto que possibilita a emergência de uma série de dilemas e desafios à formação profissional em Serviço 
Social e que requer uma apurada e atenta investigação e análise, a fim de tomar conhecimento do movimento 
do real em sua concreta configuração, para que os profissionais que propugnam a transformação social como 
estratégia e projeto de emancipação da classe subalterna pela qual fez opção, constituam-se efetivamente em 
sujeitos do processo histórico e da defesa do projeto de formação profissional construído e explicitado nas 
Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996.

Conclusão

José Paulo Netto (2007) chama a atenção para a necessidade de compreendermos a realidade sem qual-
quer ilusão otimista. O cenário atual, no qual a formação profissional pragmática, voltada ao mercado, com 
redefinição do papel da universidade e afastamento da concepção de formação elaborada sob o projeto éti-
co-político do Serviço Social, a partir do pressuposto do abandono da luta de classes e da análise crítica da 
sociedade, torna-se o panorama inelutável sob o qual devem se debruçar as forças comprometidas com o 
projeto ético-politico do Serviço Social.

Nesse contexto, a hegemonia do projeto ético-político está sob inédito e forte combate, mas tem reagido com 
a fortíssima resistência que o tempo requer. Nesse embate, o enfrentamento prioritário deve ser à indiscri-
minada expansão do ensino privado e a distância, pois é por eles que se dará o tensionamento pela reconfi-
guração do Serviço Social e a deslegitimação de seu projeto ético-político pela emancipação humana. Sem, 
porém, deixar de atentar ao desmonte e à mercantilização que vem sendo impostos ao ensino público sob as 
políticas educacionais preconizadas pelos organismos internacionais.

No Brasil, o cenário é de consolidação da expansão privatista e do ensino a distância. O grande desafio ao 
projeto ético-político do Serviço Social será manter sua influência ante o amplo crescimento dessa modalidade 
de ensino. Se mantém sua hegemonia na produção do conhecimento, sobretudo circunscrito à pesquisa em 
universidades públicas, essa produção teórica começa a sofrer tensionamento pelas concepções pós-moder-
nas que trazem consigo o questionamento sobre as bases que o Serviço Social se mantém, problematizando 
objeto e intervenção da profissão, trazendo consigo a priorização ao espaço das lutas por direitos como o 
carro-chefe dessa reformulação do papel do assistente social.

Dimensionar a influência das transformações contemporâneas do capital e sua repercussão junto à formação 
profissional em Serviço Social trata-se de reflexão permanente à qual devemos nos dedicar. Sobretudo se 
persistimos no compromisso com a sustentação de um projeto profissional vinculado a um projeto de socie-
dade que não desistiu de transformar o Mundo em que vivemos.
Nesse processo, retomar Antonio Gramsci é necessário. É preciso atrair violentamente a atenção para o pre-
sente do modo como ele é, e se quer, transformá-lo. “[...] pessimismo da inteligência, otimismo da vontade” 
(GRAMSCI, 2001, p.267).
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O SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO E OS DESAFIOS 
DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO PROFISSIONAL
Nathália Lopes Caldeira Brant290 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Brasil

Resumo

Os desafios colocados ao Serviço Social brasileiro, na contemporaneidade, recolocam os determinantes para o trabalho profissional 
e a necessidade de reafirmar seu direcionamento ético, político e social. As transformações intensificam tais desafios e tencionam 
o reposicionamento do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, nas relações sociais estabelecidas no emaranhado 
do desenvolvimento contemporâneo brasileiro, conservador e irracional. A formação e o trabalho profissional têm sofrido profundo 
impacto, pois se inserem nesta dinâmica. O desvendamento das transformações postas, recoloca o permanente compromisso de 
afirmar o direcionamento da profissão e a defesa dos direitos da classe trabalhadora com toda sua complexidade. Assim, importa 
apreender a conjuntura nacional e a dinâmica do cotidiano profissional com as diversas demandas postas nos mais diversos es-
paços sócio-ocupacionais, com a necessidade da defesa do projeto hegemônico, historicamente, na profissão, após a década de 
1990, que articula com um projeto societário na busca de outra sociedade.

Palavras-chave: Projeto Profissional. Sociedade Brasileira. Direcionamento Ético, Político e Social.

Introdução 

A conjuntura atual, não exclusivamente a brasileira, está marcada por profundos traços da barbárie que se 
expressam no ataque aos direitos da classe trabalhadora, na criminalização da pobreza, no genocídio da ju-
ventude negra da periferia, na predominância e ampliação de partidos de direita no poder, na ampliação da 
intervenção do Estado para socorrer as economias e o capital, na retração do Estado de direito (onde este se 
constituiu independente do nível de sua concretude nos direitos sociais), na intolerância e irracionalismo tra-
vestidos em novas formas do fascismo, no instauração de Estados autocráticos e na violência de disputas te-
rritoriais e de riquezas naturais que se apresentam nas guerras de grandes potências em territórios periféricos 
onde a população tem sido exterminada ou deixada em condições sub-humanas, entre outras expressões.

As relações sociais, na sociedade contemporânea, se recolocam a partir destas condições objetivas e se 
apresentam a partir e nas expressões da barbárie, sobretudo, da sociedade capitalista que se mantêm da ex-
ploração do trabalhador e que se utiliza de todas artimanhas, mesmo que violentas, para garantir a ampliação 
de capital e sua manutenção. O Serviço Social sendo uma profissão que se insere, a partir da divisão social e 
técnica do trabalho, e expressão da sociedade em que se insere, também tem em seu modo de ser a influên-
cia dos determinantes da sociedade capitalista. 

Na particularidade do capitalismo tardio e periférico brasileiro, tais determinações se colocam para o Serviço 
Social de formas específicas, desde o processo de formação até nos espaços da intervenção profissional, 
colocando assim um desafio permanente da apreensão dos elementos constituintes da sociedade, a partir de 
uma perspectiva de totalidade que busca captar o movimento do real e as particularidades do universal que 

290 Assistente Social no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) Campus Machado-MG. Estudante de doutorado 
no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Bolsista CAPES. Email: nathalia.brant@ifsulde-
minas.edu.br 
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se apresenta na singularidade, para que o trabalho profissional tencione, ainda que minimamente, o direcio-
namento ético, político e social pautado e fomentado para a categoria desde os anos 1990, em consonância 
com o processo de reconceituação da profissão. 

O que a barbárie em escala mundial, que se particulariza na sociedade brasileira, tem a ver com o Serviço 
Social, é diretamente percebido e vivenciado no cotidiano do trabalho profissional, seja pela sua materiali-
zação nas demandas que se pautam nos diversos espaços sócio-ocupacionais, tanto na população atendida 
e na condição objetiva de cada sujeito atendido nos equipamentos das políticas sociais em que o trabalho 
profissional se insere. Ou ainda seja nas próprias condições de trabalho que impactam sua condição como 
trabalhador, tanto vinculado pela iniciativa privada ou estatal. 

O direcionamento ético, político e social, colocado pelo Projeto Ético Político profissional, parte do reconhe-
cimento do movimento do real e da incessante necessidade de perquirir no real sucessivas aproximações 
até sua essência para que não se limite sua intervenção na aparência dos fenômenos que se apresentam no 
cotidiano.

As transformações recentes vivenciadas na realidade brasileira, sobretudo, a partir dos anos 2000, requer 
atenção para desvendar a singularidade do que compõe a intervenção e atendimentos do cotidiano do trabal-
ho profissional. O que representou o Governo do PT, quase 4 mandatos no poder, tem impacto significativo 
nos direitos sociais que, embora ainda pudesse ter se avançado mais acesso e consolidação para a popu-
lação brasileira, após a consolidação do golpe jurídico-parlamentar-midiático instaurado no Brasil em 2016, 
influiu diretamente na diminuição e, para melhor dizer, o aniquilamento destas conquistas. 

Assim, importa apreender a dinâmica da sociedade capitalista brasileira na contemporaneidade e os desafios 
postos ao trabalho profissional que intenta, a partir de seus limites e possibilidades, a defesa dos direitos 
sociais, da liberdade como valor ético central e a busca pela emancipação. A retomada do conservadorismo 
latente na sociedade incide no Serviço Social de determinadas formas que se apresenta na disputa de proje-
tos profissionais ao projeto, pautado após 1990, até então hegemônico na categoria. 

1. Sociedade Brasileira na Contemporaneidade

A configuração da sociedade brasileira na contemporaneidade é profundamente marcada pelas mudanças 
ocorridas no cenário político, sobretudo mudanças político-partidárias, que incidiram, expressivamente, nas 
relações sociais estabelecidas nesta dinâmica modificada, especialmente, pela possibilidade do acesso a 
renda, a superação da condição de miséria e pauperismo por milhares de brasileiros que possibilitaram, mini-
mamente, uma alteração, reposição e antagonismo das classes sociais no Brasil.

Em 2003, inicia o período do Governo Lula, que perdurou por 2 mandatos (8 anos). Para José Paulo Netto 
(2016), o Partido de Trabalhadores (PT) quando chega ao poder teve um duplo papel, enquanto força de 
governo desenvolve importantes ações em caráter emergencial, mas que se formalizaram como políticas 
duradouras de Estado alcançando a massa mais pobre da população brasileira. Mas tudo isso ocorre em um 
marco de uma orientação macroeconômica que também privilegiava grupos financeiros do país. Ainda, im-
porta ressaltar um profundo significado simbólico quando um representante da classe trabalhadora assumiu 
o posto da presidência no Brasil.
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Que fique claro que estou longe de equalizar Lula (e tudo o que ele representa e expressa) a um 
líder submisso à direita e aos conservadores ou um mero instrumento do grande capital – mas seus 
dois períodos presidenciais estiveram aquém, inclusive, de uma prática política “possibilista”. E 
seu principal papel, no que tange à esquerda, foi desqualificá-la como capaz sequer de um gover-
no “diferente” – e não será fácil, para a esquerda, livrar-se desta herança. (NETTO, 2016).

Não com o objetivo de apresentar uma análise aprofundada do governo Lula, mas é preciso dizer que foi, sem 
dúvidas, um marco na história da tão recente democracia brasileira, tal período também foi marcado pelo 
pacto social e a tentativa da conciliação de classes como condição de governabilidade, a “Carta aos Brasilei-
ros291” exemplifica muito bem a tônica do governo no exato momento que se ascende ao poder. (IASI, 2016b).
Um período em que se esperava a ampliação e consolidação de direitos sociais tão poucos alcançados, ain-
da que já estabelecidos na Constituição Federal (CF) de 1988, com a força de um operário no poder, o que 
se concretizou foi sim um avanço no âmbito social, entretanto sem a consolidação de uma reforma política 
que reestruturasse a arrecadação tributária, que objetivasse uma redistribuição de renda, além do necessário 
avanço quanto a formação política daqueles que se beneficiaram de uma alteração no poder aquisitivo e no 
acesso aos mínimos sociais e serviços essenciais para o desenvolvimento da cidadania.

No âmbito político o Mensalão, que se referia ao desvio dos recursos para comprar a base de sustentação 
do governo, é desenrolado no mesmo período, evidenciando a corrupção vinculada a partidos políticos, al-
cançando políticos tanto do PT como de outros partidos.

Em 2008, há a descoberta da reserva de pré-sal, que compõe uma das mais importantes do mundo na última 
década. O pré-sal é composto por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e alto valor co-
mercial. A produção diária de petróleo passa da média de 41 mil barris por dia, em 2010, para o patamar de 1 
milhão de barris por dia em meados de 2016 (PETROBRÁS, 2017). Há o investimento em desenvolvimento de 
tecnologia e ampliação de parcerias para explorar o pré-sal e atingir pontos cada vez mais altos de produtivi-
dade e abertura de novos poços.

Em continuidade ao PT no Governo, mas não necessariamente igual e tão pouco diretamente, em 2011, Dilma 
assume o poder, para o que então seriam mais dois mandatos do governo da primeira presidenta eleita no 
Brasil. 

Em 2012, Dilma sanciona a lei que regula a distribuição dos royalties do petróleo, ou seja, os tributos pagos do 
petróleo ao governo federal, a fim de possibilitar que os benefícios advindos desta descoberta alcançassem a 
todos os brasileiros com investimentos na área da educação e saúde. Em 2013, é sancionada a lei que destina 
75% para a educação e 25% para saúde.

Um marco importante neste período são as manifestações ocorridas no período da metade do primeiro man-
dato da presidenta, tendo como ápice as Jornadas de Junho de 2013292, que se juntaram a outras manifes-
tações sociais e populares no país, com destaque o Movimento dos Secundaristas em 2015. 

291 A Carta ao Povo Brasileira foi o documento pronunciado pelo então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, quando na sua posse que expressava uma 
certa coalização entre com partidos com perspectivas distintas do PT, mas que viabilizou, sem dúvidas sua eleição.
292 Para apreensão do que constituiu esse processo ver As Jornadas de Junho, de 2013, de Mauro Iasi. 
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O que era inicialmente caracterizado pela luta contra o aumento das passagens de transportes, se generalizou 
na luta por educação, saúde e contra os gastos com os grandes eventos esportivos e suas consequências 
como as remoções, violência policial, etc. (IASI, 2016a).

É neste período também que a direita se reorganiza e se coloca como sujeito de luta e reivindicação e usa a 
rua como espaço de manifestação também, destilando seu ódio de classe, com perfil profundamente conser-
vador, fascista, destilando um ódio de classe que se traduzia na urgência da presidenta, legitimamente eleita, 
ser retirada do seu cargo e da cena política. 

Um outro fator importante é quanto aos megaeventos esportivos ocorridos em 2014 e 2016: Copa e Olim-
píadas, respectivamente. Tais eventos provocaram reações quanto ao investimento do recurso público nas 
construções das estruturas necessárias, as alterações territoriais e o impacto para as populações que vivem 
perto dos territórios onde ocorreram. 

Destaque também para a Operação Lava Jato que surge com a finalidade de investigar a corrupção na Petro-
brás e que foi uma verdadeira cassada e retirada do PT do poder, e chegando o ponto máximo na condenação 
e prisão de Lula, em março de 2018, sem a prova de ter cometido crime.

A conjuntura política nacional foi adquirindo um perfil que na ditadura de 1964 foi protagonizada pelos milita-
res, o que apareceu como forma universal acima das disputas particulares, em nome do capital e da ordem, 
foi o judiciário. Um necessário ordenamento institucional e jurídico foi estabelecido para que o processo que 
se desenrolou fosse revestido de legalidade, “[...] O zeloso acompanhamento do STF foi essencial para garan-
tir esta cortina de legalidade para acobertar um ato ilegítimo” (IASI, 2016c).

O direito reivindicaria sua natureza não como instrumento do Estado, mas como, ele próprio, Es-
tado. Não apenas como uma relação entre o direito público e fato político, mas o próprio direito 
como fato político. Caso isso se confirme, estaríamos de forma límpida no campo do estado de 
exceção transformado em regra, chancelada por quem de direito. (Iasi, 2016c).

O estado de exceção, nas palavras de Walter Benjamin, no qual o Brasil está, é a regra. E essa tônica se 
afirma como verdade, quando usurpadores reivindicam a continuidade da normalidade institucional, com a 
permanência de regras na disputa eleitoral, a seletividade da perseguição política com a judicialidade para 
legitimá-la (IASI, 2016c).

O uso da “[...] coerção e da violência como meio direto de impor uma nova ordem, a restrição de direitos e 
da criminalização da resistência dos trabalhadores e dos movimentos sociais, a violência da repressão ao 
dissenso, assim como a violência urbana cotidiana” (Iasi, 2016c), são traços que marcam o período que levou 
ao golpe e, aos dias de hoje, que não é a repetição direta do período da ditadura mas que revela um perverso 
perfil do Estado Brasileiro que o dito Estado de Direito não superou, pela correlação de forças que se apre-
sentam no cenário do país e com incessante ataque a direitos sociais, ao espaço público e a própria garantia 
da soberania nacional. 

Antes da consumação do golpe, havia no governo Dilma, uma expectativa de que se teria consonância na 
defesa intransigente dos direitos sociais (GARCIA, 2011), considerando sua história pessoal vivenciada nos 
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tempos da ditadura e pela defesa da instalação da Comissão da Verdade293 (responsável por apurar os atos 
dos militares brasileiros na ditadura). Entretanto, ainda que com avanços em alguns pontos e ampliação da 
legislação quanto a imigrantes e refugiados294 é, neste governo, que se vê a face perversa e violenta do Estado 
Brasileiro quando sanciona a Lei Antiterrorismo, n. 13.260/2016, que tem por objetivo disciplinar o terrorismo 
e suas as disposições e reformular o conceito de organização terrorista. A Lei foi criada com o intuito de aten-
der a demanda de uma organização internacional que coordena políticas de combate à lavagem de dinheiro e 
ao financiamento de grupos terroristas (SAKAMOTO, 2016), porém, os movimentos sociais defenderam que a 
interpretação da lei poderia levar a criminalização dos movimentos e organizações sociais. E a arbitrariedade 
da Lei, em tempos de um estado de exceção forjado com o golpe, tem grande abertura. 

Todo esse conjunto de fatores compõe a realidade vivenciada nos anos de 2016, com o impeachment forçado 
da presidenta Dilma e com o aprofundamento de um reordenamento político de regressão e negação dos 
direitos. É neste ano que se encerrou, com o golpe jurídico-parlamentar-midiático, o mandato de Dilma, pre-
sidenta democraticamente eleita.

Tempos em concretização do Projeto de Ementa Constitucional n. 55/2016, que garante o congelamento dos 
gastos sociais por 20 anos, a expressão da desregulamentação dos direitos trabalhistas e previdenciários 
apenas revela o perfil do Governo golpista que permanece no executivo, articulado com o jurídico e legislati-
vo, e já com sinais do que viria e ainda virá até a possível eleição presidencial prevista para outubro de 2018. 

A incerteza é a certeza que se tem, a excepcionalidade é a cotidianidade para com a defesa dos direitos, 
não há muito o que se esperar de um governo golpista na defesa de direitos, quando já se tem a regressão 
e diminuição de investimentos na política de Assistência Social295, por exemplo, atingindo uma significativa 
parcela da população demandatária dos serviços desta política que objetiva garantia de proteção social e, 
minimamente, a superação da violência que se colocam nas relações sociais, em suas diversas formas, e que 
estão articuladas na violência estrutural que o capitalismo instaura na sociedade quando há um incompatibi-
lidade na defesa da necessidade do trabalho (relacionado a condição de trabalhador, ainda que sem acesso 
ao trabalho) e as exigências do capital para sua permanente ampliação e perpetuação. 

Os retrocessos se materializam nas mais distintas formas, pois o muito e pouco que se avançou (muito em 
consolidação das leis e pouco na efetivação), mesmo após 30 anos da promulgação da Carta Cidadã, foi no 
período recente da democracia brasileira que se apresentou uma lei que atenderia a questão indígena, a Lei 
da Migração, n. 13.445/2017, que o governo golpista vetou o item referente a livre circulação em terras tradi-
cionalmente ocupadas por eles (YAMADA, 2017). A CF garante que a circulação deles não seja limitada pelo 
estabelecimento de fronteiras, mas pelo espaço do território que vivem.
 
Ao invés do Estado agir na proteção das terras indígenas tanto quanto a invasões e grilagens, extração ilegal 
(madeira ou minério), em uma defesa da soberania nacional, o que ocorre na verdade é a oferta e venda de te-
rras brasileiras e das riquezas nacionais, como já apontado acima, por exemplo, quanto a questão do pré-sal.
 

293 Instituída em 2012, o objetivo da comissão é apurar os crimes cometidos no período da Ditadura Militar no Brasil. 
294 Lei 13.445/2017, Lei da Migração.
295 Com a criação de programas desconexos da realidade vivida pelos usuários, como o Criança Feliz e recentemente a desfeita dada às deliberações da Conferência 
Nacional da Assistência Social, de 2017.
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A história do Brasil tem demonstrando uma árdua e desleal luta dos indígenas que são atacados constante-
mente e tem o retrocesso de seus direitos imediato na necessidade do avanço do capital no Brasil. 

De acordo com a Funai, são pelo menos 178 terras indígenas localizadas em faixa de fronteira de 
norte a sul do País onde vários povos mantêm relações familiares com seus parentes em outros 
países sem nunca terem atentado contra as soberanias nacionais dos mesmos. O direito de circu-
lação de povos indígenas transfronteiriços é também reconhecido pela jurisprudência internacio-
nal por instrumentos de direitos humanos assinados pelo Brasil como a Declaração da ONU sobre 
os Direitos dos Povos indígenas e, portanto, deve ser respeitado. (Yamada, 2017).

A questão indígena apenas exemplifica o que é no Brasil o desenvolvimento desigual e combinado, como 
define Ianni (1994), onde o arcaico convive com o novo na prática de velhas ações de exclusão e invisibilida-
de desta parcela da população tão massacrada, historicamente, e que ainda perpetua até os dias atuais. As 
tentativas de reconhecimento enquanto sujeitos de direitos, em suas particularidades, embora ínfima diante 
da ausência vivenciada há séculos, ser violada é apenas uma expressão do modo de ser do governo golpista 
que invadiu as bases democráticas duramente construídas.
 
O impacto disso na sociedade vai para além das individualidades, embora também as atinja substancialmen-
te, instaurando um estado de exceção na defesa das liberdades individuais, da intolerância, da necessidade 
de estabelecer uma ordem a qualquer custo, do preconceito e racismo que perpassam todas as relações e 
o irracionalismo que é operante desde as ações do Estado, nos espaços público e como no âmbito privado. 
Isso revela uma reatualização do conservadorismo no Brasil. 

Em sua função ideológica, o conservadorismo reproduz um modo de ser fundado em valores his-
toricamente preservados pela tradição e pelos costumes — no caso brasileiro —, um modo de ser 
mantido pelas nossas elites, com seu racismo, seu preconceito de classe, seu horror ao comunis-
mo. [...] O irracionalismo e o conservadorismo encontram condições favoráveis para se desenvolver 
em momentos de crise social, exercendo a função de enfrentamento das tensões e contradições 
sociais. (Barroco, 2015, p. 624)

Importa destacar que a reatualização do conservadorismo indica que ele não deixou de estar presente na 
sociedade brasileira, mas que, a depender das determinações objetivas do tempo histórico, se apresenta in-
tensificado e travestido de falsa democracia e pseudojustiça. As recentes transformações ocorridas no Brasil 
afirmam que há um ódio de classe presente com os avanços apresentados no âmbito social, pelos últimos 
governos, que despertou uma burguesia conservadora e antidemocrática, que se apropria da máquina públi-
ca para entoar, então, o irracionalismo e conservadorismo para controlar o que atinge seu confortável papel 
de elite e exclusiva no usufruto das riquezas nacionais, de espaços de cultura e lazer, de educação e trabalho, 
etc.

Para tanto, o golpe parlamentar executado no Brasil, também se prestou a proteção da propriedade privada, 
da riqueza e dos privilégios, e a apropriação de instâncias políticas e jurídicas, conforme apontado acima, é 
demonstração do que ocorreu no Brasil como direção da lógica neoliberal do capitalismo para ampliação do 
capital, supressão do trabalhador e do trabalho vivo, redefinindo as bases concretas das relações sociais e 
sua reprodução em tempo de barbárie.
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Com sua interferência na estrutura e na regulamentação das relações de trabalho, nas formas 
de organização política e jurídica do Estado e das instituições, a ofensiva neoliberal do grande 
capital diversificou e ampliou a degradação do trabalho e da vida social, atingindo duramente as 
condições de existência da classe trabalhadora e dos setores marginalizados. Ao materializar-se 
na exploração, na dominação, na desigualdade, na violência objetiva e subjetiva, a acumulação 
capitalista e o neoliberalismo criaram as bases concretas para a reprodução social da barbárie 
manifesta em ideias, valores e comportamentos. (BARROCO, 2015, p. 626).

O que se coloca, então, é quais os desafios e possibilidades postos para o conjunto das forças sociais que 
se pautam na defesa de uma outra ordem societária, considerando um processo necessário com a defesa de 
direitos sociais, consolidação da democracia e emancipação. 

Dentro deste conjunto de forças, se colocam movimentos e organizações sociais, partidos políticos, etc., o 
Serviço Social enquanto profissão apresenta seu projeto profissional vinculado a um projeto societário que 
aponta nesta direção, embora como uma profissão liberal inserida na divisão social e técnica do trabalho e 
que também tem em sua constituição impactos deste irracionalismo e conservadorismo presentes na repro-
dução das relações sociais na sociedade brasileira. 

O que se pretende apresentar, então a seguir, é o Serviço Social brasileiro contemporâneo, o conservadoris-
mo que se coloca e a disputa de projetos no interior da profissão. 

2. Serviço Social Brasileiro e os Desafios na Cena Contemporânea

O Serviço Social, enquanto profissão se constituiu como tal, como já apontado, a partir das refrações da 
“questão social” nas relações sociais a partir da divisão social e técnica do trabalho. Com sua gênese, no 
Brasil, no início do século XX, na fase do capitalismo monopolista, nos anos 1930, intimamente ligado à Igreja 
Católica, com a concepção moralizante da “questão social”. 

[...] a apreensão da particularidade da gênese histórico-social da profissão nem de longe se esgota 
na referência à “questão social” tomada abstratamente; está hipotecada ao concreto tratamento 
desta num momento muito específico do processo da sociedade burguesa constituída, aquele do 
trânsito à idade do monopólio, isto é, as conexões genéticas do Serviço Social profissional não se 
entretecem com a “questão social”, mas com suas peculiaridades no âmbito da sociedade burgue-
sa fundada na organização monopólica. (NETTO, 2009, p. 20, grifo do autor). 

Para o que se propõe aqui, não se pretende apresentar todo o processo constituição do Serviço Social no 
Brasil, que pode ser encontrada em uma vasta produção com destaque para Iamamoto e Carvalho (2009) e 
José Paulo Netto (2007; 2009), mas considerar a partir do movimento de reconceituação e o processo de in-
tenção de ruptura. (NETTO, 2007).

O conservadorismo presente na profissão vai para além da relação com a Igreja, mas pela finalidade da pro-
fissão que é reivindicada para manutenção da ordem, ditada pelos interesses do capital e minimização das 
mazelas sociais. 
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Embora constituída para servir aos interesses do capital, a profissão não reproduz, monoliticamen-
te, necessidades que lhe são exclusivas: participa, também, ao lado de outras instituições sociais, 
das respostas às necessidades legítimas de sobrevivência da classe trabalhadora, em face das 
suas condições de vida, dadas historicamente. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 94, grifo do 
autor). 

O Serviço Social, na aproximação da teoria social de Marx e sua tradição, após o Método BH (NETTO, 2007), 
tem uma mudança na concepção do trabalho profissional, na apreensão da realidade que revele suas deter-
minações considerando o movimento do real e sua contradição, na noção de direitos qualificada na orien-
tação da emancipação e, sobretudo, no reconhecimento dos sujeitos sociais e sua composição como classe 
trabalhadora. 

O movimento da profissão foi na construção de um projeto coletivo, hegemônico para a profissão, que con-
templasse as dimensões do trabalho profissional, tanto teórico-metodológica, como ético-política e técni-
co-operativa, já na apropriação do referencial da teoria social marxiana e marxista, vinculando-se a projetos 
sociais de luta pela transformação social. 

Assim, já a partir dos anos 1990, vai se compondo o Projeto Ético Político profissional, sendo o conjunto do 
que se constitui o direcionamento ético, político e social da profissão. Não se formulando como um manual 
e guia para o trabalho profissional, tal Projeto intenta em compor as principais referências para direcionar o 
trabalho no cotidiano, pois só se materializa no trabalho profissional. 

As principais referências são Código de Ética Profissional (de 1993), nas Diretrizes Curriculares para o Curso 
de Serviço Social elaboradas por meio de ações lideradas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social –ABEPSS – (1996) e na Lei n. 8.662/1993 de Regulamentação da Profissão. Não como algo 
sistematizado e acabado, mas construído no processo de maturação do Serviço Social coletivamente. 

Esquematicamente, este projeto ético-político tem em seu núcleo o reconhecimento da liberda-
de como valor central [...] o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a 
construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero. 
(NETTO, 1999, p. 104-105, grifo do autor). 

O reconhecimento da liberdade como valor ético central, conforme afirma o Código de Ética de 1993, indica 
muito bem a mudança da tônica da profissão ao se apropriar da ontologia da teoria social marxiana (e sua 
tradição), pois revela a potencialidade dos sujeitos em fazer escolhas e se desenvolver humanamente, a partir 
de espaços e momentos que lhes permitam realizar tais escolhas. Assim é que o cotidiano profissional vai se 
constituindo como espaço de desenvolvimento de potencialidades, ainda que minimamente, nas alternativas 
aos sujeitos e na busca de condições para novas escolhas, tendo como norte a emancipação. 

Entretanto, como indicado anteriormente, há a presença do conservadorismo como uma chamada aos cos-
tumes e tradição historicamente mantidos e promovidos pela elite brasileira (isso particularmente no Brasil, 
como intenta-se aqui refletir). Após os anos 1970, com o processo de reestruturação produtiva e ofensiva do 
capital já na perspectiva neoliberal (ANTUNES, 2013), o conservadorismo se reatualiza e vigora então como 
neoconservadorismo. 
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O neoconservadorismo apresenta-se, então, como forma dominante de apologia conservadora 
da ordem capitalista, combatendo o Estado social e os direitos sociais, almejando uma sociedade 
sem restrições ao mercado, reservando ao Estado a função coercitiva de reprimir violentamente 
todas as formas de contestação à ordem social e aos costumes tradicionais. (BARROCO, 2015, p. 
624-625).

E são esses limites que passam a delimitar a realidade da sociedade capitalista brasileira (exemplificados 
no item anterior) e a desafiar qualquer ação que se coloca contrária ao conjunto das ideias hegemônicas do 
capital na sociedade. É possível afirmar que dentre os impactos que isso causa ao trabalho profissional, a 
moralização das expressões da “questão social” (BARROCO, 2015), é a que mais influi, pois, sendo esta razão 
de existir do Serviço Social como profissão, reduzir e simplificar a intervenção em suas refrações a uma con-
cepção meramente moral, revoga todo legado proposto pelo direcionamento profissional, partindo então da 
culpabilização dos indivíduos e do seu ajustamento à uma certa ordem (do capital). 

O trabalho do assistente social possui uma dimensão educativa que possibilita a proposição de espaços que 
oportunizem a organização da classe trabalhadora. Tem seu limite profissional, ao se inserir nos espaços 
institucionais, na demanda de operar os recursos institucionais na prestação de serviços, em todas suas di-
mensões, porém articulando com os interesses da população atendida. (IAMAMOTO, 2013).

[...] o Assistente Social é solicitado não tanto pelo caráter propriamente ‘técnico-especializado’ de 
suas ações, mas, antes e basicamente, pelas funções de cunho ‘educativo’, ‘moralizador’ e ‘disci-
plinador’ que, mediante um suporte administrativo-burocrático, exerce sobre as classes trabalha-
doras, ou, mais precisamente, sobre os segmentos destas que formam a ‘clientela’ das instituições 
que desenvolvem ‘programas socioassistenciais’. (Ibid, p. 47).

 
Assim, revela-se a dimensão do trabalho profissional como coerção e do consenso (Ibid), não exclusivamen-
te, mas que revela o embate que vai se acirrando na profissão no que tange a direção da profissional e as 
demandas institucionais. A necessidade em conter as tensões sociais, considerando o limite da profissão, se 
não pautado na concepção do sujeito social e histórico inserido na sociedade capitalista com suas determi-
nações na objetivação da vida cotidiana, tende a se pautar no neoconservadorismo naturalizado pela classe 
dominante e na individualização dos problemas.
 
A compreensão das classes e suas relações acaba por desafiando o trabalho profissional quando precisa 
apreender o caráter de classe das organizações em que realiza seu trabalho (Ibid), porém pautando a con-
cepção de classe do referencial do direcionamento profissional, sobretudo, para que não aja como um pro-
fissional de ajustamento, mas na possibilidade de construir, juntamente, alternativas para que seja possíveis 
novas escolhas e novos caminhos para esses sujeitos. Sem cair no idealismo do potencial da profissional, mas 
conhecendo os limites e potencialidades que o trabalho profissional adquire no cotidiano profissional. 

Ora, é preciso enfatizar que não há uma intenção, ao chamar atenção do compromisso profissional, de indicar 
um reducionismo e uma simplificação da intervenção profissional como meramente culpa dos indivíduos que 
compõe esta profissão, pois se inserem na sociedade onde os valores que vigoram são da burguesia domi-
nante e acaba tendo força ao se constituir como a maioria, porém chama-se a atenção para a superação da 
imediaticidade da aparência da sociedade capitalista é imprescindível na apropriação de elementos que reve-
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lem sua essência, a apreensão do que é o direcionamento ético, político e social da profissão, e para tanto a 
formação profissional é que se coloca como o diferencial.
 
A possibilidade do posicionamento profissional com uma visão de homem e de mundo pautada na emanci-
pação, se dá a partir da formação ainda que não se limite aos espaços sócio-ocupacionais do trabalho pro-
fissional mas compõe na dimensão de sujeito dos profissionais na vida social. 

Claro que isso está longe de se dar de forma linear e passiva, pois está exatamente no oposto do que se é 
naturalizado na sociedade atual, com a defesa da militarização da vida, no aprisionamento em massa, no 
extermínio da população pobre, que responde interesses da ordem capitalista seja nacional ou até internacio-
nalmente (BARROCO, 2015). A realidade, como dito, é composta de contradições e, portanto, a disputa ideo-
lógica dos sujeitos sociais também está posta neste limite, porém, como a história não se mantêm estática, é 
no movimento de confronto e superação, ainda que não total, das contradições, é que se desenha o cotidiano 
do trabalho profissional. 

Isso importa quando ao profissional é posto a realização de determinadas ações que se pautam em apelos 
irracionais para ajustamento da ordem, individualizando dos problemas alheios a história e à concretude da 
vida os sujeitos que são atendidos. Quando é chamado para o ajustamento moral das famílias, na coerção 
de usuários de drogas, na retirada de moradores de rua das vistas da sociedade burguesa (Ibid), é que se 
coloca um grande desafio ao trabalhador assistente social da superação do neoconservadorismo latente na 
sociedade e a necessidade de persistir na defesa do sentido da profissão para processos de emancipação.

3. Reflexões Sobre o Projeto Profissional no Serviço Social

Ainda que suscintamente, buscou-se aqui problematizar a realidade brasileira no período onde se intentou 
uma ampliação da democracia por meio de acesso a direito elementares para vida social, mas também perío-
do de acirramento da luta de classes no Brasil e uma retomada profunda do conservadorismo, travestido da 
lógica neoliberal, portanto, neoconservadorismo que permitiu uma exacerbação no ódio de classe, atitudes 
fascistas e irracionais nas relações sociais. 

Também foi o tempo de ataque aos direitos sociais, sobretudo pós o golpe de 2016, criminalização dos mo-
vimentos sociais, abertura escancarada ao capital externo para exploração das riquezas nacionais, sobera-
nia nacional deixada em segundo plano em nome do capital internacional, entre tantos outros retrocessos, 
faz com que as rebatimentos disso se constituam como demanda dos espaços de intervenção do trabalho 
profissional e pode levar o assistente social, afastado do direcionamento profissional, corresponda à lógica 
naturalizada na sociedade burguesa. 

O Serviço Social também se altera na condição de trabalho, como trabalhador, com vínculos precários e 
terceirização, com a intensificação do trabalho e baixos salários. A formação profissional tem sofrido impac-
tos, também, tanto na forma de ofertar como por exemplo na expansão substancial de cursos ofertados na 
modalidade à distância que revelam fragilidade na garantia do currículo coerente ao Projeto Ético Político 
profissional, uma vez que requer apreensão do que compõe o direcionamento profissional de forma abstrata 
e descolada do real, quando se perde o contato educador e educando e ausência do contato nos processos 
de estágio.
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Além disso, o que está presente no ideário social dominante também atinge os sujeitos que compõe a pro-
fissão, tencionando assim a formulação de projetos profissionais que por ora incorporam o ideário de ajus-
tamento e moralização da questão social, como forma também de reatualização do conservadorismo na 
profissão.

O conservadorismo percorre nossa trajetória profissional. A questão é saber em que medida ele 
está sendo superado no processo de construção do projeto ético-político profissional direcionado 
à ruptura com o conservadorismo, construção que já dura mais de trinta anos. A profissão não é 
uma ilha. Ela reflete as contradições sociais, suas tendências e, como tal, a luta pela hegemonia 
entre ideias e projetos profissionais e societários. A hegemonia do projeto ético-político do Serviço 
Social brasileiro depende do fortalecimento e do alargamento dos avanços e conquistas democrá-
ticas da categoria e da base social que orienta a direção política da nossa intervenção: as forças 
sociais que lutam pela emancipação articuladas aos trabalhadores e às lutas sociais. Trata-se, as-
sim, de enfrentamentos em busca de um acúmulo de forças que caminham no interior da profissão 
e na sociedade. Não podemos eliminar o conservadorismo de forma absoluta porque suas raízes 
estão além da profissão. Mas, profissionalmente, podemos aprofundar a sua crítica, criar formas 
de enfrentamento que enfraqueçam a sua permanência; recusar seus apelos moralistas, denunciar 
suas ingerências, alargando as bases democráticas e emancipatórias do nosso projeto, na luta 
pela hegemonia. (BARROCO, 2015, p. 634 e 635).

As considerações acima possibilitam refletir quanto ao limite dado à profissão e que a superação do conser-
vadorismo vai para além de uma profissão, mas que, coletivamente, é possível construir possibilidades que 
permitam a escolha pelos valores e direcionamento colocado no Projeto Ético Político profissional, ainda que 
esteja em constante disputa, para vigorar como hegemônico na profissão, na incessante busca por garantia 
de direitos sociais, em vistas à emancipação, reforçando o direcionamento profissional vinculado a projetos 
societários que lutam pela superação da ordem. Sem idealismos, com seus limites, mas na potencialidade 
qualificada pela opção de classe que faz e pela concepção do seu trabalho profissional.
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma breve trajetória do Serviço Social no Brasil e sua relação com a Educação Popu-
lar, buscando identificar, a partir das perspectivas pedagógicas predominantes e de seus reflexos na dimensão política da profissão, 
os principais desafios postos hoje nessa relação. O fato é que há, diante do contexto de retrocesso vivenciado na atual conjuntura 
brasileira, uma importância urgente da retomada do trabalho de base, no âmbito dos movimentos populares, e de uma educação 
política, no que diz respeito ao Serviço Social, que viabilize um verdadeiro reencontro entre a profissão e o legado teórico-prático 
da Educação Popular.

Palavras-chave: Serviço Social. Educação Popular. Dimensão Política.

Introdução

Sabemos que a sociedade capitalista é constituída por relações sociais pautadas na exploração da força de 
trabalho e nas necesidades de acumulação privada de riquezas. Tais relações conformam a questão social, 
sendo seus desdobramentos políticos, em certa medida, incômodos ao status quo, demandando por parte 
dos setores dominantes a (re)construção permanente de estratégias de hegemonia de classe e restauração 
conservadora. Isso requer, dentre outros instrumentos, a (re)constituição de perfis e perspectivas educativas, 
afinal, toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. É nesse contexto que o Ser-
viço Social como profissão é historicamente demandado, sendo implicado constantemente pelas contradições 
e interesses de classes antagônicas, o que tem caracterizado o processo de renovação e conservadorismo.

Tal como sinaliza Iamamoto (2000, p.58), a discussão sobre o exercício profissional não prescinde conside-
rar “os modos de atuar e de pensar” da categoria, ou seja, dos sujeitos que trabalham, portadores de uma 
herança cultural, de uma bagagem teórica e técnica, de valores ético-sociais, etc. O Serviço Social como 
uma especialização do trabalho coletivo atua também na dimensão subjetiva da classe trabalhadora, princi-
palmente através da linguagem/comunicação, podendo contribuir para a garantia de direitos e formação de 
consciência crítica. É, portanto, nesses termos que o Serviço Social constituiu uma relação com a Educação 
Popular, entre encontros e desencontros, durante sua trajetória no Brasil.
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1. O Serviço Social Brasileiro e sua Relação com a Educação Popular

A constituição do Serviço Social dá-se no Brasil a partir da década de 1930, na articulação entre Estado, Igreja 
Católica e empresariado. A relação dos profissionais com a população tinha como aspecto predominante o 
caráter moralizante e ocorriam especialmente por intermédio das demandas assistenciais de cunho filantrópi-
co. As formações nas primeiras Escolas de Serviço Social assumiram um caráter funcionalista com influência 
neotomista, com referenciais europeu e norte-americano, conformando o que se denominou de “Serviço 
Social Tradicional”. 

Em meio a essas bases profissionais, a condição de subalternização que acompanha a profissão, não se refe-
re somente ao contexto de sua maturação, sobretudo, clarifica a sua funcionalidade na divisão social (e sexual) 
do trabalho. De acordo com Cisne (2012), uma profissão “adequada” ao sexo feminino ofusca o real sentido 
de suas intencionalidades. Uma percepção vocacional, permeada por valores morais patriarcais, oculta não 
apenas a funcionalidade da profissão na reprodução capitalista como as desigualdades de gênero, etnia e 
classe social.

O mundo do trabalho, fortemente impactado com o avanço da industrialização, com as mudanças na relação 
campo e cidade, com a implantação do modelo de acumulação fordista/keynesiano, rebatendo nas estra-
tégias de organização e reivindicações por parte dos trabalhadores, demandou também práticas institucio-
nalizadas e intermediadas por mecanismos de reprodução do controle e da ideologia dominante, inclusive 
aqueles de caráter substancialmente pedagógico e educativo. 

Foi na formação de uma cultura voltada a “promoção social” que a “pedagogia da participação” se consolidou 
principalmente com a “reorganização e objetivação do processo de ‘ajuda’” (ABREU, 2010, p.110). A lógica 
fragmentada, higienista, cartesiana e psicologizante começa a ser amplamente difundida, inclusive no Serviço 
Social e na sua dimensão educativa. Iamamoto e Carvalho (1988) evidenciam a hegemonia de uma perspectiva 
pedagógica moralizante, bastante presente nos padrões de intervenção profissional da época, que, segundo 
os autores, configurou-se como “educação popular”. Para nós, se tratou, na verdade, de uma “educação de 
massas” vinculada a um projeto político conservador de manutenção do status quo. Sobre esta perspectiva, 
hegemônica no exercício profissional da primeira metade do século XX, os autores apresentam o seguinte: 

A educação popular […] de caráter confessional ou filantrópico, sempre teve em sua base uma 
visão de “democratização” da cultura. [...] tinha um suporte ideológico (matizado na caridade cristã) 
a proposta de transformação do mundo a partir da transformação dos homens, sendo a educação 
um elemento chave dessa transformação. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1988, p.292). 

Ainda definem que “educação popular e lazeres educativos, apesar de partirem de justificativas diferentes, 
fazem parte de um empreendimento coerente que tem em mira o disciplinamento do tempo livre do proleta-
riado”. Sobre o exercício profissional do Serviço Social, explicitam que suas bases estiveram “centradas nos 
casos individuais, nos lazeres educativos e, principalmente, na educação popular e formal [...]” (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1988, p.291-293). A dimensão educativa primava por garantir assistência, que denominavam de 
“obra de educação”; buscavam atuar nos “problemas sociais” como o alcoolismo; fornecer soluções para a 
saúde da população; nas péssimas condições de moradia; “reabilitação dos desajustados”; uma busca pelo 
enquadramento das famílias aos valores da Igreja, apostando na “reformulação” da subjetividade do opera-
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riado, de suas práticas e comportamentos, desconsiderando as tensões do reordenamento capitalista e a 
legítima subversão das classes subalternas. 

Para tanto, foi refutada a dimensão política das populações exploradas como também suas formulações 
pedagógicas, que não se limitavam a práticas formais ou informais de educação regular. O que difere da con-
ceituação de educação política e emancipatória, que posteriormente se caracterizou como Educação Popular, 
forjada por setores populares e democráticos. Tal perspectiva político-pedagógica nasce da necessidade 
do fortalecimento de uma contra-hegemonia ao capital, tendo como foco um projeto popular de sociedade, 
tendo como principais pautas reivindicatórias o acesso à terra, à educação, à saúde, dentre outros direitos so-
ciais como resultado da implementação de reformas sociais estruturais inviabilizadas pela burguesia no país. 
Essa perspectiva de Educação Popular toma relevo especialmente na transição da década de 1950 para 1960, 
onde não só o Serviço Social começa a criticar sua vertente tradicional, mas diversas categorias profissionais 
e estudantis constroem processos questionadores da ordem vigente.

As diversas transformações sociais, gestadas no período pós-guerra com influência norte-americana sobre a 
cultura, política, economia, educação e em especial sobre o mundo do trabalho, nos diversos países depen-
dentes, motivaram uma série de contestações de grupos vinculados às classes subalternas em toda a Améri-
ca Latina. Mecanismos de urbanização e industrialização foram necessários para a construção de consenso 
em torno do projeto de desenvolvimento de capitalismo dependente, que contraditoriamente gestou políticas 
públicas e instâncias constitutivas do Estado nacional brasileiro, a exemplo do Ministério da Educação e 
Saúde. Nesse proceso, surgem as grandes instituições sociais, como o SENAI e o SESI, em parceria com o 
empresariado. O Estado imputa a estes a responsabilidade de formação da força de trabalho, especialmente 
a juvenil. O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) se con-
figuraram como um dos principais espaços ocupacionais onde a categoria foi demandada para atuar espe-
cialmente em ações educativas na perspectiva de “reajuste dos inadaptados”, na busca por adequações dos 
trabalhadores aos padrões econômico-sociais vigentes naquela fase de desenvolvimento do país (IAMAMO-
TO; CARVALHO, 1988). Contraditoriamente, o SESI foi um dos primeiros contatos que Paulo Freire, principal 
referência da Educação Popular, teve com os trabalhadores e suas formas de aprendizagem, influenciando, 
inclusive, assistentes sociais.

No Nordeste, especificamente em Pernambuco, “Paulo Freire começava a participar de ações e diálogos 
com assistentes sociais da referida instituição que partilhavam de momentos informais de formação e que 
teve a presença muito grande de assistentes sociais” (ALDECI, 2013, p. 03). Nesse sentido, percebemos que 
o primeiro contato do Serviço Social com a Educação Popular, sistematizada por Paulo Freire, ocorreu em 
processos de educação informal, dentro de uma instituição que preconizava a formação dos filhos e filhas da 
classe trabalhadora.
 
É importante ressaltar que a Educação Popular é permeada por compreensões diversificadas. Aqui acredi-
tamos que sua maturação ocorre no contexto latino-americano na década de 1960, tendo sido influenciada 
por diversas organizações que se conformaram, segundo Paludo (2001), em “Campos Populares” nos quais 
forjaram um arcabouço de perspectivas emancipatórias, dialogando com a particularidade latino-americana. 
Nesse sentido, a autora traça a seguinte compreensão de Educação Popular: 
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Designa-se, com ela uma compreensão da educação instituída pública ou não, como uma prática 
social construída historicamente. Esta prática social e histórica se faz mediada por sujeitos políti-
cos e recursos, que articulam em torno de si a direção para as práticas educativas e articulam-se 
de forma orgânica com a perspectiva de determinados direcionamentos (projetos) econômico, 
político, e cultural da sociedade no seu conjunto. A esfera da educação, deste modo, é entendida 
como um espaço de disputa de hegemonia […] (PALUDO, 2001, p.65).

Para Abreu (2010, p. 155), a Educação Popular pode ser definida como uma “tendência pedagógica identifi-
cada com a luta de classes, portanto, utilizada como instrumento de organização popular”. Em Freire (1993, 
p.19), a Educação Popular assume uma função teórico-prática de busca pela superação da condição de 
oprimido através da práxis social: uma educação não para as classes populares (oprimidas), mas com estas. 
Articulando essa concepção de Educação Popular com o Serviço Social, Silva e Silva (2011, p. 228) concebe 
a Educação Popular (EP) como um dos eixos estratégicos para operacionalizar o Projeto Profissional de Rup-
tura com o conservadorismo. Para a autora, o objetivo da EP é “[...] viabilizar um processo reflexivo acerca do 
cotidiano dos setores populares, de modo a contribuir para a construção de um saber popular que venha a 
possibilitar uma forma de resistência ao processo hegemônico das classes dominantes”.

Porém, é preciso atentar para a apropriação da EP pela perspectiva descrita por Netto (2011) como Reatua-
lização do Conservadorismo, momento em que havia a exigência de uma maturação teórica que pudesse 
subsidiar a prática profissional. Existia também uma recusa às matrizes positivistas através da adesão da 
fenomenologia na busca por uma “compreensão” das práticas sociais. Nesse contexto, a utilização das cate-
gorias “diálogo”, “consciência” e “transformação social”, sistematizadas na EP de Freire, passam a se articular 
com propostas existencialistas e subjetivistas de práticas interventivas. O “diálogo, pessoa e transformação 
social” da chamada “nova proposta”, sistematizada por Almeida (1978), resgatou “a herança psicossocial, a 
tendência à centralização nas dinâmicas individuais e o viés psicologizante”. (NETTO, 2011, p. 245).

Assim, percebemos que o exercício profissional do Serviço Social, em seus diversos períodos históricos, vem 
intermediando várias práticas educativas, destinadas especialmente as classes populares. A modernização 
conservadora que pôs no imaginário do país a possibilidade de um desenvolvimento nacional para todos, de 
fato, foi benéfica, econômico e socialmente, para o empresariado e demais setores da burguesia associada, 
especialmente no período da ditadura civil-militar consolidada por um golpe de Estado em 1964, atendendo 
as necessidades de acumulação do capital nacional/internacional. 

Por outro lado, é notável, no período destacado, o surgimento de experiências contra-hegemônicas, como foi 
o caso das Ligas Camponesas, do Movimento de Cultura Popular, do Centro Popular de Cultura, do Progra-
ma Nacional de Alfabetização, do Movimento de Educação de Base e das Comunidades Eclesiais de Base 
(SILVA, 2007), que se forjaram em meio a uma onda repressiva na América Latina. Foi dentro dessa nova e 
conflituosa dinâmica social que, contraditoriamente, o Serviço Social dá maior fôlego ao seu “Projeto de Rup-
tura Profissional” com o conservadorismo e adoção da perspectiva emancipatória que possibilitou uma maior 
proximidade com as experiências concretas de Educação Popular. Esta, não como mecanismo de reprodução 
da ideologia dominante, mas como instrumento de contestação, educação política e trabalho de base. 

Essa relação entre o Serviço Social e EP deu-se também por intermédio do Movimento Estudantil que prota-
gonizou experiências de resistência no período ditatorial, tendo como referência a União Nacional dos Estu-
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dantes (UNE), que fomentou ações, sobretudo, através dos Centros de Cultura Popular, onde atuavam junto 
às organizações populares utilizando o método de Paulo Freire. Essa organização pautava junto ao Movimento 
Estudantil de Serviço Social (MESS), dentre outros, a necessidade do enfrentamento e rompimento com o 
regime ditatorial. Através de severa repressão, a UNE entra em um processo de ilegalidade, parte da “cultura 
da ditadura”. 

Vale salientar que nesses espaços houve esforços de assistentes sociais e outros profissionais, estudantes e 
educadores populares nas experiências de EP. O Serviço Social no Movimento de Cultura Popular (MCP), por 
exemplo, exercia a administração dos Centros de Cultura Popular no exercício de mobilizar lideranças para 
assumir a direção dos referidos centros. Podemos verificar o surgimento de um projeto societário coletivo que 
já reconhecia na liberdade como valor central. 

No âmbito latino-americano, o Movimento de Reconceituação do Serviço Social toma fôlego, com a influência 
de um conjunto de contestações sociais as ditaduras que ganharam relevo no continente. Novas formulações 
práticas e teóricas, tensionadas pela intensificação da “dependência político-econômica em relação ao im-
perialismo norte-americano” (SILVA E SILVA, 2011, p. 99), forjaram novas bases políticas para a profissão. O 
Serviço Social estabelece um envolvimento orgânico nas contestações populares, em especial nos espaços 
acadêmicos, nos Congressos e Seminários, Nacionais e Internacionais, da categoria. Esse processo teve a 
aproximação com a tradição marxista e a EP como elementos centrais. Sobre isto, vale lembrar que, “segundo 
Netto (2002), Abreu (2002) e Faleiros (2005), a aproximação do Serviço Social com as ideias de Paulo Freire na 
América Latina se dá no decorrer do Movimento de Reconceituação da profissão”. (MACHADO, 2013, p. 124).

A Intenção de Ruptura com o conservadorismo, perspectiva que ganha força no declínio do regime ditatorial, 
especialmente a partir de meados dos anos de 1970, ascende a partir das experiências da Pontifícia Católica 
de Minas Gerais, com destaque ao denominado Método BH. Este método se desenvolveu por intermédio da 
mudança no currículo da Escola de Serviço Social mineira e através de experiências de pesquisa e extensão 
universitária. As principais referências dessa perspectiva propunham a adesão na matriz curricular dos eixos 
centrais do método de Freire e uma interlocução mais central com a tradição marxista. Porém, segundo Netto 
(2011), ocorreram alguns equívocos na forma com que se deu tal interlocução, a exemplo da incorporação 
enviesada e fragmentada do marxismo e do pensamento freiriano, reforçando uma prática psicologizante, 
por um lado, e, por outro, uma concepção restrita, estruturalista, das instituições e do próprio Estado, obs-
curecendo a análise sobre as contradições que são inelimináveis ao exercício do Serviço Social. Todavia, 
ocorreram mudanças substantivas na dimensão política da profissão, sobretudo no âmbito da formação. Para 
o autor: 

Não há dúvidas de que, como no caso de propostas contestadoras latino-americanas, aqui tam-
bém se registra a influência de Paulo Freire; entretanto, [...], verifica-se que os formuladores de 
Belo Horizonte – ao contrário do que se constata em outras produções da reconceptualização lati-
no-americana, como a de Clarck (1974) – não se limitam a uma simples incorporação de ideias frei-
rianas, avançando par uma visão e uma ação sociocêntricas mais radicais. (NETTO, 2011, p.279).

Netto (2011) crítica não só o ecletismo envolto no processo, mas também a visão dicotômica do conceito de 
classe oprimida. Por outro lado, destaca a importância dessa interlocução para a superação do “Serviço So-
cial tradicional”. 
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O “Congresso da Virada”, em 1979, para além de um evento, marca um novo rumo frente aos equívocos 
apresentados na gênese da Intenção de Ruptura. Isto, mediante as influências do movimento estudantil como 
também das Ciências Sociais, com destaque as interpretações marxistas, em especial de Antônio Gramsci, 
que permite aos profissionais a compreensão ampliada do Estado, promovendo uma visão das instituições 
enquanto espaços de correlação de forças. (YAZBEK, 2009). Nesse âmbito, é preciso lembrar da importância 
do debate sobre a reforma intelectual e moral, atentando para o papel dos intelectuais na construção e/ou 
manutenção de hegemonia, a necessidade da edificação de um novo projeto de escola (escola unitária) e até 
mesmo na compreensão de que o conjunto das relações sociais comportam uma dimensão pedagógica. Isso 
porque “a construção de hegemonia [...] representa a capacidade de uma classe ser, ao mesmo tempo, do-
minante e dirigente”. Então, “uma reforma intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a um programa 
de reforma econômica” (GRAMSCI, 2007, p. 19). Há, portanto, uma aproximação desse debate com a própria 
condição do Assistente Social ser, ou não ser, um intelectual, carregando consigo uma perspectiva pedagó-
gica. Esse processo, especialmente a partir da “redemocratização” e da interlocução com setores populares, 
adensou a maturação de um projeto ético-político orientado pelos interesses dos trabalhadores.

Como reconhece Silva e Silva (2011), essa perspectiva não pode ser compreendida como um processo que 
teve início, meio e fim, mas, como uma necessidade profissional, gerida pelas demandas dos setores popula-
res, que deve significar uma busca permanente da categoria profissional de resistência contra o conservado-
rismo, reconhecendo que a profissão é tensionada constantemente pelos intereses das classes antagônicas. 

É na crítica ao conservadorismo que se conforma outro projeto profissional, reconhecendo a condição dos 
profissionais como parte da classe trabalhadora; exercendo sua dimensão política baseada em princípios 
éticos condizentes com referencial teórico adotado; tendo na teoria social crítica a leitura da realidade com-
plexa, multifacetada, dialética, histórica, social, cultural e econômica; percebendo nessa dinâmica os desafios 
postos nos espaços sócio-ocupacionais e no exercício profissional. 

A década de 1980 é considerada um marco para a categoria profissional devido a avanços na reformulação 
do projeto de formação e exercício profissional, tendo como suporte as primeiras experiências de entidades 
representativas e sindicatos da categoria, como a Associação Nacional de Assistentes Sociais – ANAS, cria-
da em 1983, o então Conselho Federal de Assistentes Sociais – CFAS e a Associação Nacional de Ensino de 
Serviço Social – ABESS.

As políticas sociais definitivamente passam a ser reconhecidas como espaços privilegiados de atuação do 
Serviço Social (YAZBEK, 2014) e, nesses espaços institucionais, a profissão se consolida e reformula sua 
atuação profissional frente as mobilizações populares, materializando o Projeto ético-político profissional 
(PEPSS), fortemente influenciado pelas perspectivas emancipatórias da EP, tendo, segundo Braz (2005, p.05-
06), três elementos constitutivos; “a) a dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social; 
b) a dimensão político-organizativa da categoria; c) dimensão jurídico-política da profissão”. É importante 
ressaltar que a segunda dimensão também configura-se, atualmente, a partir das seguintes entidades: o 
conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social), a ABEPSS (Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), “e as demais associações político-profissionais, além do 
movimento estudantil representado pelo conjunto de CA’s e DA’s (Centros e Diretórios Acadêmicos das esco-
las de Serviço Social) e pela ENESSO (Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social)”. 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

528

Esse projeto, para Silva e Silva (2011), possui, no que diz respeito ao aporte metodológico e técnico-operativo, 
alguns eixos estratégicos predominantes, tais como a Educação Popular, a investigação-ação, a assessoria 
aos setores populares e a redefinição da prática da Assistência Social. Porém, na década de 1990, notada-
mente marcada pelo descenso das lutas populares, ocorreu uma série de reorganizações dos espaços ocu-
pacionais e, de modo amplo, diversas transformações que implicaram no Serviço Social. A profissão passa a 
atuar com mais fôlego na gestão das políticas sociais, garantindo participação nos fóruns, conselhos e outros 
espaços deliberativos, nos quais se depararam com o intenso desmonte das políticas públicas e do mercado 
de trabalho. A partir desse período, o Serviço Social e o seu PEP vem enfrentando as contradições e os de-
safios próprios do período de hegemonia neoliberal. 

Com o avanço do agronegócio, da financeirização do capital, da reestruturação produtiva em meio a um ci-
clo de desenvolvimento mais recente, denominado por muitos de “neodesenvolvimentismo”, caracterizado, 
dentre outros aspectos, por governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), a profissão passa a 
enfrentar outros dilemas, internos e externos. Dentre esses, aqueles que dizem respeito à formação profissio-
nal com o avanço do pêndulo entre ampliação no acesso e precarização. Trata-se de um momento extrema-
mente contraditório, marcado por avanços legais no âmbito de algumas políticas públicas, porém limitados 
pela ausência de reformas sociais historicamente demandadas pelos setores democráticos e populares da 
sociedade brasileira. Isto refletiu, inclusive, no processo de fragmentação desses setores e na relativa perda 
de referências renovadas no âmbito da Educação Popular e de sua relação com o Serviço Social, o que se 
apresenta como um desafio e uma necessidade mais ainda emergencial com o esgotamento desse ciclo 
(“neodesenvolvimentista”) e com o desenrolar do Golpe de Estado desde 2016. 

Observamos, portanto, que na crise econômica, política e social que vivemos, particularmente no Brasil, são 
desenvolvidas, como formas de enfrentamento por parte dos operadores da “contra-revolução permanente” 
(FERNANDES, 2006), iniciativas que potencializam tanto os níveis de lucratividade com a mercantilização e 
privatização da educação como a capacidade de educar as classes e suas frações dentro de uma visão de 
mundo conservadora, recompondo, inclusive, elementos fascistas. Isso, porém, não anula as contradições 
postas nas relações sociais, os conflitos e as disputas de projetos, dentre os quais, aquele orientado por uma 
nova hegemonia e por uma concepção de educação que venha a contribuir para uma formação ampla, geral 
e técnica-profissional, onilateral, pautada na valorização humana, não do capital. 
 
2. A Dimensão Político-Educativa da Profissão e os Desafios Atuais: Em Busca de um (Re)Encontro 
com a Educação Popular

Não é de agora que a perspectiva de transformação social como horizonte da prática profissional depara-se 
tanto com uma compreensão politicista da realidade e práticas voluntaristas quanto com uma leitura econo-
micista, academicista e práticas que reiteram o fatalismo, legitimando a ideia que a condição profissional nada 
pode alterar e influenciar a realidade onde a profissão está inserida. Se por um lado a profissão é demandada 
a construir uma articulação com os movimentos sociais, populares, sindicais e da categoria como requisito 
a um suporte prático interventivo; por outro, a supervalorização da dimensão política da profissão pode con-
fundir a real função das instituições e transmutar a ação profissional nos espaços ocupacionais, já que “o 
caráter político da prática profissional não autoriza a sua diluição na militância política.” (SILVA e SILVA, 2011, 
p. 306-309). 
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O entendimento de transformação social, nesse sentido, deve estar atrelado ao cotidiano profissional, nos 
direcionamentos dados ao exercício profissional, mesmo considerando o leque de empecilhos existentes para 
a concretização de cada ideia ou projeto, dentro da condição de assalariamento, contradições e tensões his-
tóricas concretas. Assim, as possibilidades de despertar questionamentos e reflexões sobre as problemáticas 
que envolvem a vida das pessoas que demandam o atendimento/serviço é não apenas possível como neces-
sária. Essas demandas, que podem ser materiais como também do âmbito subjetivo e ideológico, implicam 
na dimensão política e educativa que compõe a profissão. Porém, as condições de alienação que regem a 
sociedade hegemonizada pelos interesses do capital, devem ser levadas em consideração a cada período 
histórico como determinantes centrais para a profissão, para os sujeitos e para a vida social como um todo.
 
Nesse sentido, observamos que o desafio de repensar o exercício profissional do Serviço Social deve se fir-
mar na busca pelo fortalecimento dos valores éticos centrais presentes no PEPSS, fazendo-se necessário o 
resgate de intervenções e leituras da realidade, com suas particularidades nacionais e regionais, que recon-
heçam no saber científico atrelado ao popular a melhor forma de construir seu fazer interventivo. Para isso, é 
demandada uma conexão entre as dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política, que 
se forjam na articulação entre teoria e prática. (IAMAMOTO, 2000).

A profissão, ao se reconhecer como uma especialização do trabalho coletivo, inserida na divisão social e téc-
nica do trabalho, reconhece sua dimensão política e pedagógica, tendo, sobretudo, a comunicação e lingua-
gem como importantes instrumentos da prática profissional na relação com as classes populares. Em confor-
midade com o projeto profissional, deve-se constatar na “ação educativa e desveladora da realidade baseada 
na ação-reflexão” possibilidades que podem vir a “contribui para a organização e participação popular” (SILVA 
e SILVA, 2011). Nesse sentido, a “educação das massas”, que outrora foi identificada como “educação popu-
lar”, se vinculando a profissão de forma conservadora, passa a se deparar com uma perspectiva educativa ou 
pedagógica que reconhece os limites e entraves das relações institucionais, inclusive do mercado de trabalho, 
se apropriando das mediações, categorias analíticas, adotadas no contato com as obras marxianas, na busca 
de uma consciência crítica, subsidiada por ações de natureza transformadora dos sujeitos envolvidos. 

Contudo, a predominância de um “Serviço Social Crítico”, que “dispõe de hegemonia na produção teórica do 
campo profissional (resultado do forte investimento na pesquisa), desfruta de audiência nacional e internacio-
nal e goza de respeitabilidade pública, inclusive pela sua intervenção política” (NETTO, 2005, p. 18), não supe-
ra os perfis reacionários/conservadores, só explicita o processo de “renovação e conservadorismo” eminente 
na profissão, assim como na lógica social, que se busca sempre atualizar antigas práticas sob novas bases. 
A ativa participação da categoria na luta pela redemocratização, junto a diversas categorias profissionais, aos 
movimentos sociais, pastorais sociais, lideranças populares e movimentos estudantis, partidos e sindicatos, 
protagonizaram as tensões sociais na esfera pública que motivaram uma nova Constituição em 1988, período 
marcado pela conformação do tripé da Seguridade Social, com as políticas de Saúde, Assistência Social e 
Previdência, principais espaços ocupacionais do Serviço Social, que enfrentam permanentes ameaças frente 
a onda de privatizações. Dentro desse contexto, as classes populares buscam modos de reorganização de 
suas estratégias de resistência. 

Para Iamamoto (2004, p. 101), o exercício profissional do Serviço Social “trata-se de uma ação global de cun-
ho socioeducativo ou socializadora, voltada para as mudanças na maneira de ser, de sentir, de ver e agir dos 
indivíduos, que busca a adesão dos sujeitos, incide tanto sobre questões imediatas como sobre a visão de 
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mundo dos clientes”. Essas percepções destacam a função educativa intrínseca da atuação profissional na 
reprodução das relações sociais de classes. 

Acreditamos que a participação em experiências de EP com as diversas organizações, desde a formação, 
forja uma prática profissional mais hábil a desenvolver mediações com a realidade institucional e social, am-
pliando a dimensão investigativa sobre a realidade, favorecendo uma articulação mais crítica e dialética entre 
as dimensões técnico-operativas, téorico-metodológicas e ético-política, ou seja, respostas teórico-práticas, 
sem cair em “heroísmos”, pelo acumulo de experiências adquiridas. 

A escuta é um elemento que merece destaque, ao se pensar em uma intervenção profissional pautada pela 
EP. Sair da leitura da singularidade e partir para amplas reflexões sobre aquela especificidade pode possibi-
litar uma interpretação dialética da realidade, favorecendo uma unidade entre as dimensões que compõem 
a prática profissional. Em contrapartida, o diálogo pode ser apático, acrítico, técnico e funcional a lógica 
hegemônica. Iamamoto (2008, p. 129) converge com nossa discussão quando define que os profissionais do 
Serviço Social:

São desafiados a desentranhar da vida dos sujeitos singulares que atendem as dimensões univer-
sais e particulares, que aí se concretizam, como condição de transitar suas necessidades sociais 
da esfera privada para a luta por direitos na cena pública, potencializando-a em Fóruns e espaços 
coletivos. Isso requer tanto competência teórico metodológica para ler a realidade e atribuir vi-
sibilidade aos fios que integram o singular no coletivo quanto a incorporação da pesquisa e do 
conhecimento do modo de vida, de trabalho e expressões culturais desses sujeitos sociais, como 
requisitos essenciais do desempenho profissional, além da sensibilidade e vontade política que 
movem a ação.

É no cotidiano que se constrói as bases para um salto qualitativo ou regressivo para uma transformação so-
cial. Esta, apesar de não ser uma atribuição de uma profissão, mas das classes em luta, demanda disputas 
e construção de processos de trabalho em que a tônica do direcionamento político e pedagógico sirva para 
fortalecer uma nova organização da cultura, onde as classes populares assumam a cena pública e possa 
disputar politicamente com quem lhe oprime e nega seus direitos. Dessa forma, entendemos que “é no coti-
diano que se dá a reprodução das relações sociais: ele é expressão de um modo de vida em que não só se 
reproduzem suas bases, mas em que também são gestadas as bases de uma prática inovadora” (IAMAMOTO, 
2004, p. 102).

Paulo Freire (1981, p.32), ao discutir sobre o papel do trabalhador social no processo de mudança, afirma que 
a dimensão política da profissão também se evidencia na perspectiva pedagógica da atuação profissional. 
“Daí a necessidade que tem de clarificar sua opção, que é política, através de sua prática, também política. 
Sua opção determina seu papel, como seus métodos de ação”. A importância dessa discussão acerca da 
dimensão político pedagógica da profissão é refletida inclusive no fato do sujeito profissional também compor 
uma determinada classe e estar organicamente vinculado as relações de assalariamento, participando tanto 
dos mecanismos de reificação como de contestação. Daí a completa inviabilidade de um exercício profissional 
neutro.
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Reconhecemos, portanto, a dimensão política como articulação fundamental nas intervenções profissionais, 
estando sua maturação condicionada especialmente ao contato com as contradições sociais e seus movi-
mentos, com os processos de mobilização e organização popular, ancorados na perspectiva da EP. Esta, ten-
do como intuito maior, não a manipulação das ações ou uma cooptação institucional, mas sim a construção 
de alternativas coletivas em que as populações tenham reconhecidas suas pautas e ampliadas sua percepção 
política sobre seus direitos.
Duriguetto (2014) esclarece que a forte articulação do Serviço Social com os movimentos sociais no decorrer 
dos anos de 1970 e 1980 sofre um forte declínio a partir dos anos de 1990 com a institucionalização da par-
ticipação social, agora fragmentada em conselhos de direitos. Estes não têm priorizado a articulação com os 
movimentos sociais, reforçando uma cultura mais burocratizada e institucionalizada. No âmbito da formação 
profissional, o avanço mais recente de formas precarizadas e aligeiradas tem incidido sobre a negação da 
dimensão política do Serviço Social e sua relação com a Educação Popular, especialmente frente a criminali-
zação dos movimentos sociais, inclusive estudantil, em uma clara tentativa de atualização da “tecnificação” e 
do “metodologismo” profissional. 

As tensões do contexto atual, tendo como uma de suas expressões o Golpe de 2016 contra os direitos sociais 
e a democracia, ainda que restrita, no Brasil, tem implicado à categoria profissional a necessidade de maior 
aproximação das lutas sociais, demandando uma intervenção mais respaldada na EP também como forma 
de educação política. Lembrando que, quando nos referimos a EP hoje, é necessário entender suas ressigni-
ficações demandadas por particularidades do período histórico que vivemos, inclusive, pela configuração da 
questão social e do seu aprofundamento. 

Mesmo que essa perspectiva pedagógica convirja com o PEPSS, não significa que seja hegemônica, uma vez 
que a relação do Serviço Social com uma “pedagogia emancipatória” tem sido constantemente disputada por 
uma pedagogia subalternizante que impera na sociedade. Isto, especialmente diante da ascensão de perfis 
pedagógicos conservadores sob novos vieses. Nesse sentido, é importante observar as diversas perspec-
tivas educativas e perfis pedagógicos que permeiam atualmente a profissão. Abreu (2010) nos oferece uma 
contribuição central, apontando a (co)existência de três principais: a “pedagogia da ajuda”, a “pedagogia da 
participação” e a “pedagogia emancipatória”. 

A lógica cultural do capitalismo tardio implica em um projeto civilizatório onde a pós-modernidade reforça a 
cultura da crise com centralidade no indivíduo. Sob essas influências, forja-se o neoconservadorismo no Ser-
viço Social reatualizando as perspectivas pedagógicas conservadoras, promovendo um distanciamento da 
categoria profissional de uma atuação junto aos movimentos e lutas populares. Esse aspecto tem fortalecido 
uma criminalização e culpabilização dos sujeitos em luta. Outra expressão desse fenômeno é o pragmatismo 
sob uma “nova roupagem”, reforçando a concepção de que “na prática a teoria é outra”, o imediatismo e a ne-
gação da viabilidade da práxis profissional. Isso favorece a reiteração das intervenções clínico-assistenciais, 
focadas apenas na dimensão individual, do cuidado e da ajuda, dificultando práticas com base, por exemplo, 
na intersetorialidade. Sobre isso, vale ressaltar que a reorganização da divisão do trabalho teve como uma das 
suas exigências a polivalência e a acentuação do imediatismo profissional. Para Guerra (2013, p. 44), a lógica 
burguesa funcionaliza o pragmatismo às demandas do capital, sendo uma das expressões do neoconserva-
dorismo no cotidiano profissional e repercutindo diretamente junto às demandas da população usuária dos 
serviços.
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Considerações Finais

A EP torna-se cada vez mais central na perspectiva de viabilizar práticas cotidianas de formação e organi-
zação da cultura que garantam direitos e fortaleçam a mobilização popular em um contexto de avanço das 
forças reacionárias e de retrocessos democráticos. Diante desse quadro, é importante ressaltar a seguinte 
concepção de Freire (1983, p.28-29) sobre os asistentes sociais: “se seu empenho é realmente educativo li-
bertador, os homens com quem trabalha não podem ser objetos de sua ação. São, ao contrário, tão agentes 
da mudança quanto ele. A não ser assim, ao vivenciar o sentido da frase, não fará outra coisa senão conduzir, 
manipular, domesticar”.
 
Essa realidade demanda o reconhecimento dos profissionais enquanto trabalhadores e sujeitos diretamente 
implicados nesse contexto. Esse passo é fundamental para o fortalecimento de um projeto profissional coadu-
nado com a perspectiva emancipadora presente na EP. Esta, porém, deve ser desenvolvida com competência 
teórico-metodológica que possibilite uma leitura da realidade que vá para além da mera vontade ou de perfis 
pré-estabelecidos, permitindo a visibilidade das conexões do singular ao coletivo. A dinâmica comunitária e 
a configuração das lutas sociais hoje, por exemplo, não são tal como anos atrás, quando mais se elaborou 
e se experimentou a EP de uma forma mais sistematizada. Eis outro grande desafio posto não apenas para 
o Serviço Social como aos demais sujeitos que busquem o diálogo com o povo, transitando das necessida-
des sociais presentes no âmbito privado à publicização das diversas lutas por direitos na cena pública. Caso 
contrário, o predomínio do caráter antidialógico na prática profissional remontará a caracterização de Freire 
(1987, p.33-34) sobre “educação bancária” em que “o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que 
julgam nada saber. [...] Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são 
feitos, tanto menos desenvolverão em si a sua inserção no mundo, como transformadores dele”.

Por fim, o certo é que uma sociedade que sobrevive da perpetuação e do aprofundamento das relações entre 
opressor e oprimido, constitui constantemente a profissão e o projeto profissional como verdadeiros “territó-
rios em disputa”, sendo a EP ainda um importante instrumento de munição das classes subalternizadas nesse 
caminho estreito da luta de classes.
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Resumen

El género conforma una de las distintas vías de intervención para el Trabajo Social. Su vinculación deriva de una doble perspectiva, 
siendo la mujer tanto sujeto como objeto de acción e intervención.

Mediante una revisión sistemática en seis revistas latinoamericanas de diferentes países (España, Argentina, Venezuela, Colombia, 
Chile y México), se adelanta un metanálisis con el objetivo de analizar la presencia de publicaciones de género en las revistas latinoa-
mericanas de Trabajo Social, así como identificar la tipología de las publicaciones y su temática.

Los resultados demuestran que la presencia de estudios de género existe, aunque su frecuencia es discreta (6,71%), siendo las más 
frecuentes las revisiones bibliográficas y las investigaciones cualitativas, así como las temáticas relativas a la violencia de género, 
la diversidad sexual, la sexualidad y el trabajo. Con base a estos datos se concluye que es necesario promover la investigación con 
perspectiva de género.

Palabras claves: Sexo, género e investigación.

Introducción 

Un rasgo distintivo de nuestra sociedad es que asienta sus bases en un sistema construido, a través del cual 
se etiqueta y clasifica a la población mediante patrones socialmente establecidos que infieren en la posición, 
vivencias y conductas de las personas (Rodríguez & Treviño, 2017).

Estas clasificaciones tienden a ser dicotómicas, imponiendo un si o un no, o un blanco o un negro; invisibi-
lizando de esta forma las identidades intermedias, señalándolas y estigmatizándolas. El propósito de este 
proceso es mantener el orden social a través de modelos o patrones socialmente establecidos, haciendo uso 
de los procesos de socialización (Brioso, Barrera & Malagón, 2012; Aggleton & Parker, 2002). En este sentido, 
las categorías de sexo y género ocupan un gran protagonismo dentro de este enramado ideológico-político, 
el cual tiene repercusiones a nivel económico, político, ético, laboral, educativo, psicológico y social.

Históricamente ambas categorías se han vinculado con el objeto de satisfacer las demandas sociales. Brioso 
et. al. (2012), señalan que se impone al hombre la función productiva y a la mujer la reproductiva; aunque las 
demandas y necesidades sociales, producto de acontecimientos históricos como la Revolución Industrial o la 
Segunda Guerra Mundial, ajusta dichos roles, promoviendo la incorporación de la mujer al espacio público.
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En los planes formativos de la titulación de Trabajo Social el estudio de género ocupa un espacio relevante, 
siendo el alumnado instruido a través de materias específicas y/o mediante la inclusión de la perspectiva de 
género de forma transversal en el currículum (Aneca, 2011). Por otro lado, en las distintas clasificaciones exis-
tentes sobre las funciones de Trabajo Social, los grupos o colectivos con los que interviene y las principales 
áreas de interés, el género forma parte de un prisma que involucra diferentes vías (Moix, 2006). Así mismo, 
dentro de la intervención profesional existen modelos específicos basados en las principales teorías de género 
y en los movimientos feministas (Viscarret, 2007).

Rodríguez (2015), analizando la teoría existente dentro del Trabajo Social y el género señala que con base a 
diferentes autores su vinculación puede ser analizada desde dos perspectivas:

• La mujer como sujeto de Trabajo Social, es decir como profesional de referencia. Lo cual es producto de la 
asunción del rol reproductivo, que se identifica con los cuidados, protección y responsabilidad frente a las 
necesidades de la familia, y es parte del objeto de esta profesión. Además, siendo identificada la mujer como 
extensión de su rol, aspecto que justifica la fuerte feminización del colectivo y explica la subordinación a 
otras profesiones más masculinizadas (Báñez, 1997; Fombuena, 2006).

• La mujer como objeto de intervención del Trabajo Social, esta cuestión refiere por un lado, a las intervencio-
nes profesionales con usuarias mujeres producto del sistema patriarcal, el machismo y el sexismo. Lo cual 
favorece la discriminación y la exclusión a través de estructuras que así lo disponen, identificando grupos de 
mujeres especialmente vulnerables. Por otro lado, también incluye la asunción de la mujer en un rol repro-
ductivo vinculado a ejercer un rol de interlocutora con el sistema para solucionar y satisfacer las necesidades 
y problemáticas de la familia (Brioso et. al., 2012).

Siendo la perspectiva de género un eje fundamental en las intervenciones profesionales y como señala Fom-
buena (2006), el Trabajo Social una profesión que “se mueve en un eje entre los derechos y los cuidados” 
(p.149), se plantean cuestiones tales como: ¿Qué presencia tiene la cuestión de género en la literatura científi-
ca de Trabajo Social? ¿Mediante qué métodos de análisis se aborda la cuestión de género en las revistas de 
Trabajo Social? ¿Cuáles son las principales temáticas en referencia al género en Trabajo Social? y ¿El contexto 
es determinante en la producción científica en materia de género en las revistas de Trabajo Social? Con base 
en estas cuestiones se planta una investigación con el objetivo de analizar la presencia de publicaciones de 
género en las revistas latinoamericanas de Trabajo Social. Así como identificar la tipología de las publicaciones 
y su temática.

Metodología

La metodología utilizada en esta investigación está basada en una revisión bibliográfica sistemática, a partir 
de la cual se aborda un metanálisis (Sampieri, Collado & Baptista, 2014).

Tomando en consideración los países de España, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y México, y partiendo 
de las revistas de Trabajo Social indexadas en Latindex, se seleccionó una revista de cada país. El periodo 
comprendido de estudio está entre los años 2007 y 2016 (ambos incluidos) con el fin de identificar los estudios 
publicados sobre género en cada una de las revistas. Para ello se utilizaron palabras clave como: género, sexo, 
mujer, hombre, masculino, femenino y derivadas. La búsqueda se realizó en enero de 2018.
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Recuperados los trabajos se extrajo la información pertinente y los datos obtenidos fueron codificados en una 
base de datos para su posterior análisis y discusión. Para ello se identificó: (i) autor/a/s, (ii) año de publicación, 
(iii) país de la revista, (iv) tipo de publicación, (v) temática y (vi) aspectos importantes del estudio. Respecto a 
los tipos de publicaciones se consideraron revisiones bibliográficas (narrativas y sistemáticas), investigacio-
nes cualitativas, cuantitativas y mixtas. Por otro lado, respecto a las temáticas de cada estudio, se utilizó un 
proceso de categorización emergente. Una vez identificada la información de cada publicación se codificó a 
través del programa estadístico SPSS v. 24.

Cabe destacar que la Revista Perspectivas Sociales (México) solo tenía resgistradas publicaciones hasta 2014 
y la Revista Plaza Pública (Argentina) hasta 2015. Así mismo, la Revista Interacción y Perspectiva (Venezuela) 
comenzó a publicarse en 2011 y la Revista Perspectiva (Chile) en 2010.

Resultados

Del total de artículos albergados en el período indicado y las revistas seleccionadas se obtuvo un total de 789 
publicaciones de las cuales 53 versaban sobre distintas cuestiones de género (6,71%).

Tabla 1: Revistas analizadas y artículos identificados

País Revista Fecha inicio 
revista

Nº Total 
artículos

Nª Artículos 
Género

% Artículos 
Género

España Cuadernos de TS 1987 235 10 4.25

Argentina Plaza Pública 2008 232 17 7.32

Venezuela Interacción y 
perspectiva 2011 64 6 9.37

Colombia Prospectiva 2007 105 6 5.71

Chile Perspectiva 2010 75 6 8

México Perspectivas 
sociales 1994 78 8 10.25

Total 789 53 6.71

En la tabla se observa que los países que más publican son México y Venezuela y los que tienen menos co-
bertura son España y Colombia. Por otro lado, respecto a los años de búsqueda analizados se observa que se 
publicaron 2 artículos en 2007, 4 en 2008, 3 en 2009, 1 en 2010, 7 en 2011, 10 en 2012, 5 en 2013, 12 en 2014, 
5 en 2015 y 4 en 2016.
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Gráfico1. Artículos identificados según año

Tomando en consideración el tipo de publicación se observa que 23 son revisiones bibliográficas y el resto 
investigaciones (56,6%), de las cuales 21 son cualitativas, 4 cuantitativas y 2 mixtas.

Gráfico 2. Tipo de publicación

Así mismo, destaca que se identifica una pluralidad de temáticas: violencia de género, diversidad sexual, 
sexualidad, familia, prostitución, penitenciarias, migración, teoría queer, raza, salud mental, obesidad, enve-
jecimiento, trabajo, sexismo, grupo de mujeres, feminismo y clase social. Siendo las más representativas las 
relativas a violencia de género (22,6%), diversidad sexual (13,2%), familia (13,2%), sexualidad (7,54%), migra-
ción (5,6%) y trabajo (5,6%).

En las revisiones bibliográficas las más frecuente son las temáticas de diversidad sexual (6 documentos; 
26,08%), violencia de género (5 artículos; 21,73%), sexualidad (3; 13,04%) y trabajo (3; 13,04%). En el caso de 
las investigaciones cualitativas las temáticas más frecuentes son violencia de género (4 documentos; 9,75%) 
y familia (9,75%); en las cuantitativas 3 versan sobre violencia de género, 1 sobre familia y las mixtas sobre 
familia y penitenciarias.

Gráfico 3: Tipo de publicación según país
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Finalmente, tomando en consideración los distintos contextos, cabe destacar lo siguiente con base en las 
tipologías de publicaciones y temáticas:

• En España se obtuvieron 4 revisiones bibliográficas, 4 investigaciones cualitativas y 2 mixtas; siendo las te-
máticas más repetidas: sexualidad (3) y violencia de género (3).

• En Argentina: 10 revisiones y 7 investigaciones cualitativas, siendo trabajo (3) y violencia de género las prin-
cipales temáticas.

• En Venezuela: 4 investigaciones cualitativas y 2 investigaciones cuantitativas, siendo familia la principal te-
mática (3).

• En Colombia: 3 revisiones y 3 investigaciones cualitativas, en las cuales la temática más frecuente es diver-
sidad sexual (2).

• En Chile: 2 revisiones y 4 investigaciones cualitativas, siendo diversidad sexual la principal temática (3).
• En México: 4 revisiones bibliográficas, 2 investigaciones cualitativas y 2 cuantitativas, siendo violencia de 

género la más frecuente (3).

A través de estos datos se destaca que la realidad en cada contexto es heterogénea y por ello la diferencia en 
la tipología de los documentos y las temáticas. Esto evidencia que las circunstancias contextuales determinan 
el interés de la literatura científica.

Respecto al análisis de los aportes de cada estudio identificado se observa lo siguiente con base en cada una 
de las principales temáticas emergentes:

• La mujer es objeto de un tipo de violencia legitimada por el poder patriarcal, respecto a lo cual Trabajo Social 
tiene un papel especialmente importante, como desarrollar modelos de intervención efectivos (Méndez & 
Álvarez-Buylle, 2007), en los que el apoyo, la eliminación de barreras y mitos y la formación de profesionales 
son elementos a tener en cuenta (Moriana, 2015).

• Desde Trabajo Social debe establecerse un espacio de reflexión para deconstruir y desligitimizar los efectos 
del sexismo y la heteronormatividad, empoderando a las personas que divergen de los modelos identitarios 
que invisibilizan las orientaciones sexuales no heterosexuales y a las personas que no se etiquetan mediante 
patrones cisgénero. También, interiorizar la existencia de nuevos modelos de familia en nuestra sociedad y 
dar respuesta a sus necesidades (Andrade & Uribe, 2015; Segura, 2008).

• La relación entre género y sexualidad identifica una situación de discriminación y vulnerabilidad de la mujer 
respecto a los roles, prácticas, enfermedades, reproducción, etc. (Mendoza, 2012; Cepeda, 2014).

• La mujer asume un rol de pilar fundamental en la familia asociado a las labores reproductivas, lo cual es 
impuesto por el sistema patriarcal e incide en su vida pública. Esto coloca a la mujer en una posición de 
desigualdad respecto al hombre en el ámbito laboral (Támez & Ribeiro, 2011; Guzzetti, 2014).

• La mujer es víctima de diferentes procesos de explotación y exclusión producto de las desigualdades de gé-
nero y la legitimación del poder machista tales como: la prostitución, los procesos migratorios, el trabajo, la 
salud mental, el proceso de envejecimiento, la imagen corporal, etc. (Sacramento & Ribeiro, 2014; Benedetti 
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& Kendzuir, 2015; Cabello & Hernández, 2016; De Lima & Sánchez, 2008; Cortés, 2012; Rodríguez, 2014).

Conclusión 

En esta investigación se ha comprobado que la presencia de publicaciones de género en las revistas latinoa-
mericanas de Trabajo Social representa un 6,61% del total de publicaciones, lo cual refleja que su prevalencia 
es relativamente baja, a pesar de la fuerte vinculación entre Trabajo Social y las cuestiones relativas al género 
(Brioso et.al., 2012).

Por otro lado, se evidencia que la tipología de las publicaciones más frecuente son las revisiones bibliográficas 
y la investigación cualitativa. También se observa que existe una pluralidad de temáticas dentro de este cam-
po, siendo las más frecuentes las referentes a la violencia de género (22,6%), la diversidad sexual (13,2%), la 
familia (13,2%), la sexualidad (7,54%), los procesos migratorios (5,6%) y el trabajo (5,6%). La variable relativa al 
ámbito geográfico es un factor clave tanto en el tipo de publicación como en su temática.
En base a estos resultados cabe destacar que la invisibilización de las cuestiones de género también está 
presente dentro de la comunidad científica, por lo cual es conveniente promover y dotar de más recursos a los 
profesionales para incentivar la producción de estudios sobre este campo, ya que su objeto incide de forma 
directa tanto en las políticas sociales como en el que hacer de los profesionales.
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Anexo I: Estudios identificados en las revistas

Autores Año País Tipo 
documento Temática Observaciones

Méndez y 
Álvarez-Buylla 2007a España

Revisión 
bibliográfica 

narrativa
Violencia de género Necesidad de nuevos modelos de 

intervención

De la Mora 2007b España
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Diversidad sexual Discriminación y exclusión social

Gálvez 2008 España
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Violencia de género Intervención profesional de apoyo

Sanz 2009 España Investigación 
cualitativa

Sexualidad 
adolescente

}Actitudes y conductas de un grupo 
de adolescentes

Menéndez, 
Arenas, Pérez y 

Lorence 
2012 España Investigación mixta Familia Perfil de la mujer, madre usuaria de 

SsSs

Sacramento y 
Ribeiro 2014a España Investigación 

cualitativa Prostitución Relación entre mujer, prostitución y 
estigma

De Miguel 2014b España Investigación mixta Penitenciarias Impacto en las emociones y los 
cuerpos de las mujeres presas

Moriana 2015ª España
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Violencia de género Intervención profesional, barreras

Rivera-Díaz, et 
col. 2015b España Investigación 

cualitativa Sexualidad Relación entre mujer y VIH
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Bravo y 
Caparrós 2015c España Investigación 

cualitativa Migración Dificultades mujeres migrantes

Aponte y Eslava 2008a Colombia
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Teoría queer Diversidad y libertad

Segura 2008b Colombia
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Diversidad sexual
Relación existente entre las 

subjetividades homosexuales y la 
ciudad en tanto espacio colectivo

Marín y Quintero 2012a Colombia Investigación 
cualitativa Prostitución Imagen y concepto de la mujer 

prostituta

Cortés y 
Carranza 2012b Colombia Investigación 

cualitativa Raza Construcción de identidad femenina 
de las mujeres negras

Chávez y 
Bohórquez 2014 Colombia Investigación 

cualitativa Migración Jefaturas femeninas y 
desplazamiento forzado

Andrade y Uribe 2015ª Colombia
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Diversidad sexual Homoparentalidad

Arévalo, Lizama 
y Sanhueza 2011a Chile Investigación 

cualitativa Diversidad sexual
Revelación de homosexualidad de 
un hijo y reconstrucción del vínculo 

parento-filial

González 2011b Chile Investigación 
cualitativa Violencia de género

Mujeres y violencia 
transgeneracional: mitos y 

creencias que naturalizan el 
maltrato en los sistemas familiares

Azocar 2015 Chile
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Diversidad sexual Diversidad sexual e Intervención 
Social

Avaria, 
Avendaño, 

Rivera y 
Sepúlveda

2016a Chile Investigación 
cualitativa Familia Maternidad Transnacional

Muñoz, 
Honores,

Cabezas, Soto y 
Sanhueza

2016b Chile
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Diversidad sexual Concepto de parentalidad y su 
expresión en parejas lesbigay
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Benedetti y 
Kendziur 2016c Chile Investigación 

cualitativa Salud mental

Significados que las mujeres 
usuarias de Servicios de Salud 

Mental otorgan a la experiencia de 
la “locura”

Alvarado y 
Guerra 2012a Venezuela Investigación 

cuantitativa Violencia de género

La violencia de género se encuentra 
actualmente entre las prioridades 

de salud, evidenciándose un 
desconocimiento por parte de los 

profesionales

Soto 2012b Venezuela Investigación 
cualitativa Violencia de género

Protección social y jurídica del 
género en
Venezuela

Alcaraz 2013a Venezuela Investigación 
cuantitativa Familia Jefas de Familia en el Estado de 

Colima

Aparicio, 
Urdaneta y 
González

2013b Venezuela Investigación 
cualitativa Familia

La Educación Preescolar. Sus 
significados sociales desde la 

Madre

González-Ferrer 2013c Venezuela Investigación 
cualitativa Familia Monoparentalidad

Cabello y 
Hernández 2016 Venezuela Investigación 

cualitativa Obesidad
El grupo de ayuda mutua como 
modelo de intervención en un 

contexto comunitario

De Lima y 
Sánchez 2008 México

Revisión 
bibliográfica 

narrativa
Envejecimiento Mujer, familia y envejecimiento

Cerros y Ramos 2009 México
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Trabajo Emociones de mujeres académicas

Támez y Ribeiro 2011a México
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Familia Divorcio como fenómeno social

Gutiérrez y 
Cervantes 2011b México Investigación 

cualitativa Trabajo

Las condiciones sociolaborales 
de las mujeres profesoras de 

educación primaria en el noroeste 
del estado de Chihuahua
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Trujillo,
Mauricio y 
Montoya 

2011c México Investigación 
cualitativa Violencia de género Proyecto intervención

Mendoza 2012a México
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Sexualidad Reproducción

Sánchez y 
Mancinas 2012b México Investigación 

cuantitativa Violencia de género Tipos de parejas e impacto en la 
violencia doméstica en México

Rodríguez y 
Hernández 2014 México Investigación 

cuantitativa Violencia de género
Las fuentes de apoyo social y su 
impacto en la violencia y malestar 

en mujeres maltratadas

Rébori 2009 Argentina Investigación 
cualitativa Laboral Intervención profesional

Bruni 2010 Argentina Investigación 
cualitativa Familia

Maternidad-sexualidad de mujeres
internadas por padecimiento 

mental.

Genissel y Laski 2011a Argentina Investigación 
cualitativa Violencia de género Intervención profesional

Madrid y Ruiz 2011b Argentina Investigación 
cualitativa Migración

Relación entre migración femenina 
internacional, participación 

política-social en sus comunidades 
de origen y las condiciones de 

participación política-social

Firpo y Das 
Biaggio 2012a Argentina

Revisión 
bibliográfica 

narrativa
Sexualidad Relación entre sexualidad y género

Vivanco y 
Espinoza 2012b Argentina

Revisión 
bibliográfica 

narrativa
Violencia de género Problemática alta indicencia

Cortés 2012c Argentina Investigación 
cualitativa Sexismo Sexismo, publicidad y jóvenes

Fernández 2013a Argentina Investigación 
cualitativa Grupo de Mujeres Experiencia mujeres

Meske 2013b Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Diversidad sexual Relación entre sexualidad y 
diversidad sexual
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D´atri 2014a Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Violencia de género
Femicidios, la trata de mujeres para 

la explotación sexual, como así 
también el aborto ilegal

Anzorena 2014b Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Feminismo Feminismo, estado y políticas 
públicas

Valdevenito y 
Morales 2014c Argentina

Revisión 
bibliográfica 

narrativa
Clase social Relación entre clase y género en TS

Cutuli 2014d Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Trabajo Análisis empleo con perspectiva de 
género

Guzzetti 2014e Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Trabajo Desigualdad de género en una 
sociedad patriarcal

Rodríguez 2014f Argentina Investigación 
cualitativa Migración Feminización de las migraciones

Tabbush 2014g Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Feminismo Feminismo y protección social

Cepeda 2014h Argentina
Revisión 

bibliográfica 
narrativa

Sexualidad Aborto
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CAPITALISMO MONOPOLISTA E OS REBATIMENTOS NO SERVIÇO 
SOCIAL CONTEMPORÂNEO
Maria Angélica Paixão Frazão 
UFRJ/Brasíl

Resumo

O Serviço Social corresponde a uma profissão que nasce no bojo do desenvolvimento do capitalismo monopolista, quando o Estado 
passa a atuar de forma organizada e sistemática sobre as refrações da “questão social”. No entanto, no envolver do capitalismo 
contemporâneo, ocorrem três mudanças fundamentais na estratégia de acumulação do capital: a reestruturação produtiva, o neo-
liberalismo e o predomínio do capital financeiro. Esse contexto acentuará as contradições no cotidiano do exercício profissional do 
assistente social, que agora trabalhará sobre novas reconfigurações exigidas pelo Estado, modificações no âmbito das politicas 
sociais e as demandas presentes nas “novidades” da velha “questão social”. Estudar a tese da estrutura sincrética do Serviço Social 
hoje é retornar para o seio do debate profissional as demandas contemporâneas que se apresentam para os assistentes sociais, com 
o processo de reconfiguração do Estado na periferia do capitalismo, bem como as novas determinações, da formação ao exercício 
dos assistentes sociais.
 
Palavras chaves: Capitalismo Monopolista. Sincretismo. Serviço Social.

Introdução

Este trabalho é fruto do desdobramento do trabalho cooperado de docentes e discentes vincu-
lados ao Núcleo de Pesquisa e Estudos Marxistas (NEPEM), e tem por objetivo investigar as co-
nexões existentes entre a dinâmica do capitalismo contemporâneo e os modos de pensar e ser 
do Serviço Social brasileiro. Tomamos como central a tese desenvolvida por José Paulo Netto na 
obra “Capitalismo Monopolista e Serviço Social” (2011) sobre a estrutura sincrética do Serviço So-
cial. Segundo a tese desenvolvida por Netto, o fio condutor do Serviço Social é a estrutura sincrética 
, constituída por três fundamentos objetivos: a “questão social”, enquanto campo de demandas e objeto de 
intervenção profissional; o cotidiano, como horizonte de intervenção e a manipulação de variáveis empíricas 
que trata da modalidade específica de intervenção profissional. Será no período do capitalismo monopolista 
que o Serviço Social se apresenta enquanto profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, para 
atuar na operação, execução e gestão de politicas sociais. Nossa hipótese é de que a fase atual do capita-
lismo, o contemporâneo, tem a força de reeditar aspectos teóricos e ideológicos do passado profissional, 
colocados em xeque pela Intenção de Ruptura, vertente crítica da renovação do Serviço Social brasileiro que 
conquistou hegemonia no meio profissional nos anos 1990, erigindo um novo projeto de profissão – o Projeto 
Ético Político.

Diante das mudanças societárias ocorridas na passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo 
monopolista, temos uma ampliação nas funções do Estado, dentre elas, um tratamento diferencial da cha-
mada “questão social”. No capitalismo concorrencial, o Estado atuava predominantemente através dos seus 
aparelhos repressivos, âmbito da coerção, quando chamado a responder às manifestações da “questão so-
cial”. Neste sentido, no capitalismo monopolista fez-se necessário o surgimento de uma profissão inserida 
na divisão social e técnica do trabalho que pudesse intervir nas sequelas da “questão social”, tendo como 
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horizonte de atuação profissional a administração ou gestão técnica ou “científica” do cotidiano. 

Partimos da compreensão de Heller (2008) sobre o cotidiano, segundo a qual, a vida cotidiana corresponde à 
vida do indivíduo social (ser ao mesmo tempo singular e universal), que se reproduz enquanto tal ao produzir 
a sociedade. Ao fazer parte do bojo das relações de reprodução do ser social, a vida cotidiana constitui-se 
como parte de uma totalidade que, embora histórica, é insuprimível. A vida cotidiana possui três determi-
nantes fundamentais: a heterogeneidade, a imediaticidade e a superficialidade extensiva. (CARVALHO; NE-
TTO, 1996, p.67). A expressão da heterogeneidade pode ser caracterizada pelo conjunto das atividades que 
prevalecem na vida cotidiana, a saber: a organização do trabalho, a linguagem, a interação, o lazer e a vida 
privada, que se apresentam enquanto necessidades hierárquicas que se modificam em razão das estruturas 
econômico-sociais. 

Ao buscar dar respostas às diferentes demandas que aparecem na cotidianidade, o homem opera numa re-
lação imediata entre pensamento e ação, comportando-se de forma espontânea e pragmática na epiderme 
da vida. Ao responder ativamente a essas demandas, a vida cotidiana exige de cada homem uma distribuição 
e fragmentação da sua atenção e força, reproduzindo dessa forma uma superficialidade da situação na qual 
é chamado a responder, pois deixa de concentrar sua atenção na realização de uma atividade considerando 
as relações que a constitui. 

No capitalismo monopolista, mais expressamente nessa etapa que Ernest Mandel (1985) denominou como 
“capitalismo tardio”, o inteiro cotidiano dos indivíduos é dominado pelo capital, na medida em que há uma 
crescente generalização da dominação, mercantilização e burocratização da vida social. No período do ca-
pitalismo tardio, observa-se que as tendências do processo de acumulação do capital se intensificam, apro-
fundando a divisão e a socialização internacional do trabalho. Um fenômeno que Mandel também analisará 
nesse período é o da supercapitalização: dificuldades de valorização do capital (1985, p. 282). Essa massa 
de capitais que encontram limitações para se valorizar na indústria migram para as áreas de serviço e repro-
dução da vida social. Crescem os setores de serviços e atividades profissionais vinculadas ao processo de 
reprodução da vida social, como por exemplo: a cultura, o lazer, saúde, educação, dentre outras. Cria-se um 
“mercado universal”, caracterizando-se não apenas por uma atuação do mercado no âmbito público, como 
também a criação de serviços e mercadorias que invadem e metamorfoseiam o âmbito “privado” da vida dos 
indivíduos sociais.

Segundo Braverman (1987, p.231) é na “era do monopólio que o modo de produção capitalista de produção 
recebe a totalidade do indivíduo, da família e das necessidades sociais, e ao subordiná-lo ao mercado, tam-
bém os remodela para servirem às necessidades do capital”. A universalização do sistema mercantil coloca 
em patamar superior também os processos alienantes e alienados. O efeito do controle da organização inteira 
da sociedade através da mercantilização da vida permite uma universalização do agir da imediaticidade da 
vida social, dos condicionantes da alienação. Vale lembrar que, a cotidianidade não é necessariamente aliena-
da, embora seja esta uma das esferas da vida social mais propensas à alienação, tendo em vista seu caráter 
imediato, sua heterogeneidade e superficialidade.
 
A alienação tem seu solo genético na divisão social do trabalho e na propriedade privada, existindo anterior-
mente ao modo de produção capitalista. Mas é também no modo de produção capitalista que aparecem for-
mas específicas de alienação que obscurecem a essência dos fenômenos, como a reificação que coisifica as 
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relações sociais, ao creditar uma aparência de “coisa” às ações humanas; e o fetichismo que atribui às “coi-
sas” qualidades que são próprias e exclusivas dos homens. No entanto, a reificação, enquanto modalidade 
de alienação, é a expressão particular da alienação no capitalismo dos monopólios e se instala no cotidiano. 
É importante ressaltar que a alienação é um tema controverso no debate marxista, uma vez que, para alguns 
marxistas, trata-se de um tema idealista abandonado pelo Marx maduro, enquanto que para outros, como 
Lukács (2003) corresponde a um tema central da teoria social marxiana, o que permite entendê-la como uma 
ontologia do ser social no capitalismo. De fato, pode-se dizer que o sincretismo profissional é uma expressão 
na cultura profissional do Serviço Social do processo mais geral e abrangente da reificação da vida social tal 
como estudado por Lukács em História e Consciência de Classe (2003) e desenvolvido entre nós por Netto 
em Capitalismo e reificação. (2015).

O terreno em que se move o Serviço Social contemporâneo se caracteriza por um campo fértil de contradições 
próprias da dinâmica da ordem capitalista. A velocidade com a qual se move o capitalismo atual imprime as 
suas contradições à aparência do novo, surgindo como se representasse a ultrapassagem de formas pretéri-
tas. Entendemos que o assistente social, chamado a atuar na reprodução das relações sociais, tem como ho-
rizonte profissional o cotidiano, sua administração ou gestão técnica ou “científica”. No cotidiano o assistente 
social se depara com o fetichismo presente nas relações sociais próprias da sociedade capitalista. Trata-se 
aqui de condicionantes estruturais que requerem uma atuação pragmática na intervenção profissional sobre 
as refrações da “questão social”, um campo que por si mesmo aparece de forma fragmentada. Nesse cenário 
em que o fetichismo enlaça a cotidianidade, o assistente social se depara com a heterogeneidade, a realidade 
imediata que apresenta diversas demandas, e tenta respondê-las ativamente, o que o leva a pensar e agir 
na sua pratica profissional de forma imediatista. O enfrentamento da “questão social” pelo Estado se realiza 
principalmente através de políticas sociais, cujo objetivo não é a resolução das manifestações da “questão 
social”, pois isso somente é possível com a própria superação da sociedade capitalista.

A demanda que o Estado e os empregadores colocam para o Assistente Social é a de administração ou ges-
tão da “questão social” através da operação, na maioria das vezes terminal, das políticas sociais como trabal-
ha Netto (apud Braz, 2017, p. 297). Portanto, o assistente social trabalha com uma série de demandas que são 
impossíveis de serem resolvidas em sua gênese, sendo levado a exercer uma prática indiferenciada, em que 
o específico da profissão é a inespecificidade da prática. Nesse tipo de intervenção retomamos aspectos que 
muitas vezes naturalizam e fragmentam os processos sociais, dificultando o reconhecimento da totalidade 
social de cada fenômeno apresentado. Diferente de uma análise endogenista que caracteriza o Serviço Social 
como uma evolução da “filantropia”, a literatura crítica da área tornou inteligível o surgimento da profissão a 
partir da análise das novas demandas colocadas pela refuncionalização do Estado na era monopólica. É so-
bre o mesmo prisma que se deve compreender a atualidade da profissão, ou seja, entender os desafios do 
Serviço Social na contemporaneidade requer investigar as conexões estreitas entre o exercício profissional do 
assistente social, as novas expressões da velha “questão social” e as transformações operadas no Estado na 
fase atual do estágio monopolista do capitalismo, marcada pela hegemonia do capital financeiro.

Diante do desenvolvimento do capitalismo no último quartel do século XIX e da organização monopólica, o 
Estado redimensiona-se, ampliando suas funções, garantindo as condições gerais de acumulação de capitais 
através do controle dos mercados sobre o acréscimo de lucros capitalistas. Se no período “clássico” do im-
perialismo destaca-se dois aspectos fundamentais do processo de acumulação de capitais como a superca-
pitalização e o parasitismo, será no período do “capitalismo tardio” que Mandel (1985) destacará os impactos 
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dessas duas características no decorrer da “era do ouro do capital”. Os grupos monopolistas demandarão do 
mecanismo extraeconômico – o Estado – a intervenção sistemática e organizada na economia capitalista ao 
exercer suas múltiplas funções. 

Refuncionalizado pela etapa imperialista do capitalismo, o Estado exercerá, de acordo com Netto (2011, p.24) 
uma série de funções, dentre elas funções econômicas diretas (o Estado funcionava como capitalista coletivo, 
atuando como um “empresário” de bens não rentáveis, fornece matéria prima a custos baixos, compran-
do empresas com dificuldades financeiras ou, ainda, repassando complexos públicos para os monopólios); 
funções econômicas indiretas (o Estado comprava serviços e mercadorias dos monopólios, permitindo a 
valorização do excedente econômico, investia na profissionalização da força de trabalho, na pesquisa e pro-
dução tecnológica); funções estratégicas (O Estado ao combinar suas funções econômicas diretas e indiretas 
passava a organizar e administrar os ciclos de crise do capital, através de uma intervenção planejada e criação 
de projetos de desenvolvimento econômico); funções extraeconomicas (articulação das funções econômicas 
e politicas do Estado, através de uma intervenção extraeconomica o Estado passa a atender parte das de-
mandas reivindicadas pelos trabalhadores, desde que possam ser incorporadas pelo capital, sem representar 
um risco à sua ordem).

A era dos monopólios demarcou não apenas um novo momento do desenvolvimento econômico mundial, 
mas também inaugurou outro patamar de organização do poder politico da sociedade. É neste sentido que o 
Estado amplia sua intervenção politica quanto à classe trabalhadora, percebendo a possibilidade de combinar 
repressão e concessão, partindo de uma perspectiva de ser um instrumento “coesionador da sociedade”. As-
sim, cresce os instrumentos de força destinados a manutenção da “lei e da ordem”, investe-se muitos capitais 
no aparato militar, assim como se organiza uma vasta legislação social para atender parte das reivindicações 
do proletariado na forma de assistência ao trabalhador, etc. 

As transformações societárias ocorridas no final do século XX fazem emergir as bases para o desenvolvimen-
to da terceira etapa do capitalismo monopolista, o capitalismo contemporâneo. Essas modificações decorri-
das da crise da chamada “Era do Ouro” do capital, expressam uma transição no regime de acumulação e na 
regulamentação da vida social e politica. O que está diante de nossos olhos com a crise que se apresenta nos 
anos setenta, é uma serie de modificações que ocorrem por dentro de toda a estrutura do capital. O movimen-
to do capitalismo por si só levou ao longo da historia à diversas crises. Diferentemente das manifestações de 
suas crises cíclicas, alguns autores do campo da teoria social critica, compreenderão essa crise do capital, 
como uma crise sistêmica. Deste modo: 

Seus primeiros sinais sobrevieram na crise da Bolsa de Nova York, em 1987 - com a sequência, a 
partir dela, de efeitos em cascata expressos nos vários episódios de crises localizadas. Tais crises, 
a que os chamados “comentaristas” ou “jornalistas econômicos” da grande imprensa conveniente 
e ignorantemente consideram de forma isolada (a crise dos “Tigres Asiáticos”, a “crise da Bolsa 
Nasdaq”, a “crise da bolha imobiliária” e, agora, a “crise do euro”) são os indicadores mais visíveis 
de uma só crise: são indicadores da emergência de uma nova crise sistêmica do sistema capitalista 
e que apresenta traços inéditos em relação às duas anteriores. Aqueles que não compreenderem 
estas particularidades da crise contemporânea provavelmente vão considerar que há remédios 
para ela nas terapias (ainda e sobretudo de raiz keynesiana) adotadas no século XX (NETTO, 2012, 
p. 416).
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Assim sendo, a crise dos anos setenta fez explodir a acumulação do padrão fordista que predominara ante-
riormente. Com o fim desse ciclo de crescimento, emerge uma onda de recessão econômica, da qual terá 
como respostas segundo Braz e Netto (2011, p.214) a estratégia de articulação entre a ideologia neoliberal, a 
reestruturação produtiva e a financeirização. 

O ideário neoliberal aparece a partir desse momento criando as condições politicas, econômicas e so-
ciais para o aumento dos lucros capitalistas, principalmente do setor financeiro. O neoliberalismo 
 teve como um dos seus principais formuladores o economista F. A. Heyek. Na defesa desse projeto, Heyek 
advogou por uma ordem social totalmente regida pelas leis de mercado numa dinâmica de mercantilização 
total e extrema, sem qualquer “contaminação” da democracia, setor público e especialmente ideias socialis-
tas, promovendo reformas na máquina administrativa do Estado. 

A ofensiva neoliberal chega ao Brasil, na década de 1990, desde então passa a ganhar diferentes contornos 
nos diversos governos. O projeto atual do capital no Brasil ganha novo relevo também em suas funções mais 
puramente econômicas: o neoliberalismo dos últimos governos trabalhou no sentido de impulsionar as ati-
vidades econômico-financeiras por meio tanto do financiamento direto das condições gerais da produção 
capitalista, quanto através do planejamento e da garantia das bases financeiras nas quais se movem os con-
traentes do capital financeiro, detentores multifacetados de títulos da dívida pública, de ações nos monopólios 
bancários e nos monopólios industriais. No processo de acumulação do capital no capitalismo contemporâ-
neo, se desenvolveu em escala mundializada, combinando guerras permanentes aos pobres, crimes ambien-
tais, desenvolvimento de uma cultura decadente ideologicamente, obsolescência programada, militarização 
da vida, crescimento de racismo e xenofobia, focalização de politicas sociais, privatizações, flexibilização das 
relações de trabalho, desregulamentação dos sistemas financeiros nacionais e crescimento da pauperização 
dos trabalhadores. Neste sentido, resgatamos a seguinte afirmativa:

Conjunturas de rápidas e intensas transformações societárias constituem o solo privilegiado para 
processamento de alterações profissionais - seja o redimensionamento de profissões já consolida-
das, seja o surgimento de novas atividades e ramos profissionais. (NETTO, 1996, p. 88). 

 
As políticas neoliberais de retirada dos benefícios sociais (que operavam como salário indireto nas políticas 
keynesianas) e desmonte do Estado de Bem Estar europeu (e suas formas periféricas, como as materializadas 
na constituição brasileira de 1988), que tanta relevância tiveram na conformação de um perfil profissional novo 
nos últimos anos, junto com as transformações produtivas que, por falta de uma melhor caraterização, deno-
minamos pós-fordistas. Significam uma mudança drástica no arcabouço político-institucional, técnico opera-
cional, e ético-político, no qual opera o Serviço Social. Neste contexto, a estratégia de restauração da ordem 
do capital combateu veementemente qualquer tentativa de manutenção das conquistas politicas e sociais 
dos trabalhadores ao longo dos “anos dourados”, reafirmou o caráter bárbaro do qual se ergue o processo de 
acumulação do capital. Assim sendo: 

Uma das suas múltiplas faces contemporâneas é o trato político-institucional que confere às mas-
sas excedentárias aos interesses imediatos do capital – trato consistente na articulação entre 
violência extra-econômica permanente e assistencialismo minimalista. (NETTO, 2010, p. 31).
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Combinando as diversas práticas profissionais disciplinadoras agora temos também as práticas de empode-
ramento e empreendedorismo como formas de enfrentamento ou de gestão da “questão social”, sendo que 
esta por sua vez adquire a forma de “barbárie”. Esta nova forma de expressão da “questão social” (a barbárie) 
e de enfrentamento por parte do Estado e do empresariado (empreendedorismo e empoderamento), nos leva 
a pensar na persistência e até revigoramento da estrutura sincrética do Serviço Social na contemporaneidade. 
Não somente através das políticas de empoderamento, mas também através de políticas mais tradicionais 
como o punitivismo e a assistencialização caracterizam o novo trato da “questão social” na sua forma con-
temporânea, como barbárie. 

Em contraposição os enormes avanços do Serviço Social, na elaboração de um projeto profissional vinculado 
à teoria social marxiana, a estrutura sincrética que emoldura o exercício profissional desde sua gênese, na 
atual fase do capitalismo ganha as possibilidades concretas de reeditar e recuperar, traços do conservadoris-
mo profissional presente ao longo da trajetória profissional. Neste sentido, cabe analisarmos as possibilidades 
e limites do atual projeto ético politico do Serviço Social diante do atual contexto. Assim, Braz nos remete que:

Esta pobre ambiência cultural aprisiona o mundo das ideias burguês, que ora traveste-se 
com tintas irracionalistas ora encobre-se na manta puída da miserável razão, igualmente for-
mas ocultadoras de seu caráter destrutivo da razão, intenciona o conservantismo restaura-
dor ou anticapitalista romântico, em especial aquele ligado à “questão social”. Se, no pla-
no teórico, as tendências atuais do serviço social parecem enamorar mais o irracionalismo 
pós-moderno, no plano prático profissional, sucumbe-se a uma aproximação maior com as 
formas racionais formal-abstratas que se expressam numa reiteração do ecletismo ideo-
lógico e científico medular do velho conservadorismo que persiste na profissão (2012). 
 

Finalmente, digamos que há outro elemento a ser levado em consideração que é o protagonismo dos sujeitos 
sociais, particularmente da classe trabalhadora. Como tem sido muito bem estudado na bibliografia profissio-
nal (Netto, 2011), o projeto profissional crítico conhecido como projeto ético-político, nasceu nas lutas sociais 
e políticas pela redemocratização no final dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980. Antes, nos anos 1960, o 
processo da Reconceituação do Serviço Social na América Latina também foi um resultado concreto das lu-
tas daqueles dias inspiradas na revolução cubana. Estas lutas, dos anos 1980 na nossa sociedade, se confun-
dem com a construção de uma estratégia conhecida como estratégia democrático-popular e tem expressão, 
especialmente, porém não unicamente, na constituição de partidos e movimentos sociais de trabalhadores 
que marcaram a história da nova república. Este é um processo que parece ter chegado ao fim na atualidade, 
quando o atual governo Temer, realiza desmonte da legislação trabalhista da CLT dos anos quarenta do século 
passado, assim como na dotação orçamentaria das políticas sociais da constituição de 1988, dando lugar 
a uma nova era ou época história na nossa formação social. Medidas como o congelamento do orçamento 
público por duas décadas das politicas de educação, saúde e assistência social, reforma da previdência e tra-
balhista, projeto de lei “escola sem partido”, constituem-se enquanto ataque direto aos direitos historicamente 
conquistados pelos trabalhadores, possibilitando o capital financeiro valorizar-se ao apropriar-se também das 
politicas sociais.

O que chama a atenção, nestes dias, é que, a diferença do que aconteceu nos anos 1980, o protagonismo 
da classe trabalhadora está bem atenuado. E esta situação de retraimento da classe trabalhadora tem con-
sequências no projeto profissional, uma vez que como já tem sido analisado por Netto (1999) e Braz (2008) há 
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uma dialética (não uma relação mecânica) entre os projetos societários, os projetos das classes sociais e os 
projetos profissionais. Várias contribuições buscam explicar a perda de protagonismo político dos trabalha-
dores nos últimos anos. No caso particular do Brasil, esse debate passa por entender o papel do ciclo aberto 
ao final da ditadura empresarial-militar e a formação e consolidação do programa do projeto democrático-po-
pular (PDP). Nesse sentido, Mauro Iasi (2016; 2006) compreende que a PDP conformou um amoldamento à 
ordem das principais organizações formadas no último ciclo, como destaque para o Partido dos Trabalha-
dores, conformando um apassivamento e regressão política e de consciência da classe explorada. Além de 
Iasi, outros autores buscam explicar essa perca de radicalismo e protagonismo político por outros aportes 
teóricos, como Ruy Braga (2012) e Singer (2012), contudo, concordando no essencial de que os exploradores 
deixaram de ser atores da grande política. 

Este elemento, o retraimento do protagonismo da classe trabalhadora, junto com aquele outro das mudanças 
produtivas pós-fordistas, a financeirização do capital, a sua forma cultural, a pós-modernidade, na qual se 
expressam nesta terceira fase do capitalismo dos monopólios, nos leva a considerar a importância de resga-
tar no debate profissional o problema do sincretismo profissional, que quando foi levantado pela primeira vez 
por Netto nos anos de 1990 ficou praticamente esquecido, e que hoje nos parece particularmente destacado 
no debate profissional que pretende aprofundar a vertente crítica do projeto profissional do Serviço Social.  
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DILEMAS ÉTICOS DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN PERÚ, 
INTERVENCIÓN EN EL CAMPO SOCIOJURÍDICO 
Raquel Cuentas Ramírez 
Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú

Resumen

La ponencia aborda los “dilemas éticos de las y los trabajadores sociales en el contexto de su intervención en el campo socio jurí-
dico: una reflexión a partir de la realidad de Perú; lo cual constituye uno de los temas menos estudiados y debatidos del quehacer 
profesional. Para ello se presenta un caso relacionado con una intervención sociojurídica, típica, que se presenta en Perú y que 
cuestiona la acción profesional e impone tomar decisiones éticas oportunas. 

El contenido de esta ponencia se enmarca en la realización de la tesis doctoral “Dilemas Éticos de las y los trabajadores sociales en 
Perú”. Se espera motivar al colectivo de trabajadores sociales a iniciar debates y propuestas concretas sobre resolución de dilemas 
éticos.

Palabras claves: Dilemas éticos – intervención sociojurídica - 

Introducción

La ponencia que se presenta es un artículo que aborda los “dilemas éticos de las y los trabajadores sociales 
en el contexto de su intervención en el campo socio jurídico: una reflexión a partir de la realidad de Perú”. Este 
tema es uno de los menos estudiados y, por ende, menos debatidos del quehacer profesional en el ámbito 
de la ética y la deontología del Trabajo Social. Su abordaje constituye un reto por ser nuestra profesión una 
profesión social eminentemente ética.

Son éticas las actuaciones, percepciones y decisiones que toman las y los trabajadores sociales cuando se 
enfrentan a diversas situaciones sociales de la población usuaria en los diferentes espacios donde se desem-
peñan, ya sea instituciones públicas, ONG, empresas, iglesias, colegios, universidades o cooperación inter-
nacional; o también, cuando tienen a cargo el diseño de políticas sociales o la implementación de servicios y 
políticas a nivel individual, familiar, grupal o comunal.

El objetivo es colocar en la agenda profesional de la investigación dos aspectos, el primero, la importancia de 
conocer cómo las y los trabajadores sociales aplican la ética en el trabajo cotidiano; y segundo, la necesidad 
de diseñar metodologías innovadoras que permitan con base en lo investigado, retroalimentar e incidir pro-
positivamente en una intervención ética en valores y a escala humana. Lo anterior, teniendo en cuenta este 
grupo profesional cumple un rol importante en el desarrollo de las políticas sociales, y por ende, contribuye 
en la promoción y el ejercicio de derechos humanos de los diversos grupos poblaciones con los cuales se ha 
venido relacionando a lo largo del tiempo, en especial aquellos que viven situaciones de exclusión, pobreza y 
riesgos psicosociales. 

El presente documento da cuenta de algunas reflexiones surgidas en el marco de la realización de la tesis 
doctoral en curso sobre los “Dilemas Éticos de las y los trabajadores sociales en Perú”. 
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El tema propuesto es innovador, de actualidad y de gran relevancia no sólo para el Trabajo Social, como pro-
fesión eminentemente social y ética, sino también para la actuación social en el país porque Perú, durante 
las décadas de los ochenta y noventa, vivió una guerra interna, que costó miles de vidas, en particular, de 
poblaciones en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, ubicadas en la sierra y la selva peruana. Esta 
situación de conflicto armado, dividió al país, dejando secuelas y cicatrices difíciles de superar aún hoy, lo 
cual ha sido documentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, creada con la finalidad 
de analizar y plantear una serie de recomendaciones para iniciar el proceso de reparación a las víctimas y la 
población peruana en general. 

Las recomendaciones planteadas proponen retos a todos los niveles de la vida, uno de ellos relacionado con 
el rol de los profesionales y una intervención más humana a favor de la dignidad de las poblaciones. En ese 
sentido, abordar los dilemas éticos supone un paso más hacia el conocimiento de las situaciones de violencia 
y violación de derechos humanos vivida en Perú y el papel de los trabajadores sociales frente a la resolución 
de estos dilemas. 

Además, frente a las situaciones de corrupción por parte de algunos representantes de la clase política, es 
necesario conocer cómo en el imaginario social peruano se vienen reproduciendo este tipo de actuaciones 
a pequeña escala, y si este tipo de ejemplo público tiene o no repercusión al momento de resolver dilemas 
éticos por parte de las y los trabajadores sociales. 

Finalmente, se espera motivar al colectivo de trabajadores sociales a iniciar debates y propuestas concretas 
sobre la resolución de dilemas éticos, con miras a generar un aporte teórico – práctico no sólo para la profe-
sión de Trabajo Social, sino también a nivel de las políticas sociales en Perú. 

La ética en el centro del debate del desarrollo para humanizarlo

Los temas relacionados con la ética actualmente vienen constituyéndose en temas capitales en el mundo, 
pero en países como Perú —al igual que en el resto de América Latina y el Caribe—, las cuestiones éticas 
están relacionadas con las expectativas de desarrollo humano (Lerner, 2004). Así, en esta parte del mundo, la 
incorporación de la ética en las teorías y las políticas de desarrollo, no es un tema enteramente novedoso ni 
marginal en la discusión contemporánea, todo lo contrario, los problemas relativos a los valores y las actitudes 
morales ocupan un espacio cada vez mayor por el desarrollo de las ideas y propuestas de diversas acciones 
ciudadanas, así como por las propuestas de pensadores latinoamericanos que vienen aportando a su auge y 
vigencia, como es el caso de Bernardo Kliskberg (Argentina) y Salomón Lerner (Perú), por citar algunos. 

Como bien lo expresa Kliskber (2005), durante las últimas décadas se ha aprendido que hay dimensiones de la 
ética que pueden ser decisivas para la marcha de una sociedad, como la honestidad, la solidaridad y el senti-
miento de preocupación del uno por el otro. En América Latina, continente con tantas posibilidades y avances, 
pero al mismo tiempo con los mayores niveles de pobreza e inequidad del mundo, se requiere potenciar esa 
solidaridad, que puede aportar en lo cotidiano, y ser un firme cimiento para construir sociedades de inclusión 
social universal y democratización de oportunidades.

Para potenciar esto, las y los profesionales juegan un rol importante, siendo uno de los actores clave los tra-
bajadores sociales en la medida que se trata de una profesión que surge de los ideales humanitarios y demo-
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cráticos, y sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas las personas. Desde 
sus comienzos hace más de un siglo, la práctica de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las ne-
cesidades humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen 
la motivación y la justificación de la acción del Trabajo Social. Así, la profesión lucha por mitigar la pobreza y 
liberar a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, para promover su inclusión social. Los valores 
del Trabajo Social están expresados en los códigos de ética profesional nacionales e internacionales (FITS).

En definitiva, las y los trabajadores sociales, deberían plasmar su práctica profesional en comportamientos co-
tidianos, en la opción por tomar una decisión y sobreponer unos principios sobre otros, considerando no sólo 
el código profesional, la experiencia, sino y sobre todo, actuando éticamente, poniéndose en el lugar de la otra 
persona, y analizando los pros y contras de dicha decisión, es decir las posibles consecuencias que puedan 
ocurrir en la persona. Pero se conoce poco o casi nada sobre cómo se vienen implementando en la práctica 
cotidiana estas responsabilidades éticas, cómo se resuelven los dilemas éticos y cuáles son los impactos en 
la situación final resuelta. Ello sin quitar y dejar de lado que la responsabilidad de una actuación ética corres-
ponde a una responsabilidad social que compete además, a las políticas públicas, a la empresa privada, la 
sociedad civil, el voluntariado, las universidades, los medios de comunicación, y las y los ciudadanos de a pie. 
En este punto, se hace referencia a lo expresado por E. Morin, que califica de “Titanic planetario” -con su 
cuatrimotor técnico, científico, económico y de beneficios, pero no controlado éticamente y políticamente- a 
la actual problemática ética contemporánea: “Hay que pensar de nuevo el desarrollo para humanizarlo. ¿Cómo 
integrar la ética? No se puede hacer una inyección de ética como se hace una inyección de vitaminas en un 
cuerpo enfermo. El problema de la ética es que debe encontrarse en el centro mismo de este desarrollo” (Mo-
rín, citado por Vallaeys, 2005).

Poner la ética en el centro del desarrollo para humanizarlo es una tarea urgente que, sin duda, por primera 
vez en la historia de la humanidad no constituye solamente un imperativo moral, sino también una cuestión de 
supervivencia. No sólo es preciso pensar que el nivel actual de las desigualdades entre ricos y pobres condu-
ce a corto o mediano plazo a un conflicto. Pensar un nuevo desarrollo basado en valores éticos de equidad, 
solidaridad, responsabilidad y sostenibilidad implica una serie de cambios en el rumbo de nuestro “Titanic 
planetario” (Vallaeys, 2005). 

Espacios para iniciar el debate de la ética

La actual situación social, política, económica, cultural y ambiental que afecta a la población peruana, exi-
ge partir de un conocimiento del estado de la actuación ética de las y los profesionales de Trabajo Social, 
que permita fomentar mayor lucidez y responsabilidad frente a los dilemas que se presentan en el ejercicio 
profesional. Para ello es necesario reconocer la existencia de un problema epistemológico, pedagógico y de 
actuación fundamental en el modelo de desarrollo dominante. 

Las universidades juegan aquí un rol importante porque son las responsables de la formación de profesionales 
y la implementación de políticas tanto a nivel micro como macro. De ahí que la universidad debe (moralmente) 
y puede (técnicamente) hacer parte de la solución, formando de otro modo a los trabajadores sociales, res-
ponsables y lúcidos para enfocar el rumbo del desarrollo hacia mayor justicia, cohesión social, capital social y 
crecimiento sostenible sin exclusión, y desde sólidos criterios éticos para el desarrollo y el fortalecimiento del 
capital social de la comunidad (Vallaeys, 2005). 



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

556

Los llamados cursos de ética no deberían estar aislados, cumpliendo roles residuales y de exigencia formal en 
el currículo, por el contrario, deberían ser transversales y no fragmentados de los otros saberes, provocando 
una nueva ceguera del saber frente a la compleja realidad social, y contribuyendo al llamado “vacío ético”, 
imperante en muchas organizaciones y prácticas laborales e institucionales donde sólo impera la lógica de la 
productividad, la racionalidad estratégica de los fines que justifican cualquier medio, y las relaciones de poder.
Es importante señalar que las investigaciones no sólo deben estar vinculadas a la organización del trabajo 
académico, sino también deben estructurarse con base en problemáticas referidas a la intervención profe-
sional y los procesos sociales reales, y que permiten abordar las diferentes funciones de la profesión, espe-
cialmente sobre cómo se vienen dando las relaciones entre las y los trabajadores sociales y las personas 
usuarias, y cómo aplican o no los valores éticos. 

Los estudios son imprescindibles para planificar programas de desarrollo no sólo a nivel gubernamental, sino 
también de la profesión, como es el caso de esta investigación sobre los dilemas éticos. Solo cuando se llegue 
a comprender a fondo el decisivo papel que tiene la investigación será posible hacer cambios cualitativos que 
respondan a las necesidades y exigencias que actualmente tiene el Trabajo Ssocial, pero también el reto de 
seguir siendo una profesión que contribuye principalmente a la promoción del ser humano. 

La realidad peruana es desalentadora al respecto, pues a nivel de los espacios profesionales, no se fomenta 
o muy poco, las investigaciones, por tanto, las y los profesionales del Trabajo Social, ubicados en espacios 
potentes de la política social pública, no cuentan con oportunidades para sistematizar sus experiencias y, me-
nos aún, las relacionadas con la ética. Así, surge el reto de promover procesos de investigación en el campo 
de la ética, no sólo para producir conocimientos, sino también dar propuestas que influyan positivamente en 
las actuaciones profesionales, que las hagan más humanas, participativas, equitativas y respetuosas de la 
dignidad humana. 

Situación de la ética en la profesión del Trabajo Social en Perú

En los últimos años los países latinoamericanos, y por tanto, Perú, han puesto a la ética otra vez en el centro 
de atención, debido principalmente a la crisis de valores que se agudiza no solo por la situación de pobreza, 
sino por el modelo neoliberal que pregona el individualismo y la competitividad, desdeñando los valores de-
mocráticos y solidarios.

Perú encuentra su referente y reto ético más importante de los últimos tiempos en el proyecto de reconcilia-
ción política y social propuesto en el Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que 
dio cuenta de la situación de violencia y sus efectos no sólo en las víctimas directas, sino también en toda la 
población peruana. 

Según Gamio (2006), este proyecto de reconciliación alude a un proceso histórico de conversión ético insti-
tucional, orientado a la reconstitución de los vínculos sociales y cívicos, y a la regeneración del tejido social 
dañado por los hechos de violencia, discriminación e indiferencia que el país sufrió entre los años 1980 y 2000. 
El horizonte histórico práctico que da sentido a la propuesta de reconciliación es la afirmación de la transición 
democrática, el ideal de construcción de una comunidad de ciudadanos basada en el diálogo entre las na-
ciones, las culturas y los credos que conforman el Perú. Así, existe una necesidad de configurar una cultura 
pública y una comunidad política basada en el diálogo intercultural y el respeto de la diversidad, la misma que 
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fue sistemáticamente negada o desatendida de diversas maneras, en especial de forma violenta por los múl-
tiples grupos de poder en Perú. 

Un aspecto importante de este momento histórico es el reto de volver al tema de la confianza, el sentido de la 
justicia y la capacidad de ponerse en el lugar de las víctimas; volver a los principios éticos universales, en que 
la solidaridad juega un rol crucial para pensar en la construcción de la identidad colectiva desde la posibilidad 
del encuentro entre las culturas y las creencias.

Frente a este proyecto, el Trabajo Social no puede estar desvinculado del momento histórico y de exigencia 
ética que interpela a la población, pero sobre todo, a aquellos profesionales que desde siempre han aportado 
sus competencias para que las personas con las cuales se relacionan puedan circular sus sentidos, sus de-
seos de sentirse importantes en la sociedad y de ser reconocidas como ciudadanas y actores de su propia 
vida (Aguayo, 2006). Por tanto, la ética del Trabajo Social en Perú se inscribe en este contexto, que exige la 
puesta en marcha de saberes teóricos y metodológicos, pero ante todo, humanos y éticos.

Ciertamente los trabajadores sociales de Perú han estado presentes durante los momentos de mayor violencia 
y en muchos casos, al lado de los grupos más vulnerables; también han estado presentes durante el proceso 
de creación e implementación de la Comisión de la Verdad, pero ante todo, vienen apostando y trabajando 
mucho en el proceso de reconciliación y reparación. Son de los pocos profesionales especializados en pro-
cesos de acompañamiento, que entienden que la otra persona es sujeto de derechos en contextos de poder 
y violencia como los que ha vivido Perú. Sin embargo, el bajo nivel de producción sobre la reflexión de esta 
práctica ha obstaculizado la socialización de las prácticas de intervención de los trabajadores sociales, así 
como las lecciones aprendidas, especialmente en el campo de la ética. No hay un registro sistemático que dé 
cuenta de cómo los trabajadores sociales del Perú han resuelto dilemas y problemas, cómo han sido com-
prendidas las significaciones en su relación con el otro y las vivencias de la sociedad en que se producen los 
problemas sociales.

El “ethos” del Trabajo Social peruano ha estado marcado por el contexto histórico expuesto en el Informe de 
la Comisión de la Verdad, contexto que ha influenciado las actuaciones, los comportamientos y los valores de 
toda la población. Sin embargo, se supone que en esencia a nivel del Trabajo Social ha permitido la vigencia 
de la justicia social, la promoción humana, la solidaridad y el servicio a los pobres y marginados, lo cual puede 
ejemplificarse en la participación de un gran sector de trabajadores sociales que desde las organizaciones de 
la sociedad civil, han dirigido un amplio movimiento a favor de la defensa de los derechos humanos y la paz 
en Perú. Pero debe remarcarse que falta aún por reflexionar sobre el “ethos” profesional desde el bien interno 
y la cotidianeidad histórica en que se ha configurado. Siguiendo a Gracia y Cortina (Aguayo, 2006), debería 
preguntarse sobre cuáles han sido los mínimos y máximos morales de la profesión antes, durante y después 
del proceso de reconciliación nacional, y cuáles serían las mediaciones entre la ética del deber y la ética de 
la felicidad. 

Es importante investigar sobre cómo se concretan los principios éticos en la intervención social: los mínimos 
morales (deber público) o principios éticos universales, -como la no maleficencia y la justicia- y los máximos 
morales (deber privado), la autonomía y la beneficencia (Úriz, 2009). También hay que averiguar los dilemas éti-
cos que la práctica de estos mínimos morales genera, lo cual reflejaría la cotidianeidad de la experiencia moral 
de los trabajadores sociales. El interés de estudiar esta situación parte por develar el quehacer profesional a 
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nivel de los dilemas éticos, cómo se resuelven, cómo se elabora su resolución, qué principios se priorizan, en 
función de qué, a qué se renuncia, una tarea aún pendiente para el Trabajo Social peruano. 

Uno de los aspectos que aporta en ese sentido es conocer para mejorar y reforzar la actual situación de la 
deontología del Trabajo Social en Perú. Al respecto puede afirmarse que ésta tiene como base dos documen-
tos de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS): La ética del Trabajo Social y Los principios 
y criterios, ello porque el Colegio de Trabajadores Sociales de Perú es la instancia nacional afiliada a dicha 
institución. Cabe mencionar que estos documentos exponen los principios éticos básicos de la profesión, 
recomiendan procedimientos en los casos de dilemas éticos, y tratan sobre la relación de la profesión y los 
trabajadores sociales individuales con los clientes y usuarios, colegas y otras personas relacionadas con este 
campo. 

Por otro lado, la deontología de la profesión está reflejada en los códigos de ética. Perú cuenta con un Código 
de Ética Profesional que data del año 1993, y que no ha sido actualizado. Este código está mencionado en la 
Ley Nº 27918, con la cual se crea el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú en el año 2003, y se establece 
además, como parte de los órganos directivos, la constitución de un Tribunal de Ética y Disciplina, que hasta el 
momento no ha sido organizado. Esta instancia, según la mencionada ley, sería la encargada de salvaguardar 
el ejercicio ético deontológico de la profesión, estableciendo las infracciones a la ética profesional y las nor-
mas estatutarias y reglamentarias del Colegio, así como la aplicación de sanciones de acuerdo con el Estatuto 
del Colegio.

En la actual Ley Nº 30112 “Ley del ejercicio profesional del trabajador social” (promulgada en noviembre 2013), 
en su artículo 4, se hace referencia a que “la profesión de trabajo social se ejercita con respeto de los Esta-
tutos y el Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú”, lo cual 
supone debe ser desarrollado y ampliado en el reglamento de la citada ley, que hasta el momento no ha sido 
trabajado.

Perfil de las y los trabajadores sociales de Perú

El perfil del Trabajo Social en Perú ha sido configurado por la influencia de los procesos políticos, sociales y 
económicos que el país ha vivido, lo cual ha diversificado la presencia de las y los trabajadores sociales en 
diferentes espacios y sectores. En otros casos ha influido para que los campos de intervención propios del 
trabajador social sean hoy también compartidos con otros profesionales de enfermería, sociología, derecho, 
entre otros. 

La mayoría de trabajadores sociales en Perú son mujeres, lo cual ha sido una característica permanente desde 
su creación hasta la actualidad. Esto ha generado también que las profesionales en su mayoría se ubiquen 
en sectores de servicios como la salud, la educación y servicios sociales. Otro sector de gran presencia de 
las trabajadoras sociales es la empresa, debido a que existe una ley que exige que una empresa que cuente 
con más de 100 trabajadores debe contratar los servicios de un trabajador social para que se encargue de la 
atención del trabajador y su familia. 

Según el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú, en el año 2007 había un total de diez mil trabajadores 
sociales colegiados, desconociéndose el total de trabajadores sociales existentes en Perú. 
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Por otro lado, las horas que trabaja un trabajador social en Perú, varía según el espacio institucional y las con-
diciones del contrato de trabajo, pero en promedio general, es entre 5 y 7 horas, con un sueldo promedio de 
220 dólares americanos, lo cual representa uno de los sueldos más bajos de Latinoamérica. Chile y Paraguay 
son los países donde en promedio están mejor remunerados los trabajadores sociales (Acotto, 2008).

Las y los trabajadores sociales peruanos, estudian cinco años y obtienen el título de Licenciado en Trabajo 
Social, siempre y cuando hayan aprobado los estudios y la tesis. Asimismo, tienen una oferta educativa en 
ocho universidades, tres privadas y cinco públicas.

En los últimos años, el asociacionismo en Trabajo Social se ha ido debilitando. Sin embargo, se mantiene 
como referente nacional el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú, instancia afiliada a la Federación Inter-
nacional de Trabajadores Sociales. También existen dos gremios que agrupan según el sector laboral a la gran 
mayoría de trabajadores sociales, como es la Asociación Nacional de Asistentes Sociales en Salud (Anas) y la 
Asociación Nacional de Asistentes Sociales de Empresa (Asem).

A continuación, se describen los espacios donde hay presencia de trabajadores sociales: 

En el ámbito del Estado 

• Con respecto al sector salud, trabajan en los servicios sociales del nivel primario de salud como puestos 
y centros de salud. También trabajan asumiendo jefaturas y asistencia en el segundo nivel de atención de 
hospitales e institutos especializados. Asimismo, se encuentran trabajadores sociales en los organismos 
públicos descentralizados, ocupando cargos técnicos de dirección y diseño de políticas de salud. A escala 
de Seguridad Social, existe el departamento de Trabajo Social en los hospitales nacionales y provinciales, y 
los servicios sociales a nivel de las clínicas y policlínicos ubicados en los distritos de las ciudades. 

• Con respecto al sector educación, los trabajadores sociales se encuentran ubicados en diferentes niveles, 
desde los colegios hasta las direcciones a nivel del Ministerio de Educación.

• En el ámbito de los servicios sociales, los trabajadores sociales se ubican en diferentes niveles como los 
llamados Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a escala nacio-
nal, en las beneficencias públicas y albergues de personas mayores, niñez y adolescencia a nivel municipal. 
También en las DEMUNAS (Defensoría municipal de niñez y adolescencia).

• A escala del poder judicial hay presencia en el llamado equipo multidisciplinario de las Cortes de Justicia. 

• En el ámbito penitenciario, según el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) los trabajadores sociales se en-
cargan de promover la resocialización del interno y la prevención del delito mediante una metodología de 
intervención profesional individual, grupal y familiar. 
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En la sociedad civil

•  En Organismos no gubernamentales (ONG) se encuentran un buen grupo de trabajadores sociales en Perú, 
incluso muchas de ellas integran las juntas directivas y presiden la organización.

• En las empresas hay presencia mayoritaria de trabajadores sociales, incluso en aquellas que tienen menos 
de 100 trabajadores.

• En cooperación internacional, sobre todo en organismos de Naciones Unidas. 

• En consultorías como modalidad de presencia de trabajadores sociales que trabajan autónomamente. 

• En universidades la presencia se da a dos niveles, académico y de servicios sociales de crédito y categori-
zación educativa, así como también en el área de bienestar de los trabajadores de la universidad. 

• En la Iglesia, sobre todo en las organizaciones y fundaciones de las órdenes religiosas. 

Dilemas éticos de las y los trabajadores sociales en el contexto 
de una intervención en el campo socio jurídico

A continuación, se presenta un caso relacionado con una intervención sociojurídica, típica, que se presenta 
en Perú y que cuestiona la acción profesional e impone tomar decisiones éticas oportunas. 

Caso: Autorización para la atención de una mujer que acudió a un centro de salud post aborto, a fin de que 
dicha atención sea financiada por el Seguro Integral de Salud. 

Hitos principales

1) La consulta: Trabajadora Social integrante de la Gerencia de Operaciones del Seguro Integral de Salud 
(SIS), recibe una llamada del médico jefe de un centro de salud para que “autorice o no la atención de una 
mujer joven de unos 24 años que llegó al establecimiento de salud con un aborto incompleto inducido”. Si 
autoriza la atención implica que el SIS financiaría dicha atención.

2) La respuesta: Se presenta un dilema ético, un conflicto en el sentido de que debe decidirse si el SIS se 
le otorga o no a la señora. Por un lado, están las normas y reglamentos institucionales y sobre todo, la Ley 
General de Salud que obliga a los médicos a informar a las autoridades sobres los casos de aborto inducido 
sobre los cuales se establecen requisitos para acceder al SIS.

Por otro lado, está la situación real y de peligro de muerte de la señora si no es atendida oportunamente y, si 
bien la práctica de aborto en Perú está penalizada, por encima de ello, está el interés superior de la señora, 
su derecho a la vida y la salud, reconocidos y protegidos en normas supranacionales adoptadas por el país. 
La respuesta es inmediata y contundente, “se autoriza la atención y financiamiento por el SIS del caso”. El 
médico muestra reparos puesto que en Perú el aborto es ilegal, y, de allí su temor. Por eso el jefe del centro 
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de salud solicita la autorización por escrito, la misma que fue remitida vía correo electrónico por la trabajadora 
social.

3) Seguimiento del caso: Al día siguiente, la trabajadora social acude al centro de salud, para constatar la 
atención de la señora. Tiene la oportunidad de conversar con ella, para explicarle que una vez salga de alta 
acuda al programa de planificación familiar con la trabajadora social de dicho establecimiento de salud. 

4) Análisis del caso: Ante este dilema, que tiene que ver con la identidad profesional y las relaciones entre 
responsabilidades profesionales y públicas, la trabajadora social se cuestiona sobre su rol real y efectivo, so-
bre su actuación ética y valorativa del caso. 

El dilema de la trabajadora social “si apruebo dicho caso iré contra las normas institucionales y con lo estable-
cido, pero si no lo hago iré con principios más importantes según mi análisis, como es el derecho a la salud y 
la vida de la señora”.

Se realiza un análisis primero social sobre las condiciones de vida de la señora, además de la normatividad, 
la misma que no recoge las situaciones sociales de bajos niveles educativos y la afectación en el ejercicio 
de derechos de la señora, su historia personal y familiar. Esta realidad está presente no sólo en ella sino que 
afecta a muchas más, según las estadísticas de registro de estos casos que enfrentan a diario trabajadoras 
sociales y personal de salud. 

Frente a este dilema prima entonces, la decisión de efectivizar el derecho a la salud de la señora, pero también 
el “interés superior de la mujer” recogido en la Convención Internacional sobre Derechos Humanos, la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que Perú firmó y ratificó. En este sentido, 
la decisión le otorga el SIS a la señora y se coordina con las trabajadoras sociales de los establecimientos de 
salud para que orienten a otras mujeres con situaciones similares.

Conclusiones: implicaciones en el proceso de intervención socio jurídica

Implicaciones personales. La situación planteada efectivamente pone en juego y también en jaque, con-
vicciones personales. Era el momento de efectivizar el discurso de los derechos humanos, pero ante todo, 
los reproductivos y sexuales, aprehendidos y asumidos en las experiencias anteriores de trabajo, como en el 
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”. El momento de ser coherente entre lo que se dice y supuestamen-
te, piensa. 
La decisión no es fácil, porque la trabajadora social tiene temores de que la señora no sea atendida, sin em-
bargo, eso pasa a un segundo plano porque encuentra un espacio laboral de privilegio, “formaba parte del 
equipo técnico de la Gerencia de Operaciones”, espacio desde el cual se toman decisiones importantes en 
materia de prestaciones, y se elabora y autoriza la aplicación de las normas y políticas. 

Se hace una reflexión personal, a nivel del sistema de valores, el mismo que no entra en crisis porque se trata 
de una trabajadora social que siempre ha apostado por la vida, una vida digna, así que frente a una mujer que 
llega post aborto, con la vida y la salud en peligro, se opta por la protección desde la promoción y protección 
de los derechos humanos, lejos de asumir lo normativo institucional. 
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Esos momentos son decisivos, por ello la trabajadora social expresa al médico “no importaba en ese momen-
to lo que la ley determinará, lo más importante era salvar la vida de esa mujer para evitar una muerte materna”. 
Quizás este hecho pueda ser percibido como una “deslealtad a la institución” o más aún, “una cierta anarquía 
frente a la legalidad”, pero en momentos como el descrito, es en los que se ponen en juego nuestras verdade-
ras convicciones y valores, la solidaridad humana, que como decía Kant, debe estar presente en toda nuestra 
ética; ponerse en el lugar del otro/a es sumamente valioso, sobre todo para los trabajadores sociales del caso 
que trabajan como servidores públicos en los servicios de salud del Estado.

Implicaciones Laborales. La decisión asumida pudo tener consecuencias negativas, sobre todo a nivel de 
sanciones o despido por “no cumplir una norma interna”. Sin embargo, ello no ocurre puesto que la trabaja-
dora social recurre a su experiencia previa y conocimientos a favor siempre de la persona. Así por ejemplo, 
al momento de escribir y remitir el correo electrónico al médico jefe del centro de salud, se menciona no solo 
la Constitución Política del Perú, sino también los tratados y convenciones vinculantes que el Estado firmó y 
ratificó para proteger y promover en primera instancia los derechos humanos, incluido el de la salud, así como 
los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de las mujeres a recibir un trato digno, no discriminato-
rio. Y ante todo, el compromiso de reducir las altas tasas de mortalidad materna, lo cual pasa, justamente por 
atender la segunda causa de muerte materna como son las complicaciones post aborto en el país.

Una lección aprendida, es que cuando se trabaja en espacios públicos debe actuarse en el marco de un Es-
tado laico y no confesional; tomando decisiones que piensen en el bien público y el mayor bienestar posible 
para el conjunto de las poblaciones con las cuales el Trabajo Social se ha vinculado desde su creación, en 
especial aquellas que viven en situaciones de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, pobreza, desigualdad 
y violencia.

Implicaciones Profesionales. En Perú, a nivel del sector salud, las y los trabajadores sociales forman parte 
de los equipos multidisciplinarios de atención, en los cuales muchas veces no tienen un reconocimiento y son 
considerados profesionales operativos, por lo que su posicionamiento es débil. 

El caso de la trabajadora social es sumamente aleccionador y debería ser asumido como ejemplo replicable, 
en la medida que se trata de una trabajadora social con una formación de calidad, experiencia y experticia en 
el conocimiento y aplicabilidad de la normatividad para resolver problemas sociales. 

La experiencia profesional aparte de la formación académica, determinan la intervención y la toma de deci-
siones oportunas e informadas. Asumir la ética como una herramienta, implica exigir una intervención que sin 
dejar de ser coherente sea lo más efectiva posible y ante todo más humana.
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PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: PESQUISA AÇÃO 
PARA CONSTRUÇÃO DA INTERSETORIALIDADE ENTRE POLÍTICAS 
SOCIAIS
Zelimar Soares Bidarra 
Eugênia Aparecida Cesconeto 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE - Brasil

Resumo 

O trabalho trata da ação de construção da articulação intesetorial entre as políticas sociais da área da criança e do adolescente no 
municipio de Toledo/Brasil. O objetivo é apresentar e refletir sobre alguns resultados da investigação-ação, fase preliminar, obtidos 
por meio da observação sistemática (participante), sendo as autoras membros da Equipe de Mobilização da “Rede Intersetorial de 
Proteção Social de Toledo/PR (RIPS/Toledo)”. O argumento central consiste na compreensão de que a ação intersetorial é construída 
coletivamente, através da pactuação entre profissionais que atuam na resolução de problemas complexos da área da infância, com 
vistas a viabilizar uma gestão centrada no cidadão, que minimiza os conflitos e amplia o aprendizagem. Através da ação interventiva 
referenciada pela pesquisa-ação foi possível identificar, analisar e atuar sobre os fatores que têm dificultado e inibido sua construção, 
entre eles: o espontaneísmo na associação e frágil agregação teórica sobre o significado e as exigências para a intersetorialidade.

Palavras chaves: Políticas Públicas. Intersetorialidade. Criança e Adolescente.
 
Introdução

Avisibilidade para um tema complexo no campo das políticas sociais, como a formulação de alternativas que 
melhor viabilizam o estabelecimento da ação intersetorial e em redes para a execução de políticas sociais, 
aqui também reconhecidas como políticas públicas. Aqueles gestores e profissionais que atuam nos con-
textos da implementação dessas políticas não costumam discordar quanto a imperiosa necessidade de se 
avançar, mediante patamares mais consistentes, para a organização intersetorial do trabalho no âmbito de 
interferência dessas políticas. Ainda que por prerrogativas diferenciadas, sejam as de motivação economicista 
ou as de fundo político.

Certamente que uma resposta unilateral não é suficiente para justificar o benéfico, tende a ser o resultado da 
pactuação intersetorial para a operacionalização dos serviços e benefícios tornados acessíveis pelas políticas 
públicas, uma vez que deve se levar em consideração as condições que a determinam e a explicam. Para al-
cançar tal resultado deve-se combinar as motivações econômicas e políticas, uma vez que a intersetorialidade 
é preferível porquê: a) investe numa lógica de organização da prestação de serviços, a qual está pautada num 
tipo de gestão que considera o cidadão e busca superar a fragmentação das políticas sociais; b) investe no 
aprendizado entre profissionais de diferentes áreas disciplinares que precisam construir formas sobre como lidar 
com as tensões produzidas quando se tem diferentes setores e atores, com diferentes concepções de mundo 
, tendo que negociar e construir respostas compartilhadas para os problemas que lhe são comuns. 

Dessa forma, atuar na perspectiva da intersetorialidade significa ter a capacidade de compartilhar responsa-
bilidades e de organizar as atribuições necessárias à realização de uma tarefa de grande complexidade, para 
a qual é preciso contar com igual compromisso dos sujeitos sociais envolvidos em tal processo.
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Encontrar mecanismos e caminhos que favoreçam a construção da ação intersetorial e em rede ainda repre-
senta um imenso desafio para os profissionais cujas intervenções materializam as ações, os serviços e os 
programas de diferentes políticas públicas. Nesse sentido, docentes do Curso de Bacharelado em Serviço 
Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), inseridos no âmbito de uma experiência in-
terventiva que articula a extensão e a pesquisa, passaram a interagir com um grupo diverso de profissionais 
que -também está integrado por assistentes sociais-, atuam em diferentes políticas públicas e nessa interação 
incorporaram a pesquisa-ação com a finalidade de investigar e fornecer referências que contribuam com o 
aprimoramento de intervenções profissionais intersetoriais. A partir disso, se quer alcançar melhor eficácia 
e resolutividade para as problemáticas que circunscrevem as situações de violações de direitos e violências 
perpetradas contra indivíduos em situação de vulnerabilidade, dentre esses encontram-se as crianças e ado-
lescentes do município de Toledo - Paraná.

Postas essas considerações, esse trabalho contém algumas das reflexões sobre resultados preliminares da 
pesquisa-ação que se propõe a identificar, analisar e atuar sobre os fatores que têm dificultado e inibido a 
construção de ações articuladas em nível intersetorial e em redes, no âmbito da efetivação de serviços que 
correspondem ao atendimento de problemáticas subjacentes à área de interesse e responsabilidade da po-
lítica de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A finalidade da pesquisa-ação é produzir conhe-
cimentos e fornecer alternativas para a superação de condições que interferem nos exercícios profissionais 
incumbidos de concretizar medidas de atenção e de proteção para as crianças e adolescentes, previstas 
pelas legislações e normatizações da área.

Contribuições do Exercício Profissional da Docência em Serviço Social: A Articulação entre a 
Pesquisa e a Extensão Universitária para a Transformação Social

A ação de extensão universitária, por vezes, se configura como um desafio aos processos de construção e de 
sistematização de conhecimentos que contêm o potencial de aproximar sujeitos sociais que costumam estar 
em campos políticos diferenciados (Bourdieu, 2002) mas, na totalidade sociopolítica, vivem sob as mesmas 
relações objetivas. Sendo assim, mediante as iniciativas de extensão pode-se contribuir para que a univer-
sidade, em sua inserção social, consiga expressar a pluralidade de funções do conhecimento e que ele se 
ponha como fator decisivo nos processos de integração e transformação social. Desse modo, a universidade 
não pode prescindir de conjugar o ensino teórico e prático, a pesquisa e a extensão, principalmente quando 
se trata da formação profissional em Serviço Social, tendo em vista tratar-se de uma profissão eminentemente 
interventiva. 

Como argumenta (YASBEK, 2009, p. 161) o diálogo com matrizes de pensamento social é necessário para 
subsidiar os processos de elaboração de respostas profissionais aos desafios postos pela realidade social. 
Tais respostas não são homogêneas, mas devem ser criativas e competentes. Principalmente, porque através 
dessas respostas se materializa a representação social do exercício profissional. E, no caso do exercício pro-
fissional do Serviço Social está-se comprometido com o combate e a superação das desigualdades sociais, 
expressas sob a forma fenomênica de expressões da “questão social”. 

Importa saber as formas pelas quais o exercício profissional na docência em Serviço Social, mediante a ar-
ticulação entre as dimensões da pesquisa e da extensão universitária, pode contribuir com os processos de 
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enfrentamento às expressões da “questão social”. No caso do trabalho em tela, a intervenção profissional 
está projetada para lidar com as expressões que vitimam parcelas importantes de crianças e adolescentes 
brasileiros e que desafiam cotidianamente os profissionais, cujas intervenções são responsáveis por con-
cretizar o Sistema de Garantia dos Direitos (SGD) que é um elemento constitutivo da arquitectura da Política 
de Atendimento à Criança e ao Adolescente, e que se encontram previstos na lei específica que expressa o 
compromiso internacional do Brasil com a proteção integral da Infância, intitulada como Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) – Lei 8069/1990 (BRASIL, 1990 e atualizações). 

O papel da universidade como instituição social catalizadora de saberes e práticas é rele-
vante na interlocução com os atores (expressão original impressa nos documentos da área) 
 que compõem esse Sistema. Sob a perspectiva das dimensões interventiva e investigativa do Serviço Social 
pode-se fomentar a capilaridade das ações entre os atores institucionais que trocam experiências e saberes 
com vistas ao acúmulo, a difusão e a disseminação de conhecimentos em regiões mais remotas. Sendo essa 
uma condição para que processos de transformação social ganhem visibilidade e concreticidade.

Portanto, sao os assistentes sociais que, na condição do exercício profissional na docência, realizam a pes-
quisa e extensão universitária, tendo investido na criação de espaços e condições que favorecem a maior 
interlocução e apoio aos órgãos envolvidos com a formulação e a operacionalização das políticas públicas 
da área da infância, as quais devem estar comprometidas com a efetivação das demandas da garantia dos 
direitos e da proteção integral para a criança e o adolescente. Uma vez que na sociedade brasileira se tem 
experimentado uma série de dificuldades para a garantia dos direitos humanos fundamentais estabelecidos 
pelo Estatuto, portanto, é preciso avançar nas disputas políticas e na superação dos entraves que condenam 
à marginalização a criança e o adolescente das camadas pobres da população (BIDARRA, 2011). 

Por meio da articulação pesquisa-extensão dá-se materialidade aos parâmetros éticos que caracterizam o 
lugar social da profissão de Serviço Social, quando referenciada pela perspectiva da intenção de ruptura, 
quais sejam: 1) o de possuir uma inserção na sociedade comprometida com os valores democráticos e com a 
consolidação dos direitos sociais; 2) o de atuar para construir as bases democrático-participativas em proces-
sos de elaboração e de implementação das políticas públicas pelos atores do Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD); e 3) o de reafirmar o compromisso da universidade pública e gratuita em trabalhar para ampliar a infor-
mação e facilitar as posturas políticas para a defesa dos direitos fundamentais de crianças (BIDARRA, 2011).

Para (IAMAMOTO, 1997, p. 53; WANDERLEY, 2005, p. 163; YASBEK, 2009, p. 158) mediante a articulação 
pesquisa-extensão, universidade-sociedade, criam-se condições para a (re)descoberta de alternativas e pos-
sibilidades para o trabalho profissional e a formação universitária que transcendem conhecimentos científicos, 
por vezes estanques em áreas de saber e, que não se configuram em conhecimento-emancipação. 

Partindo-se de tal articulação, configuram-se horizontes para a formulação de propostas interventivas no 
âmbito das políticas públicas que melhor caracterizem as perspectivas da intersetorialidade e do trabalho em 
redes, para que se possa favorecer ao usufruto de direitos por crianças e adolescentes, não só como vítimas, 
mas como sujeitos que lutam e têm direito à preservação e conquista das suas vidas, das suas humanidades e 
de ambientes melhores. Nesse sentido, o compromisso do exercício profissional dos assistentes sociais com 
a justiça social pode encontrar eco e produzir repercussão para fortalecer as interações com os aliados do 
Sistema de Garantia de Direitos (SGD).
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Contribuições da pesquisa-ação para construção de uma experiência iniciativa intersetorial 
para a proteção social

Com a finalidade de elaborar procedimentos que viabilizem medidas pactuadas e executáveis em fluxo para 
a concretização da proteção social, no ano de 2015 alguns profissionais de Serviço Social com atuação cir-
cunscrita no âmbito das políticas públicas decidiram investir na criação, mediante um projeto de intervenção, 
de uma prática por eles intitulada como “Rede Intersetorial de Proteção Social de Toledo/PR (RIPS/Toledo)”. 
Essa prática é responsável por pensar estratégias e articular diálogos e pactuações sobre temáticas/proble-
mas/demandas postas às estruturas executoras de políticas públicas para a construção de protocolos de 
atendimentos. 

A constituição da experiência de construção de ação intersetorial para assegurar algumas dimensões da pro-
teção social para sujeitos sociais de diferentes segmentos etários e que vivem em circunstâncias de vulnera-
bilidade social, de risco, de violação de direitos e de violências no município de Toledo, tem sido documentada 
mediante as “Memórias” (registros dos encontros e reuniões) e os trabalhos acadêmicos (comunicações e 
minicursos) formulados por membros da denominada Equipe de Mobilização (EM) para a Intersetorialidade da 
Rede Intersetorial de Proteção Social/RIPS-Toledo (PR). Importa esclarecer que as autoras desse trabalho são 
membros-integrantes dessa EM, por meio da concretização de ações de um projeto de extensão universitária.

Contudo, para fins do presente trabalho, a dissertação que segue não se atém a narrativa da história e dofun-
cionamento da RIPS/Toledo mas, foca-se na ação investigativa que tem sido experimentada nesse desafiante 
percurso de construção de iniciativas intersetoriais. Todavia, para esse fim não se pode prescindir de situar, 
breve e minimamente, o que se caracteriza como RIPS-Toledo, para o quê se utiliza parte da elaboração do-
cumentada pela Equipe de Mobilização - EM.

O projeto RIPS surgiu diante da necessidade de aperfeiçoamento da interlocução entre as políti-
cas públicas setoriais, com vistas a oferta de atendimentos melhores qualificados tecnicamente. A 
proposta se fortaleceu a partir da formação de uma “Equipe de Mobilização para a Intersetoriali-
dade”, a qual passou a reunir-se com o intuito de pensar um “modelo” de estruturação de “Rede” 
adequado às especificidades do município de Toledo (PR), bem como estratégias para sua efetiva 
operacionalização, o que se encontra em curso. O desenvolvimento dessa proposta tem oportu-
nizado momentos de interação entre profissionais de formação/áreas de atuação diversas, mobili-
zando-os e desafiando-os a formular e experimentar alternativas que vão na direção a uma prática 
intersetorial. Essa iniciativa de trabalho tem dado ocasião a um maior conhecimento dos órgãos e 
de suas respectivas atribuições para com a proteção social, bem como resultado na construção de 
fluxos e protocolos de atendimentos. (SASSON, BIDARRA, CESCONETO et. al. , 2016, p. 1).

É importante ter claro que a valorização da intersetorialidade e da constituição de redes é pertinente na medi-
da em que a rede potencializa a atuação mais abrangente e multidisciplinar dos atores do Sistema de Garantia 
de Direitos, vinculados às diversas instituições, que têm o mesmo foco temático na consecução da política de 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente. 
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Para que isso aconteça de forma real e partilhada, tem-se que articular e integrar o desenvolvimento das 
ações com as instâncias de articulação entre o poder público e organizações da sociedade civil, os conselhos 
de direitos, os conselhos tutelares e os juizados e promotorias de justiça. Assim, se altera a percepção das 
instituições como sendo, exclusivamente, órgãos centrais e hierárquicos. Isso permite compartilhar responsa-
bilidades, objetivos e compromissos em prol do bem-estar da criança e do adolescente que envolvem fatores 
objetivos e subjetivos. Pois, tal como enfatizado por (GUARÁ, 2010, p. 13) é necessária a “’mobilização de 
vontades’ que possam viabilizar, apesar das dificuldades do percurso, os necessários pactos de complemen-
taridade e de cooperação entre atores sociais, organizações, projetos e serviços.”

Para isso, os profissionais que atuam nas organizações e estabelecem relações contraditórias e de mútua 
influência devem, portanto, serem considerados “atores estratégicos que ocupam espaços onde a circulação 
e a estruturação de significados constituem um terreno sólido para forjar representações e práticas garantido-
ras de direitos humanos”, a partir da performace interna de cada área (BAPTISTA, 2012, p. 196).

Para fins de esclarecimento preliminar: corroboramos o entendimento de que a ação para a intersetorialidade 
compreende a articulação de saberes e de experiências para melhor agregar componentes ao planejamento e 
a execução de políticas públicas, com vistas a tornar efetivas as condições que proporcionam melhores níveis 
de desenvolvimento social (INOJOSA, 2001).

A decisão pela ação intersetorial traduz a intenção política em recusar a fragmentação e compartimentali-
zação que caracterizam o ambiente das políticas públicas, para fins de investir num processo socialmente 
construído, o qual requer o conhecimento da realidade para poder dar vazão às requisições postas pelos 
usuários das políticas públicas aos diferentes exercícios profissionais que interagem e partilham compromis-
sos (BIDARRA, 2009).

Entretanto, na realidade brasileira, o funcionamento das políticas públicas pouco tem sido feito com base em 
níveis de intersetorialidade. Apesar de exigências para a sua efetivação constarem em legislações sociais 
como: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 86 e 87 que tratam do escopo e das vias 
para a concretização da Política de Atendimento e do Sistema de Garantia de Direitos; na Política de Assistên-
cia Social (PNAS), em seu Sistema Único de Assistência Social (SUAS), explicitado no rol de seus princípios 
organizativos (SUAS) e no Sistema Único de Saúde (SUS), como parte constitutiva da realização do princípio 
da integralidade. 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios.
Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social 
e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências;  
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligên-
cia, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desapa-
recidos;
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V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio 
familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes;   
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afas-
tados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de ado-
lescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.   
(BRASIL, ECA- 1990 – atualizações)

Dessa forma, são recorrentes as insatisfações para com a quantidade e a qualidade dos serviços ofertados 
por essas políticas. E se tais serviços traduzem o acesso e a concretização de direitos sociais, a impossibili-
dade e/ou a precariedade em usufruí-los torna frágil o exercício da cidadania. Daí a pertinência de investigar 
as formas pelas quais o exercício profissional do assistente social pode contribuir com a elaboração de pro-
postas de ação intersetorial e em redes no campo das políticas públicas (BIDARRA, 2009).

Postas as considerações acima, informa-se que o processo de pesquisa-ação que está acoplado ao am-
biente da RIPS/Toledo visa captar, decifrar e reconfigurar os sentidos dos comportamentos, das decisões 
profissionais e de rotinas estabelecidas de forma setorial e/ou individualizada que se constituam como fatores 
inibidores e/ou obstáculos à concretização de negociações e de pactuações que materializem a organicidade 
do trabalho intersetorial e em rede. Visto que: “[...] Os caminhos construídos pelos participantes das redes 
refletem o entrelaçamento de intenções e resistências nem sempre capturáveis pelo discurso explícito dos 
sujeitos”, mas de qualquer forma desencadeiam o processo de mudança e de superação almejados com base 
em decisões democcráticas (GUARÁ, 2010, p. 15).

O município de referência da pesquisa está situado na Região Oeste do Paraná (Brasil) e tem a particularidade 
de estar compreendido no contexto da faixa de fronteira internacional do Brasil, Paraguai, Argentina. De acor-
do com os parâmetros do (IBGE, 2010) e da Política Nacional de Assistência Social/Sistema Único de Assis-
tência Social (Brasil, 2004), Toledo se configura como município de grande porte (mais de 100 mil habitantes). 
Ele conta com serviços estruturados e compatíveis com as tipificações estabelecidas pelas políticas públicas 
de saúde, assistência social, educação, dentre outras. 

Figura 1 – Localização do Município de Toledo

Fonte: Figura elaborada e cedida por Cristiane Klein (mestranda no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio 
(PGDRA)/Unioeste, 2015.
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A pesquisa-ação está assentada em dois procedimentos básicos de investigação: a observação sistemática 
(participante)300 e a realização de entrevistas (individual e grupal). Conforme previsto no projeto de pesquisa, 
esses procedimentos são efetivados no transcorrer das ações de organização e planejamento, dos encon-
tros ampliados, nas reuniões de articulação e nas reuniões de sistematização, isto é, por todos os espaços e 
processos nos quais estão inseridos diferentes profissionais das políticas públicas em Toledo/PR, cujas inter-
venções são momentos que podem afirmar, negar ou adiar a concretização da proteção social. 
Para o presente artigo, tratar-se-á de refletir sobre alguns dos resultados da investigação obtidos por meio da 
observação sistemática (participante), dado que as autoras são membros constituintes da EM RIPS/Toledo. 

Essa observação sistemática se foca na captação de fatores inibidores, isto é, aqueles que atrapalham, con-
fundem ou retardam e por isso funcionam como obstáculos à pactuação intersetorial no âmbito do trabalho 
desenvolvido pela RIPS/Toledo. O processo investigativo foi deflagrado no segundo semestre de 2015, mo-
mento em que se iniciaram os encontros, na época não-sistemáticos, e se deram os passos preliminares para 
a constituição desse trabalho intersetorial. 

No aludido momento, a intenção era a de poder dar materialidade a prática intersetorial, buscando com isso 
corresponder aos conteúdos expressos nos documentos norteadores das políticas públicas, após Consti-
tuição de 1988. Esse investimento de esforços para a construção de condições objetivas para o trabalho inter-
setorial foi liderado por alguns assistentes sociais que integram serviços do Sistema de Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente no município de Toledo (PR), na esfera da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, do Serviço Social do Ministério Público e docência no Curso de Serviço Social, por meio do qual se 
realiza a extensão universitária com o Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente 
(PAPPCA)/Unioeste. 

Tendo aprontado o Projeto e logo na execução da primeira atividade de busca de informação sobre a expe-
riência de um município vizinho a Toledo, o de Cascavel, foi possível agregar espontaneamente ao grupo de 
trabalho que se formava alguns profissionais de outras áreas de formação, tais como: direito, psicologia e 
enfermagem. Dessa forma, a Equipe de Mobilização da RIPS já nasceu multidisciplinar, mas contou com o 
estímulo e a provocação para a organização desse trabalho advindo de profissionais de Serviço Social. Esses 
assistentes sociais que aceitaram o desafio de se colocar na liderança dessa inciativa, não como na condição 
de facilitadores de alguma coisa que se lhes seria exterior, mas como protagonistas de algo novo que se ges-
tava.

As observações sistemáticas foram realizadas no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, compreen-
deu quarenta e quatro (44) reuniões da EM com diferentes profissionais da rede de atendimento das políticas 
públicas e mais seis (6) encontros ampliados nos quais se tratou de debater a compreensão teórica e o ca-
minho a ser percorrido para construção da experiência local de intersetorialidade, bem como a entrega dos 
Protocolos I, II e III, os quais versam sobre a temática do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, 
prevista como Medida Protetiva pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990 e atualizações). Foi 

300 A observação sistemática é uma técnica de investigação que se põe no campo da pesquisa qualitativa e tem como diferencial o fato de o pesquisador poder cons-
tituir-se como parte do processo, das questões e dos temas que estão sendo investigados. Em face a essa imersão do pesquisador no ambiente pesquisado há sempre 
o risco de que esse impregnar com sua subjetividade o processo de coleta de dados e de análise dos resultados. Mas, por outro lado, essa mesma imersão tende a ser 
profícua para a obtenção de alguns dados que não seriam possíveis de serem observados e coletados caso o pesquisador não fosse parte do ambiente e das condições 
investigadas. A despeito desses riscos, consideramos importante o uso dessa técnica porque por meio dela tem sido possível antecipar a percepção de fatores inibido-
res à concretização do trabalho que se está realizando para a efetividade da RIPS-Toledo.
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nesse ambiente das reuniões e encontros que empreendemos a primeira etapa da investigação, observação 
sistemática, por meio da qual foi possível captar alguns fatores inibidores ao curso de trabalho previamente 
delineado por aqueles que estão concretizando a ação da intersetorialidade. Para a composição desse trabal-
ho destacamos dois desses fatores, sendo eles: a) espontaneísmo na associação e b) frágil agregação teórica 
sobre o significado e as exigências para a intersetorialidade. 

Primeiro fator, curiosamente, está caracterizado pela aglutinação instantânea, uma agregação de caráter rá-
pido e inesperado. Esse tipo específico de movimento de aglutinação de diferentes profissionais, contradi-
toriamente, pode se constituir num importante risco para a perenização da experiência. Pois, tão rápida é a 
convergência, tão acelerada pode ser a dissolução por algum tipo de acontecimento, de experimentação de 
conflito, seja ele em relação a EM ou de alguns membro da Equipe para com seus pares na operacionalização 
da política.

Isso pode-se evidenciar quando os membros desse tipo de associação ainda não estejam preparados para 
as alternativas de entendimento. E isso é uma contradição importante. Pois, se a intersetorialidade requer 
aproximação e associação, quando essa se processa de forma imediatista, sem que as disputas de interesses 
tenham sido minimante regradas, quando eclode o primeiro conflito, a crise de divergências com relação ao 
andamento dos trabalhos, corre-se o imenso risco de implodir a frágil organização e trama de relações profis-
sionais; bem como tornar desacreditada a validade das iniciativas intersetoriais. 

Diante de tal situação, caso não se conte com medidas incisivas que consigam contornar os efeitos da crise, 
a incipiente associação torna-se abrupta dissociação. E, como consequência, aqueles profissionais que vi-
veram a crise de forma incontornável tenderão aos comportamentos e narrativas defensivas acerca da viabi-
lidade da prática intersetorial. Pois, os fios da trama que foram relegados são aqueles que não conseguiram 
trançar os laços e atar os nós que fixam a posição em defesa da intersetorialidade. Do que se depreende que 
o espontaneísmo exerce um papel ambíguo no processo de constituição da prática intersetorial. Percebeu-se 
que caso não existisse na EM o exercício profissional do Serviço Social ter-se-ia perdido a inciativa ainda no 
seu nascedouro, pois a intervenção do assistente social sustenta o eixo de convergência dos objetivos do 
trabalho. 

O segundo fator inibidor observado diz respeito a fragilidade de entendimento conceitual sobre o significado 
de intersetorialidade e sobre as enormes exigências para torná-la concreta. A inconsistência no entendimento 
acerca das implicações e das exigências para tramar a prática intersetorial dificulta a que os envolvidos lidem 
com as ocorrências, os impasses e as resistências como elementos característicos de defesa das práticas 
setoriais e de suas estruturas de poder consolidadas. E, por isso, se põem como importantes e duras barreiras 
a serem vencidas. Face a presença da resistência setorial que funciona como fator inibidor é necessário, no 
cotidiano, a todo tempo suscitar o exercício da reflexão e a recuperação do referencial teórico como condição 
para se reaproximar dos componentes da interpretação sobre o que se configura como intersetorialidade, 
expresando a conquista do saber, que se processa em contínuas superações e novas contradições que apa-
recem nas inovações alcançadas. 

Esse é um momento ímpar para as contribuições do Serviço Social na interlocução da pesquisa e extensão 
universitária com as demais organizações da sociedade. Para com isso persistir nas iniciativas de alinhavar os 
consensos acerca da abrangência e do direcionamento a ser impresso pela solução intersetorial a ser dada. 
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Importa destacar que não são todas as profissões e nem mesmo são todas as formações profissionais em 
Serviço Social que se debruçam sobre o arcabouço explicativo-interpretativo sobre o que define o significado 
da intersetorialidade. Diante disso, muitos pronunciam o termo, mas poucos têm clareza a respeito do que 
está se tratando. Então, como consequência, desconhecem as exigências e rigores inerentes à construção da 
prática intersetorial. Uma dessas exigências é a disponibilidade de tempo e a tenacidade de propósito para 
suportar os longos períodos de tempo e as muitas idas e vindas que são necessárias para ir confeccionando 
os acordos, isto é, os laços e nós (as conexões) que fazem as sínteses e dão impulso para as ações subse-
quentes. 

Quando os integrantes da EM RIPS se desprendem do referencial explicativo sobre a intersetorialidade, eles 
tendem a não darem o devido valor a cada um dos pequenos atos e ações empreendidas para tornar factível 
uma dada estrutura de pactuação que permite o seguimento do trabalho intersetorial. Aqui, também, se reitera 
a necessidade e a importância de estar reconhecida no bojo da experiência uma dada intervenção profissio-
nal, no caso em tela feita pelo assistente social, que consegue fazer a convergência de objetivos e repor os 
argumentos da base teórica para que num processo contínuo de ação-reflexão os demais membros da EM 
se sintam estimulados e se re-energizem para prosseguirem no desafio de consolidar a prática intersetorial 
da RIPS. 

Assim, coloca-se em evidencia a ação de extensão e pesquisa desenvolvida pelos docentes integrantes do 
PAPPCA, que tem buscado contribuir com suas ações e informações no sentido de orientar as tomadas de 
decisões dos atores do Sistema de Garantia dos Direitos com relação à definição de programas e projetos que 
prestem atendimento à crianças e adolescentes, de forma a oferecer alternativas atraentes que diminuam o 
risco de vulnerabilidade dos mesmos às condições que os levem a serem vitimados por refrações da “questão 
social”. Com isso, objetiva-se aumentar a cooperação para com as iniciativas que pretendam mudanças em 
algumas das condições em que essas crianças e adolescentes vivem, para aumentar a oferta de oportunida-
des saudáveis, para com isso contribuir para a diminuição da incidência de violações de direitos e violências.

Conclusão

Dado o caráter político das relações que se estabelecem intersetorialmente tem-se, ao longo de todo o pro-
cesso, resistências quanto a essa forma de atuação, provenientes de diferentes profissionais e de órgãos que 
são partes constituintes da RIPS. Isso devido a uma lógica de trabalho que é historicamente segmentada e 
individualizada. Contudo, já pode ser percebida a diminuição da resistência. Gradativamente, mais profissio-
nais, órgãos e instâncias têm feito adesão ao funcionamento da RIPS, e se tornado também, mobilizadores e/
ou executores das propostas pactuadas.

Durante os diferentes momentos de pactuação organizados pela RIPS, se fazem presentes os conflitos e as 
tensões entre as perspectivas diversas. Contudo, a EM considera como profícua a explicitação de tais confli-
tos e das divergências, porque a partir do que é conhecido se pode pensar caminhos e sugerir intervenções 
para o aquilo que, até então, se apresenta como impasse. Divergências não podem continuar a serem ad-
mitidas como empecilhos. Em certa medida, elas são dificuldades intrínsecas a um tipo de trabalho de tal 
natureza e envergadura. 
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No ambiente da RIPS é provocado a abrir mão da defesa de interesses corporativos (de cada segmento profis-
sional) e é estimulado a investir no aprimoramento da pactuação coletiva. Dessa forma, com os resultados se 
têm mostras concretas do crescente engajamento dos profissionais de diferentes políticas públicas setoriais 
que se tornam aliados para projetarem coletivamente a direção, os fluxos e os protocolos que representam as 
respostas possíveis às requisições de serviços e as demandas por direitos sociais. 

Saber lidar e superar os fatores inibidores à prática intersetorial é o que vai nos possibilitar oferecer aos 
usuários das políticas públicas atendimentos referenciados em padrões de qualidade que tenham corres-
pondência com, no mínimo, a ideia de justiça social que fundamenta modelo de Estado de Direito inscrito na 
ordem constitucional brasileira em 1988. Com a qual, a profissão de Serviço Social subscreveu sua solidarie-
dade desde 1993.
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POLÍTICAS SOCIALES, TRABAJO SOCIAL Y CONSTITUCIÓN 
DE LAS FAMILIAS COMO SUJETOS POLÍTICOS 
Maria Pilar Fuentes301

Clara Weber Suardiaz302

Universidad Nacional de La Plata - Argentina

Resumen

La ponencia que presentamos expone los núcleos teóricos centrales que direccionan la investigación denominada “Políticas Socia-
les, Trabajo Social y constitución de las familias como sujetos políticos”, así como los primeros resultados que van produciéndose 
en el transcurso de la misma. El propósito general del proyecto es analizar la relación entre situaciones de vulneración de derechos, 
políticas sociales, Trabajo Social y procesos de constitución de las familias como sujetos políticos, a fin de conocer las estrategias 
de resolución de las problemáticas que los atraviesan. Este proyecto, acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP 
y se inscribe en el IETSyS (Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad) de la Facultad de Trabajo Social de la universidad en 
mención, se desarrolló entre los años 2015-2018 y se encuentra en la ejecución de la última etapa.303

Palabras claves: Políticas Sociales – Familias – Sujetos Políticos

Planteamiento de la tesis

Ante los conflictos sociales se constituyen habitualmente sujetos políticos ad hoc que disputan la construc-
ción del orden social existente desde nuevas formas basadas en la solidaridad, combinando relaciones polí-
ticas, comunitarias, de resistencia y asociativas. En este sentido, si bien lo familiar continúa siendo pensado 
fuertemente desde lo privado, se observa una creciente incidencia de su accionar organizado en la esfera 
pública, principalmente en lo que respecta a la promoción y protección de derechos -en especial a partir de 
situaciones de vulneración de alguno/as de sus miembros - y la organización y distribución de servicios.

Defensa de la tesis
Conceptualizaciones teóricas que enmarcan el análisis del tema

Al analizar los modos de producción subjetiva en las condiciones de transformación social que impone el ca-
pitalismo tardío, la institución familiar ocupa un lugar estratégico y paradigmático, e interpela al Trabajo Social 
y sus estrategias de intervención. Interpelación que tiene lugar en un contexto en el que asistimos a cambios 
que reconfiguran las múltiples formas organizativas de los sujetos para el abordaje y resolución de los proble-
mas. En este sentido, la investigación que estamos culminando partió de reconocer el papel decisivo que las 
mismas cumplen para facilitar la comprensión de dinámicas de las sociedades contemporáneas. La tensión 
entre la configuración del orden social y la constitución de las familias como sujetos políticos reviste una im-

301 Maria Pilar Fuentes, Licenciada en Trabajo Social (UNICEN) y Magister en Trabajo Social (UNLP). Docente-investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: Pilifuentes08@gmail.com
302 Clara Weber Suardiaz, Licenciada en Trabajo Social y Magister en Trabajo Social (UNLP). Docente-investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónicol: clarawebers@yahoo.com.ar
303 El Proyecto de Investigación “Políticas Sociales, Trabajo Social y constitución de las Familias como sujetos políticos” acreditado por la SECyT de la UNLP para el 
periodo 2015-2018. Directora, Mg. Pilar Fuentes, Co-directora Mg Verónica Cruz; integrantes Mg Clara Weber Suardiaz, Mg. Silvina Cavalleri; Mg. Adriana Marconi; Lic. 
Guillermo Chirino; Lic. Laura Zucherino; Lic. Laura Andreoni; Lic. Natalia Rochetti; Lic. Noelia López; Lic. Luciana Ponziani; Lic. Emilia Preux; Lic. Ailín Bonansea; Lic. 
Mariana Di Ielsi; Lic. Marina Cabral; Lic. Elisa Garrote; Lic Mercedes Contreras; Lic. Mercedes Utrera; Becarios: Lucas Alvarado y Pablo Coccaro.
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portancia sustantiva para las Ciencias Sociales y en particular, para el Trabajo Social. Nos invita a pensar en 
lo instituyente, en ese momento de la vida política donde ésta se percibe como algo intermitente, no exenta de 
conflictos ni tensiones. Nos demanda reflexionar acerca del papel de los sectores sociales que no se resig-
nan su lucha por conquistar nuevos derechos, en un contexto de profundas transformaciones que alcanzan 
también a la institución familiar.

La creciente complejización de la vida social plantea nuevas coordenadas en la estructuración del orden so-
cial que se da ineludiblemente entre lo instituido y lo instituyente, como espacio inestable, constitutivamente 
conflictivo y contingente. En tal sentido, como se señala en el planteamiento de la tesis, es posible pensar 
que ante los conflictos sociales habitualmente los sujetos que los atraviesan y/o sujetos cercanos (familiares, 
allegados afectivos, integrantes de su mundo laboral o político entre otros), suelen desplegar acciones que les 
permiten constituirse como sujetos políticos, y de ese modo disputar la vigencia del orden social instituido y 
producir nuevas formas basadas en la solidaridad, combinando relaciones políticas, comunitarias, de resisten-
cia y asociativas. Surgen así actores y formas políticas que combinan de modo diferente lo público y lo priva-
do, lo formal y lo informal, en el marco de una coexistencia tensionada de ciertas lógicas; unas que tienden a 
fortalecer la individualidad y la construcción de autonomía personal; y otras que se dirigen a producir nuevas 
sociabilidades y grupalidades con capacidad de auto-organización para intentar resolver los problemas. 

La significación acerca de “lo familiar” en nuestro país fue construida a partir de las imposiciones del desa-
rrollo modernizante capitalista, siendo soporte de las relaciones de producción y la división entre lo público y 
lo privado, y bajo la construcción contrapuesta del mundo doméstico y el mundo social, y la impresa división 
sexual del trabajo en cada uno de sus miembros. Sin embargo, es importante considerar que a pesar de los 
modelos hegemónicos, en la trayectoria histórica se han dado también imágenes diversas de lo familiar que 
tensionan el ser en tanto materialidad, y el deber ser como mandato simbólico del imaginario social homoge-
neizador que instituyó la familia como institución reglada por el discurso jurídico y religioso principalmente. 

Al referirnos a la constitución de las familias como sujetos políticos es necesario también reflexionar en torno 
a la conformación de organizaciones de familiares. Existen algunos estudios acerca del asociacionismo de 
los grupos familiares en España (Ariño, A. 2007; Ayuso Sánchez, L. 2005 & 2008; Barthélemy, M. 2003), que 
afirman su desarrollo desigual generalmente articulado por tres ejes: modelos de bienestar, sociedad civil y 
familia. O dicho en otros términos, se reconoce la composición de ciertas formas organizativas adoptadas por 
los grupos de familiares como un fenómeno social heterogéneo, con expresiones disímiles, que tiene lugar en 
el proceso de transición de las sociedades modernas a las sociedades de la modernidad tardía, signada por 
la reconfiguración hegemónica del capitalismo global. (Calveiro, 2012) 

Así entonces, hablar de constitución de grupos de familiares como sujetos políticos implica reconocer que di-
cho proceso se da a partir de un acontecimiento detonante de sus vidas que los impulsa a reflexionar sobre la 
realidad y sobre ellos mismos, a asumir una posición en la acción política. Interesa captar cómo sus experien-
cias permiten caracterizar los procesos de subjetivación política, en tanto sus relatos encierran una realidad 
social y política distinta de la hegemónica, ubicada desde lugares no tradicionales.

Ahora bien, avanzar en la comprensión de este tema lleva a problematizar el vínculo entre lo estatal y lo políti-
co, señalando lógicas y conceptos propios de lo político como un campo autónomo, e incluyendo una dimen-
sión esencial: el conflicto como condición de posibilidad. Es decir, plantea la necesidad de reconocer que la 
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dimensión conflictiva es constitutiva de la política; que lo político es una instancia simbólica fundacional, sin 
contenido prefijado, creadora de un hecho social potencialmente abierto y contingente; y que la policía se ins-
tituye como lógica que pretende la cancelación del conflicto dentro de un orden social particular, procediendo 
así a la reproducción del mismo. (Schmitt, 1998)

Finalmente, la reflexión acerca de la identidad política, es decir la construcción de un tipo de identidad que 
otorgue la posibilidad de un “nosotros,” nos lleva a reafirmar que los procesos de constitución del orden so-
cial, de lo “histórico-social”, tienen una dimensión diacrónica y otra sincrónica, referidas a los elementos que 
lo componen: historia y sociedad. (Castoriadis, 1986) Para este autor, el recorrido del proceso instituyente es 
la posibilidad de creatividad humana e instancia de libertad capaz de poner en jaque lo instituido. Lo social es 
un verdadero magma por su carácter indiferenciado, y actúa como el trasfondo donde se inscribe la lógica de 
lo político que hace inteligible el orden social. Es decir, la institución política de la sociedad permite elucidar lo 
social, y los imaginarios que le dan forma.

Lo expresado en estas páginas reviste una importancia sustantiva para pensar la relación entre situaciones de 
vulneración de derechos, políticas sociales, Trabajo Social y procesos de conformación de las familias como 
sujetos políticos, en un escenario de fragilización de los lazos de solidaridad que frecuentemente tiende a 
responsabilizar a la familia por sus problemas. No obstante, se observan relaciones de los diversos sectores 
poblacionales, donde se entrecruzan valores culturales tradicionales y modernos, donde se tensionan pasado 
y presente, y se entrelazan mandatos socioculturales y familiares. Aparecen una multiplicidad de movimientos 
y organizaciones sociales que interpelan la despolitización llevando las marcas del espacio privado hacia el 
público.

Frente a este escenario, las políticas sociales no han dado aún cuenta de la diversidad y complejidad de lo 
familiar, presentando muchas dificultades para incorporar lo diferente, lo diverso a cierto patrón normalizado 
que condensa la ficción “familia” a la que hicimos referencia anteriormente. En el mismo sentido, el Trabajo 
Social como profesión, ha estado históricamente ligado a los espacios familiares como agente de control 
estatal, desde prácticas asistenciales y de regularización de los mismos a partir de lo establecido por los 
marcos considerados “normales,” que definen estos espacios como responsables de las situaciones de sus 
integrantes en tanto constituyen un ámbito privado. Esta posición ha obturado lecturas desde el propio cam-
po disciplinar, que den cuenta del entramado de poder que conforma y da sentido a la institución familiar, así 
como a las situaciones que se introducen en su devenir como vulneración de derechos. Situaciones que irrum-
pen afectando las subjetividades tradicionales, interrogándolas y que movilizan a instancias organizativas que 
pueden derivar en acciones públicas, a la vez que suponen procesos de subjetivación. (Lewkowicz, 2004)

En esa dirección, entendemos que el ejercicio del poder no se despliega sobre la pasividad de los sujetos, 
porque donde hay poder hay libertad, y porque esas relaciones sociales de subordinación pueden llegar a 
ser lugares de resistencia colectiva. Por ello es necesario indagar tanto las formas eficaces de la dominación, 
como las condiciones en las que una situación de subordinación se politiza, identificando los alcances de di-
cho proceso en la constitución de los sujetos políticos y en la conformación del orden social.
 
Analizar el conflicto y la disputa política que tiene como escenario los órdenes sociales contemporáneos, re-
quiere tener en cuenta las condiciones históricas de producción de los antagonismos sociales que se dan en 
cada caso, los sentidos colectivos, los imaginarios, los proyectos y su relación con lo político. Retomando las 
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palabras de Laclau decimos: 

Es la articulación de la subjetividad colectiva la que permite el corrimiento hacia nuevos lugares de 
enunciación y arroja al sujeto al terreno mismo de su siempre fallida constitución. La categoría de 
subjetividad colectiva permite comprender el proceso de producción del antagonismo, el cual se 
construye cuando ciertas relaciones sociales estructuradas se significan a partir de una configura-
ción subjetiva colectiva particular, de forma tal que permite interpretar la situación de subordina-
ción como opresiva y espacio de lucha. (2000, p. 77) 

Así entonces, el campo de las subjetividades y la constitución de los sujetos políticos es un tema clave para 
nuestra investigación en tanto remite a pensar en la reproducción del orden social y sus posibilidades de 
transformación allí donde la subjetividad colectiva da paso a la conformación de sujetos políticos. Asimismo, 
cabe reafirmar que no existe reproducción del orden social sin producción de subjetividades pues ésta con-
tiene un proceso de identificación inseparable de la configuración de hegemonía. 

En este sentido, la articulación de nuevas subjetividades posibilita cuestionar el orden social vigente, a través 
de la producción de nuevas decisiones y acontecimientos; considerando que el mismo no es una totalidad 
cerrada. Es decir, las formas de conflicto y disputas en su seno, son puestas a la luz en algunos momentos 
históricos, y contribuyen a consolidar espacios de rearticulación en la subjetividad colectiva, que hacen surgir 
nuevos sentidos para significar las relaciones sociales.

En lo que respecta a su génesis, los principales movimientos de familiares en nuestro país a fines de la década 
del ochenta304, comienzan a estar nucleados en torno a problemas relacionados con los derechos humanos y 
la incorporación progresiva de la noción de ciudadanía en las formas de movilización social. Dos característi-
cas fundamentales acompañan estas formas de protesta social. Por un lado: 

Familiares que motorizan acciones de protesta y que fundamentan su reclamo en razón de su lazo 
con la o las víctimas de un determinado delito. Estos familiares suelen liderar acciones de protesta 
y generar núcleos de organización en sus barrios sin recurrir a los actores más tradicionalmente 
ligados a la protesta social como partidos políticos, sindicatos, organizaciones de derechos hu-
manos o, incluso, las asociaciones vecinales u organizaciones barriales (…) Las protestas y sus 
demandas se organizaron en torno a reclamos de justicia cuyo principal interlocutor fue el Poder 
Judicial, debido a sus problemas de funcionamiento... (Pereyra, 2008, p. 46)

Con relación a estas organizaciones vemos como ya el eje central no es el trabajo sino problemáticas que lle-
van a cuestionar el funcionamiento de la justicia y en que la organización va ser en torno a determinadas cues-
tiones como violencia policial, reclamo de justicia y denuncia de la impunidad. Esto va a nuclear determinado 
tipo de actores – familiares de víctimas- que a partir de un acontecimiento detonante en sus vidas asumen una 
posición en la acción política.

304 El periodo en análisis es 1983-2013, quedando por tanto excluidos del trabajo de campo y la indagación de los movimientos ligados a la defensa de DDHH en la 
última dictadura cívico-militar en nuestro país. Dicha exclusión se sostiene en reconocer a los mismos, especialmente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como 
las organizaciones que son antecedente y matriz fundante indudablemente de las organizaciones que aquí trabajamos y cuya focalización se dirige a observar procesos 
en democracias atravesadas por el neoliberalismo y la vulneración de derechos de diverso orden.
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Pita (2004), sitúa como eje aglutinador de estos grupos, los lazos sanguíneos. Desde esta característica, abre 
el debate sobre la construcción identitaria que, tanto como construye un nosotros supuestamente confia-
ble, sitúa a otras instancias representativas o de lucha (léase partidos políticos, instancias estatales), como 
no-confiables. 

En la misma línea pueden ubicarse los aportes de Schuster (2006), quien analizando la constitución de la 
familia como actor político, propone considerar esto como una potencialidad inherente: su dimensión de con-
servadurismo afectivo y proteccionista es el punto que moviliza la intervención y/u organización para defender 
sus derechos, su dignidad. 

Asimismo, ambos autores enfatizan sobre estas organizaciones como primeras instancias de participación 
política: hay una irrupción de eventos críticos de vulneración de derechos sobre sus familiares, que provocan 
una ruptura en las relaciones que antes mantenían con las instituciones estatales y convocan a estos miem-
bros a una organización de las demandas. En el lenguaje de Pita (2004), esto es caracterizado como “activis-
tas accidentales”, suponiendo que antes de esta situación no existía una tradición de militancia, o un capital 
simbólico que los convocara a luchas más generalizadas. 

Por su parte, con relación a las formas de visibilizarse en el espacio público, la “tecnología manifestante” es 
entendida como “aquella mediante la cual se instalan las demandas, se juega el poder de la acción colectiva, 
pero el poder que se manifiesta no reside en ella como propiedad sino que produce efectos como una estra-
tegia donde se despliegan maniobras, tácticas, técnicas, funcionamientos, en el horizonte de construcción de 
una ciudadanía democrática e inclusiva.” (Pita, 2004, p.447). 

El debate sobre la horizontalización, atraviesa toda la bibliografía consultada. Según sus autores, las organi-
zaciones de familiares tienen una cierta característica de horizontalidad en las relaciones dentro de la orga-
nización y esto se fundamenta en una profundización de las relaciones de solidaridad por haber transitado 
similares situaciones dolorosas. Podemos decir que esta horizontalidad en las relaciones se produce a partir 
de la desconfianza en las instituciones al instalarse la sospecha sobre las mismas, “la desconfianza sobre la 
acción de las instituciones es potencialmente capaz de propiciar la generación de lazos basados en la con-
fianza y la subsiguiente cooperación entre iguales” (Pita, 2004, p.454).

Sin embargo, aquí resulta interesante pensar si esto se trata de una forma más de diferenciarse de otras for-
mas de participación, así como si esta condición se mantiene en el tiempo, especialmente si se produce un 
crecimiento que aglutine a “no familiares”

Metodología de trabajo

El inicio del trabajo supuso la definición de los ejes de indagación por un lado, y conjuntamente el recorte y 
selección de organizaciones con las cuales se realizaría el trabajo de campo. Para ello, identificamos y carac-
terizamos áreas de política social donde la organización política de las familias tiene mayor incidencia; foca-
lizamos el análisis en los modos en que las mismas se movilizan para resolver situaciones de vulneración de 
derechos; indagamos la relevancia social de sus estrategias, especialmente en las políticas sociales y en las 
normativas nacionales y locales.
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Finalmente, en esta última etapa nos resta caracterizar y reflexionar acerca de cómo el Trabajo Social inter-
pela la constitución política de estos grupos familiares con derechos vulnerados; así como identificar en qué 
medida las políticas públicas y las normativas reconocen la profesión como una práctica o disciplina que es 
necesaria en implementación.

Realizamos un estudio exploratorio y descriptivo de corte cualitativo, elaborando una caracterización del obje-
to de investigación con fuerte énfasis en la recuperación de la perspectiva de los actores involucrados en los 
procesos sociales que pretendemos conocer. Este tipo de diseño posibilitó además comprender los signifi-
cados atribuidos por los sujetos a los sucesos, situaciones y acciones prácticas, favoreciendo así el abordaje 
interpretativo a partir de nuestra inclusión como investigadores en el campo de estudio.

La propuesta metodológica supuso la necesaria interrelación entre el trabajo teórico y empírico, ya que el 
relevamiento bibliográfico, documental y normativo, así como los estudios y bibliografía disponible, fue trian-
gulado con el resultado del trabajo de campo que se adelantó. Asimismo, fue necesario ir incluyendo algunas 
referencias bibliográficas particulares a las problemáticas que quedaron definidas según las organizaciones 
seleccionadas.

El trabajo de campo se desarrolló durante el año 2016 y 2017, entrevistando a referentes de las siguientes 
organizaciones.

• Asociación Azul: Entidad nucleada en torno de la problemática de la discapacidad, fundada por un grupo de 
padres y personas con discapacidad en 2005. Procuran centrar su tarea en la construcción de condiciones 
de autovalimiento de adolescentes y adultos con discapacidad en distintas esferas de la vida: laboral, edu-
cativa, afectiva, entre otras. Página web: http://www.asociacionazul.org.ar/nosotros/

• Conduciendo a Conciencia: Organización de padres de los jóvenes víctimas de la “Tragedia de Santa Fe” 
(accidente vial en que mueren 9 jóvenes y un docente al regreso de una tarea de trabajo solidario en una es-
cuela secundaria de la ciudad de Bs As), nucleados en torno de la búsqueda de justicia y la tarea de asegurar 
mejores condiciones en la seguridad vial. Página web: https://conduciendoaconciencia.org/

• Fundación María de los Ángeles: Asociación fundada por la Sra. Susana Trimarco a partir del secuestro y 
desaparición de su hija por parte de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Dirigida a 
la asistencia de victimas de redes, así como a la búsqueda de su hija y de justicia en torno a su desaparición. 
Página web: http://www.fundacionmariadelosangeles.org/

• FALGBT: Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Trans. Organización de segundo nivel que 
nuclea distintas agrupaciones en torno a la disputa de derechos para los colectivos de sexualidades diver-
gentes. Página web: http://www.falgbt.org/

• Federación Victimas de Cromagnon: Sobrevivientes y familiares de la Tragedia de “Republica Cromañón” 
(incendio en un local bailable, en un recital, con casi 200 víctimas fatales y un número superior de heridos 
graves), nucleados en torno a la asistencia de víctimas, sobrevivientes y familiares, y al trabajo sobre las 
condiciones de habilitación de los locales de esparcimiento. (No posee página web)

http://www.asociacionazul.org.ar/nosotros/
https://conduciendoaconciencia.org/
http://www.fundacionmariadelosangeles.org/
http://www.falgbt.org/
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• Asociacion Miguel Bru: Asociación fundada por Rosa Schonfeld, madre de Miguel Bru, joven estudiante de 
periodismo de la ciudad de La Plata, desaparecido en democracia en el año 1993 por acción ilegal de la 
policía de la Provincia de Buenos Aires. Página web: http://www.ambru.org.ar/

• Mama Cultiva y Cameda: Asociaciones de familiares de personas que requieren cannabis medicinal para su 
tratamiento de salud. Nucleadas en torno del autocultivo y la legalización del uso del cannabis. Página webs: 
http://www.mamacultiva.org (organización con sede en Chile); Sede Argentina en redes sociales: Facebook: 
mamacultivaargentina; Cameda: http://www.cannabismedicinal.com.ar/

• Madres contra el Paco: Asociación de madres de jóvenes de sectores marginales consumidores de “Paco” 
(residuo de la pasta base de cocaína), nucleadas en torno a la necesidad de asistencia para sus hijos. 
No posee página web. En redes: https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organiza-
tion--NGO-/MADRES-CONTRA-EL-PACO-Y-POR-LA-VIDA-214724431878457/

• Ruca Hueney: Asociación fundada en torno del mejoramiento de la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Su nombre significa “casa del amigo” en araucano, 
funciona en el barrio Santa Rosa, del partido de Florencio Varela, como centro de rehabilitación para niños 
y jóvenes. Página web: http://centrorucahueney.blogspot.com/

• Covic: Asociación de familiares de personas en situación de encierro punitivo que atraviesan condiciones 
de detención sin garantías constitucionales. Trabaja como organización territorial desde hace 25 años. Se 
centra en la asistencia legal y social de las personas detenidas y de sus familias. No poseen referencias web 
ni en redes sociales.

Las Casildas: Es una organización feminista fundada en 2011 en torno de la defensa de derechos de las mu • 
jeres en general, con especial atención a derechos sexuales y reproductivos y visibilización y asistencia de 
situaciones de violencia obstétrica. Pagina web: http://www.lascasildas.com.ar/

El trabajo se adelantó con una entrevista “tipo” organizada en torno de los siguientes ejes:

• Tipo general de organización encontrada. Se refiere a la forma, auto-denominación y modalidades organi-
zativas de los grupos y experiencias. Podríamos identificar: los autoconvocados, multisectoriales, y asocia-
ciones civiles.

• Demanda. Entendida como aquello que pide el sujeto de acción colectiva; es un elemento que permite definir 
la identidad, las condiciones estructurales, y también, el margen de negociación y conflictividad de las expe-
riencias a estudiar; en síntesis, remite no solo a qué se pide sino a cómo se pide. Aquí asimismo es posible 
trazar categorizaciones tales como demandas de derechos humanos y administración de justicia; demandas 
vinculadas a la seguridad social política sanitaria y educativa; demandas vinculadas a la asistencia directa, 
hábitat e infraestructura; demandas testimoniales referidas a la reivindicación y/o recuerdo de personas y/o 
hechos,

• Estrategias de visibilización e intervención en lo público. Remiten a identificar las modalidades de interven-
ción y manifestación de las demandas en el espacio público y a caracterizar los recursos y capacidad ope-

http://www.ambru.org.ar/
http://www.mamacultiva.org
http://www.cannabismedicinal.com.ar/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/MADRES-CONTRA-EL-PACO-Y-POR-LA-VIDA-214724431878457/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/MADRES-CONTRA-EL-PACO-Y-POR-LA-VIDA-214724431878457/
http://centrorucahueney.blogspot.com/
http://www.lascasildas.com.ar/
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rativa de las experiencias en estudio. Ejemplo: lobby en instancias parlamentarias, marchas, campañas en 
medios de comunicación, escraches. 

• Impacto político de las organizaciones de acción colectiva. En este punto coincidimos con (Schuster et. al., 
2006, p.31) en la articulación de dos dimensiones, por un lado. la performatividad política es decir, la capa-
cidad de las experiencias para redefinir las reglas y los recursos del campo simbólico en el que se producen 
y reconocen; y por otro, las consecuencias estratégico – institucionales, que remiten a los resultados que 
producen sus acciones, ya sea en términos de satisfacción de las demandas o las trasformaciones del sis-
tema político institucional. 

Asimismo, se incluyeron otras fuentes primarias tales como: asistencia a eventos gestionados por estas orga-
nizaciones (por ejemplo, capacitaciones que brinda Conduciendo a Conciencia o Fundación María de los Án-
geles; y paneles de debate de Mama Cultiva, entre otros), y fuentes secundarias como materiales elaborados 
para difusión, capacitaciones o sensibilización social.

Las categorías para el análisis se previeron de antemano a través de los ejes de las entrevistas y las referencias 
teóricas, pero también fueron incluyéndose nuevos tópicos a lo largo del trabajo.

Así, podemos señalar las cuestiones vinculadas a las concepciones de familia presentes en las distintas or-
ganizaciones. Si bien en distintas organizaciones aparece una ruptura de ciertos mandatos vinculados a la 
familia moderna, al mismo tiempo se mantienen ciertas características de la misma, sobre todo el lugar de la 
mujer. Ciertos estereotipos y mandatos se visibilizan como un componente importante en el modo de consti-
tución de las organizaciones, también en el tránsito de ciertos conflictos internos. Por otro lado, las variaciones 
en la intensidad de las políticas neoliberales, con su consecuente impacto en las esferas del Estado a cargo 
de políticas públicas, denotan un condicionante crítico al momento de la lucha reivindicativa de estas organi-
zaciones. 

Conclusiones

Tal como se señala al inicio, tratándose en este caso de un documento de trabajo, y con las restricciones de 
espacio propias de una presentación, puntualizaremos a modo de nominación, algunos hallazgos comunes a 
las organizaciones, sus procesos de conformación, lucha, visibilización e impacto en la escena pública: 

Se evidencia una determinación sustantiva en cuanto a la disponibilidad de capital social previo; al mismo 
tiempo que en casos de trayectorias de vida no demarcadas por la politización, el proceso de visibilización 
permite que se produzca una acumulación de ese capital de manera significativa.

Es sumamente evidente la relación entre procesos sociales de ampliación / restricción de derechos y las posi-
bilidades de potenciación de las organizaciones en ese sentido. Así puede visualizarse cómo el periodo entre 
2005 y 2015, que corresponde a una etapa de cierta moderación del neoliberalismo en el país y la región, se 
produjo un fortalecimiento organizativo a partir de la implementación de políticas públicas con financiamiento 
estatal significativo; y con un Estado permeable a que las iniciativas y propuestas de estas organizaciones 
tomaran un espacio en las políticas. Casos paradigmáticos de ello son: la Fundación María de los Ángeles y la 
Asociación Madres contra el Paco. En contraste, la situación del país post 2015, con el cambio de gobierno, y 
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la reorientación del sentido del Estado, demarca el vaciamiento de muchos de estos espacios; siendo ejempli-
ficador en este sentido el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (creado a instancias de 
Conduciendo a Conciencia y otros actores); la desestructuración de los programas de discapacidad y la caída 
en la estadística de rescates de personas en situación de trata, entre otros.

Mayor protagonismo de mujeres. Este eje, no planteado inicialmente, surge de manera inequívoca en casi 
todas las organizaciones. También a semejanza de la experiencia histórica de Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, es posible visualizar una politización de lo domestico, la “salida” –en algunos casos por primera vez- al 
espacio público, planteándose procesos de subjetivación política de las “mujeres-madres”, aunque debe se-
ñalarse que se presenta en tensión por la persistencia de representaciones genéricas que sostienen el lugar 
naturalizado de “cuidado de la familia”.

La constitución en sujetos políticos que implica un cambio sustancial en la vida cotidiana de las entrevistadas, 
como en sus concepciones ideológicas y políticas. Este proceso está ligado a la posibilidad de producir un 
pasaje subjetivo: desde percibir el problema individual hasta la colectivización que se plasma en las asocia-
ciones a las que pertenecen.

En la casi totalidad de organizaciones puede visualizarse el impacto de su trabajo en la creación de legislacio-
nes y/o modificaciones de las existentes, y que incluyen a las organizaciones como actores sociales significa-
tivos por ejemplo, en la conformación de consejos nacionales asesores en la temática.

Un denominador común de las experiencias es que la acción reivindicativa se despliega en relación con los 
tres poderes del Estado: al poder judicial en términos del reclamo de justicia frente a hechos trágicos, o a 
delitos de los cuales los familiares en cuestión fueron víctimas, o bien produciendo acciones civiles como am-
paros para la cobertura de recursos no adjudicados para atender las situaciones; al poder legislativo, propo-
niendo, debatiendo y/o presionando por la sanción o modificación de leyes protectoras frente a los problemas 
o punitivas a los victimarios; y al poder ejecutivo en la demanda de programas de reparación y/o asistenciales.
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A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE MAPEAMENTO E ARTICULAÇÃO 
EM RUPTURA E OS DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL 
NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
 
Aline Miranda Cardoso
Arlene Vieira Trindade
Jonatas Lima Valle
Priscila dos Santos Smith Pereira 305

Cefet-RJ/ IFRJ - Brasil

Resumo

O presente relato apresenta as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Núcleo de Mapeamento e Articulação em Ruptura - o 
Serviço Social na Assistência Estudantil. O núcleo trata-se de uma rede de assistentes sociais, estagiários e bolsistas do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca que visa mapear elementos empíricos e referenciais teóricos/
normativos relativos ao exercício profissional na assistência estudantil nas diferentes Instituições Federais de Ensino no Estado do 
Río de Janeiro, e articular os profissionais que atuam na referida política.

Palavras chaves: Exercício profissional. Assistência Estudantil, Educação. 

Introdução
 
Este trabalho busca relatar uma experiência de assistentes sociais na assistência estudantil, atuantes em 
quatro instituições distintas: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Instituto Federal do 
Rio de Janeiro – IFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e Centro Federal de Educação Tec-
nológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet-RJ, que constituem o Núcleo de Mapeamento e Articulação em 
Ruptura - NUMAR. O objetivo desse núcleo, hoje formalizado por meio de um projeto de pesquisa - submetido 
e aprovado no âmbito do IFRJ - e um projeto de extensão - submetido e aprovado no âmbito do Cefet-RJ -, é 
o de fomentar a qualificação e articulação desses profissionais, com vistas ao aprimoramento da intervenção 
profissional306.

A discussão acerca do tema torna-se relevante porque, além de tencionar o alcance de respostas para o 
enfrentamento dos impasses vividos, tanto pelos executores da política, quanto pelos usuários dos progra-
mas de assistência estudantil, ainda, agrega elementos fundamentais para a produção de conhecimento 
do Serviço Social e áreas afins. Propor o debate teórico acerca do Serviço Social na política de assistência 
estudantil implica em romper com o direcionamento da política tal como está configurada hoje. O que nos 
remete a situá-la no contexto do modelo de educação pública sob o receituário neoliberal, em que há profun-
das mudanças na orientação do Estado e seu papel regulador. Considerando esses aspectos, este trabalho 

305 Assistentes Sociais do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca-Cefet/RJ e do Instituto Federal do Rio de Janeiro- IFRJ. Membros do 
Núcleo de Mapeamento e Articulação em Ruptura- NUMAR. Emails: aline.cardoso@ifrj.edu.br/ arlene.trindade@cefet-rj.br ; jonatas.valle@cefet-rj.br / priscila.pereira@
cefet-rj.br
306 Vale ressaltar que, além dos assistentes sociais autores deste trabalho, o NUMAR contou, neste processo, com a participação da assistente social Camila Nogueira 
Chaves Mesquita; do bolsista de extensão Mateus Augusto Correa Barbosa; e das estagiárias de Serviço Social Juliana Reis de Souza Lobato e Mariana de Araújo Lopes.

mailto:aline.cardoso@ifrj.edu.br
mailto:jonatas.valle@cefet-rj.br
mailto:priscila.pereira@cefet-rj.br
mailto:priscila.pereira@cefet-rj.br
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visa trazer um panorama do desenvolvimento dessa iniciativa a partir do enfoque no Serviço Social em suas 
frentes de atuação para, no final, focar nos dados levantados por uma delas – as rodas de conversa –, já que 
os dados sistematizados indicam desafios centrais para o Serviço Social neste espaço sócio-ocupacional.

1. Desenvolvimento
 
1.1 Aspectos da Educação Brasileira: O Desafio da Permanência
 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 não superou a inundação privatista operada pela ditadura empresa-
rial-militar (1964-1985) e as décadas seguintes trataram de lapidar o domínio privado no campo educacional, 
como um nicho estratégico de lucratividade. A década de 1990 no país abre um amplo processo de contra-
rreforma do Estado (BEHRING, 2008), buscando adequar todos os campos da vida social às necessidades do 
capitalismo contemporâneo. Esta realidade afeta a fundo as instituições públicas de ensino, através de planos 
de reestruturação e expansão profundamente precarizados, “girando” sua função de acordo com as necessi-
dades lucrativas e de construção de consenso para com o projeto de sociabilidade do capital (e não de acordo 
com as necessidades dos trabalhadores), sob uma cortina de fumaça que visa domesticar os olhares para 
uma aparente “democratização” do acesso ao ensino superior. Nesse quadro, se o público estudantil enfrenta 
inúmeras dificuldades para acessar a educação pública no Brasil, quando conseguem, precisam passar por 
outro “funil”: o da permanência.

Vale dizer que antes do Decreto nº 7.234/2010, cada IFE, dada a sua autonomia concedida por lei, começou a 
implantar políticas de assistência estudantil sem uma unificação ou diretriz para a concessão destes auxílios. 
A regulamentação específica do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)307 disciplina o modus 
operandi para apoiar a permanência, prioritariamente, de estudantes oriundos da rede pública de educação 
básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, matriculados em cursos de gra-
duação presencial das IFEs.308 

Apesar de no próprio texto legal, artigo 4º do Decreto 7.234/2010, haver a previsão de recursos para a edu-
cação oferecida para o público dos Institutos Federais, esse assunto não era pacífico nos órgãos distribuido-
res de recursos. Assim, com a autorização do Ministério da Educação os recursos foram estendidos também 
ao ensino médio. Desse modo, debruçando-se sobre o artigo 4º, parece perfeitamente legal a concessão de 
recursos para o ensino médio e técnico, mesmo o PNAES sendo uma política inicialmente destinada ao ensino 
superior. Nesse aspecto, ainda que haja destinação direta de recursos para estudantes nas IFEs, isso é pouco 
significativo considerando as prioridades orçamentárias na distribuição de recursos públicos.

De acordo com o orçamento geral da União executado no ano de 2015, publicado pela Auditoria Cidadã da Dí-
vida, apenas 3,91% do Produto Interno Bruto (PIB) foi destinado para a política de educação. No mesmo ano, 
o orçamento destinou 42,43% do montante dos recursos para o pagamento da dívida pública (FATTORELLI, 
2016), evidenciando o projeto de saque ao fundo público para atendimento da reprodução do capital e não de 

307 O PNAES é instituído pelo Decreto 7.234/2010, no qual são elencados os objetivos, os eixos de ações, os requisitos gerais e uma vaga disposição sobre os seus 
recursos. Dispondo ter a finalidade de “ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior” (BRASIL, 2010), prevê que as ações de assistência 
estudantil deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio 
pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
308 O objetivo seria viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, com a adoção de medi-
das que buscam combater situações de repetência e evasão.
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atendimento das necessidades dos trabalhadores, como saúde, educação, trabalho, previdência, etc. Sendo, 
portanto, “fundamental a compreensão entre os nexos do fundo público e da política social com o circuito 
ampliado do valor [...]” (SALVADOR et al, 2012, p. 8).

Ainda neste cenário, compondo o conjunto de medidas regressivas para a classe trabalhadora do atual gover-
no de Michel Temer (2016-2018), tivemos a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 55 (antiga PEC 
241) que impõe um teto para os gastos públicos pelo período de 20 anos. Ressalta-se que, na prática, consti-
tuiu-se um mecanismo de efetivo privilegiamento do pagamento da dívida pública em detrimento, sobretudo, 
do conjunto das políticas sociais. Este arranjo afeta rigorosamente a configuração da política de assistência 
estudantil (bandeira histórica do movimento estudantil), que já nasce fraturada, consubstanciando-se em par-
cos recursos para uma demanda que cresce progressivamente. Ao vislumbrarmos o horizonte bem próximo 
da política de educação e, consequentemente, da política de assistência estudantil a tendência que se coloca 
é de uma redução drástica dos recursos orçamentários. Como resultante desta problemática, expande-se o 
contingente de estudantes que não terão condições efetivas de permanência e obtenção de êxito no âmbito 
das IFEs.

A partir de uma análise do PNAES ressaltamos seus limites demonstrando o fato de que a concepção de as-
sistência estudantil deve extrapolar a satisfação das necessidades básicas, com vistas a garantir a permanên-
cia do estudante. Além disso, a política de assistência estudantil é muito mais do que apenas uma ação go-
vernamental de distribuição de recursos financeiros. Porém, o que muitas vezes se reproduz na realidade das 
IFEs, é a restrição no atendimento dessas ações através de programas de bolsas, num processo que alguns 
profissionais da área vêm chamando de “bolsificação” (MORAES; LIMA, 2011) da assistência estudantil. O que 
queremos provocar com essa constatação, não é a subestimação da necessidade do repasse financeiro dire-
to aos estudantes na forma de bolsas, mas sim o entendimento da importância de se promover a permanência 
dos alunos também por meio da construção de ações estruturais e permanentes que atendam aos eixos da 
PNAES supracitados - como os restaurantes universitários, creches e moradia estudantil, dentre outros.

É justamente nesse contexto de focalização da assistência estudantil que observamos uma aparente am-
pliação do quantitativo de assistentes sociais convocados para atuar no âmbito da PNAES nas Instituições 
Federais de Ensino (IFEs) do Estado do Rio de Janeiro. Neste processo, observamos que o profissional vem 
sendo requisitado para atuar, de forma específica e, por vezes exclusiva, na seleção de estudantes benefi-
ciários dos auxílios. Ressalta-se que esta requisição, ao se articular ao contexto de “bolsificação” da assis-
tência estudantil - que se expande em detrimento de ações mais universais e heterogêneas - vem, contradito-
riamente, desqualificando a inserção do Serviço Social nessas instituições.
 
Além dessa unilateralidade com que se enxerga a inserção do assistente social nessas IFEs, um segundo fa-
tor, radicado no simplismo analítico da condução da assistência estudantil desse contexto, contribui para uma 
subalternização do Serviço Social nesse campo: a demandas por ações incompatíveis - tanto com a formação 
quanto com as competências e atribuições - com a profissão. Ou seja, com a ênfase no estudo socioeconô-
mico e no parecer social, há uma tendência à se transferir como critérios de demanda o arcabouço teórico 
(expresso pelas diretrizes gerais da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS) 
e as competências e atribuições profissionais (expressas na Lei nº 8662/93) para um amplo e vago leque de 
funções indiscriminadas que precedem e/ou procedem as demandas legítimas. Isso significa dizer que, no 
geral, os assistentes sociais que hoje atuam no âmbito da assistência estudantil nas IFEs, passam a ter sob 
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sua responsabilidade, de modo indevido, ações meramente burocráticas e administrativas que envolvem a 
seleção e concessão de auxílios. O que, por sua vez, não apenas o afoga na tendência geral do trabalhador 
contemporâneo, que tem sua força de trabalho crescentemente explorada pela chamada “polivalência”, como 
o sufoca no contexto mais específico de desvio e acúmulo de função (uma marca persistente no serviço pú-
blico brasileiro), ao concorrer com profissionais como, por exemplo, os auxiliares administrativos.

Assim, além de um empobrecimento das demandas técnicas inerentes à profissão, os assistentes sociais 
tendem a sofrer ainda uma pressão pela burocratização de seu exercício profissional que, diante dessas requi-
sições, se pautam não por sua formação, mas sim pelo senso comum. Isso aponta ainda para uma contradição 
ética já que, ao não possuir necessariamente base teórica nem ter comprovado via concurso público aptidão 
para desempenhar determinadas funções, o Código de Ética do Assistente Social determina que é vedado 
ao assistente social “assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado/a pessoal e 
tecnicamente” e impõe como princípio norteador o “compromisso com a qualidade dos serviços prestados 
à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional” (CFESS, 2011).
Esse cenário, que aponta para uma relativa expansão no Serviço Social neste âmbito de atuação, expõe tam-
bém uma aguda ofensiva à autonomia profissional. Considera-se que o Serviço Social na assistência estudan-
til deve atuar no sentido de contribuir para assegurar o direito à educação por meio de ações que possibilitem 
a garantia de acesso e permanência do estudante no âmbito educacional. Para tanto, sem desconsiderar a 
“contradição do assalariamento”, é necessário que o assistente social encontre estratégias para imprimir sua 
capacidade teleológica, de modo a superar as ações para o qual foi convocado pela própria instituição. Essa 
capacidade, chamada de “relativa autonomia”, pode, em determinados momentos, superar a mera abstração 
se coerentemente pautada no que chamamos de autonomia profissional. Trata-se da “possibilidade relativa 
que o profissional, na condição de trabalhador assalariado, tem de imprimir direção às suas ações, logica-
mente considerando limites impostos por condições que independem da sua vontade, como os limites postos 
pelas instituições empregadoras” (FORTI, 2010, p. 175, grifos nossos).
 
 Um projeto profissional que pauta a liberdade como valor ético central, a defesa intransigente dos direitos hu-
manos, a ampliação e consolidação da cidadania, entre outros, não só pode como deve estar comprometido 
com a expansão das possibilidades críticas do seu espaço de intervenção, contribuindo para a explicitação 
das expressões da “questão social”, para as conquistas e direitos sociais. Temos um desafio de grande enver-
gadura em não desvincular as dimensões da prática profissional (SANTOS, 2002), de modo que as dimensões 
teórico-metodológica e ético-política não sejam apenas uma menção abstrata, mas fundamentalmente pre-
sentes na concretude da condução técnico-operativa do exercício profissional.
 
1.2 A Experiência do NUMAR entre 2016 e 2017
 
Primeiramente, cabe destacar que ações vinculadas ao NUMAR estão em andamento desde dezembro de 
2016. Nesta configuração, os assistentes sociais integrantes se revezam no pleito às oportunidades dispos-
tas em cada instituição (como bolsas de pesquisa e extensão ou aos recursos financeiros). A formalização e 
estruturação do núcleo, através destes projetos, são entendidas como estratégias para possibilitar a partici-
pação dos assistentes sociais em atividades alternativas às demandadas institucionalmente e potencializar o 
reconhecimento institucional do trabalho desenvolvido.
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O projeto se divide em dois níveis (mapeamento e articulação) e cinco frentes: 

1º Nível: Mapeamento - Engloba duas frentes do núcleo - uma, fundamentalmente ligada à pesquisa, que se 
expressa na tentativa de mapear elementos que atravessam o exercício do assistente social na assistência 
estudantil das diferentes IFEs do estado do Rio de janeiro e, outra, que visa aglomerar de forma acessível o 
conjunto de pesquisas relacionadas às temáticas em âmbito nacional.

A primeira frente - Pesquisa no âmbito do estado do Rio de Janeiro - é estruturada por meio do projeto de 
pesquisa: Mapeamento interinstitucional sobre o exercício profissional de assistentes sociais na política de as-
sistência estudantil nas Instituições Federais de Ensino do estado do Rio de Janeiro. Este projeto foi aprovado 
pelo edital PIBICT / PROCIÊNCIA 2017-2018, no âmbito do IFRJ, e consistirá na alimentação de um cadastro 
de dados sobre as IFEs do estado do Rio de Janeiro no que se refere à assistência estudantil. Os objetivos 
principais dessa frente são de contribuir para sistematizar os principais limites ao desenvolvimento da assis-
tência estudantil e distinguir as diversas alternativas possíveis no cenário atual. Esse panorama proporcionará 
a possibilidade de debate e parcerias posterior junto a essas equipes pesquisadas. Durante o processo de 
construção do projeto de pesquisa, os membros do NUMAR tiveram conhecimento da pesquisa “A assistên-
cia estudantil como política de permanência e pertencimento: conhecendo e aproximando experiências”, que 
visa, também, além de outras ações, mapear a assistência estudantil no Rio de Janeiro. A referida pesquisa 
é vinculada ao Núcleo de Estudos da Assistência Estudantil da UERJ (NEAE/UERJ), coordenado pela profes-
sora Simone Lessa, que possui como bolsistas duas graduandas em Serviço Social: Thamires Pereira dos 
Santos e Rafaella de Souza. Naquele momento, os dois núcleos avaliaram ser relevante a articulação entre 
eles e, nesse sentido, decidiram caminhar juntos na execução deste mapeamento. 

As ações foram iniciadas a partir do levantamento das instituições e dos contatos dos respectivos assistentes 
sociais inseridos na política de assistência estudantil. A partir da articulação entre NUMAR e NEEAE, inicia-
mos um processo de junção dos questionários a serem aplicados na fase da pesquisa propriamente dita e 
que, no momento, está em fase final de elaboração. Ressalta-se que a pesquisa tem relação direta com a 
proposta das rodas de conversa (uma das frentes que buscaremos abordar mais à frente), pois se pretende 
realizar estas atividades nas mesmas instituições que serão pesquisadas. Destaca-se, nesse sentido, a rele-
vância da realização das rodas de conversa em propiciar uma aproximação e articulação com os assistentes 
sociais inseridos na política de assistência estudantil nas IFEs.

A segunda frente - Observatório Virtual309 - tem um âmbito nacional e contínuo e se manifesta na construção 
de um Observatório Virtual. É preciso demarcar que sua natureza não se foca necessariamente sobre o exer-
cício profissional e a assistência estudantil, mas sim às produções teóricas que tenham esses dois elementos 
como objeto de reflexão. As ações foram iniciadas pela parte que, aparentemente, será mais trabalhosa: o 
levantamento das políticas de assistência estudantil das IFEs dispostas em todo o Brasil.

No entanto, vale ressaltar que, diante da heterogeneidade e à falta de transparência dessas instituições, essa 
atividade vem encontrando muitas dificuldades não apenas para encontrar as políticas de assistência estu-

309 A partir de pesquisas nos sítios eletrônicos, buscamos aglomerar diferentes materiais (dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, trabalhos 
publicados em anais de congressos, políticas de assistência estudantil, legislações e etc.) e criar um observatório no formato de sítio eletrônico de maneira que esse 
acúmulo, atualmente, disperso no meio profissional, possa ser acessado de maneira simples pelos assistentes sociais dessa área. Na medida em que a popularidade 
do sítio eletrônico se ampliar, pensamos que outras oportunidades de fomento à articulação, como a criação ou divulgação de eventos, também se tornarão viáveis.
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dantil já existentes, mas, principalmente, em discernir entre aquelas que não as publicaram em seus sítios 
eletrônicos e aquelas que ainda não as elaboraram, já que muitas vezes o segundo recurso utilizado é o envio 
de e-mail que, por vezes, não são respondidos.

No levantamento realizado estamos categorizando essas IFEs entre os colégios (01); os centros federais (02), 
as escolas técnicas (24), os institutos federais (38) e as universidades (63) - que, no total, somam 128 insti-
tuições a nível nacional. Em resumo, podemos observar que só foi possível identificar a existência de política 
de assistência estudantil em 26 das 65 instituições até então mapeadas. Isto, por um lado, indica um quadro 
de persistência da condição de “informalidade” na execução da assistência estudantil e, por outro, comprova 
a relevância de nossa iniciativa, já que a reunião dessas políticas já existentes numa mesma referência virtual 
poderá servir de base para que aqueles que ainda precisarão construir sua própria política possam pesquisar 
aquelas dispostas em nosso Observatório Virtual e, assim, encontrar elementos compatíveis com sua reali-
dade. 

2º Nível: articulação - O segundo nível de atuação corresponde às frentes voltadas para a educação perma-
nente, de natureza diretamente articuladora. A partir de nossas ações ainda embrionárias e de outros espaços 
coletivos que os membros desse núcleo vivenciam, consideramos que as experiências profissionais ainda 
estão muito desarticuladas. 

A terceira frente se organiza através de Rodas de Conversa310. A proposta inicial era de realizar reuniões espo-
rádicas que abordassem, fundamentalmente, temáticas polêmicas que atravessam o exercício profissional do 
assistente social atuante na assistência estudantil. Nossa preocupação inicial era observar demandas ainda 
pouco debatidas pelas referências teóricas e trabalhá-las exclusivamente em círculos de debates de profis-
sionais de diferentes IFEs. Depois da primeira roda de conversa311, avaliamos que seria melhor realizá-las de 
forma itinerante, como meio de possibilitar um maior número de participantes. Podemos dizer que foi uma 
estratégia assertiva, já que na segunda roda de conversa312 tivemos 31 participantes, enquanto na primeira 
contamos com apenas 08. Nesse novo formato, a primeira ação, de fato, tem sido a articulação: estabelecer 
contato com as equipes, apresentar a proposta e planejar conjuntamente. 

Em relação à primeira roda de conversa, a dinâmica também foi alterada. Ao invés de partirmos da apresen-
tação de um estudo acadêmico sobre a temática e desenvolvermos o debate a partir das polêmicas, demos 
espaço à equipe que nos recebia para apresentar como vem sendo estruturada a política de assistência estu-
dantil da instituição, a atuação do Serviço Social e os dilemas enfrentados. Antes de encerrar essas reuniões, 
além da aplicação de um questionário junto aos assistentes sociais presentes313, buscamos identificar, tam-

310 Além dessa frente voltada para a organização de rodas de conversas entre assistentes sociais de diferentes instituições da assistência estudantil, o nível de atuação 
voltado para a articulação prevê mais duas frentes ainda não iniciadas. Uma se volta para a organização de atividades cíclicas, também entre assistentes sociais da 
assistência estudantil, porém, especificamente, para Estudos de Caso. Essa frente terá um caráter focado na discussão de atendimentos vivenciados no cotidiano para 
que os demais profissionais auxiliem, levando alternativas cabíveis na intervenção. A última frente pretende organizar um Curso de Extensão voltado para assistentes 
sociais e estagiários da assistência estudantil. Para tanto, recorreremos aos relatórios das rodas de conversa e das reuniões de estudo de caso, nos quais sintetizaremos 
e articularemos as maiores demandas teóricas expostas pelos partícipes, para fins de subsidiar a construção de uma grade curricular. 
311 Essa roda de conversa foi realizada no dia 18/05/2017 no Cefet-RJ e, além da participação de profissionais dessa instituição que participam de um grupo de trabalho 
responsável pela construção da Política de Assistência Estudantil na instituição, contou com a participação de assistentes sociais do Cefet-RJ, UNIRIO e IFRJ. A ativida-
de contou coma apresentação da dissertação de mestrado da assistente social Priscila Smith, intitulada: “A política de assistência estudantil e o trabalho do assistente 
social no Cefet-RJ”.
312 Essa atividade, cujo título foi “A política de assistência estudantil e o trabalho do assistente social no IFRJ”, ocorreu em 10/08/2017, foi sediada no IFRJ e contou com 
assistentes sociais do Cefet-RJ, UNIRIO, IFRJ, PEDRO II, UFRJ, UERJ. 
313 O questionário buscou analisar o perfil do público participante; identificar a pertinência das frentes de atuação do NUMAR; melhores dias/horários para participação 
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bém, possíveis encaminhamentos (como outra data para continuar o debate ou mesmo outra temática para 
outra roda de conversa). Essas experiências vêm sendo registradas em relatórios técnicos. 

A partir da segunda roda, também decidimos aproveitar o encontro com a equipe e a nossa ida até a insti-
tuição para, num momento anterior, executar a atividade de pesquisa referente à primeira frente – a pesquisa 
no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, só com a equipe da instituição que nos recebe, será 
aplicado o questionário e, apenas num segundo momento, será aberto à participação de outras instituições 
para a execução da terceira roda de conversa.

Destaca-se que dentre as frentes de ação desenvolvidas até o momento, aquela cujos dados, ainda que par-
ciais, nos parecem mais expressivos para dimensionar os emaranhados que se antepõem aos assistentes 
sociais na assistência estudantil são, sem dúvidas, aquelas vinculadas às rodas de conversa. Isso porque a 
partir da segunda roda de conversa que ocorreu no IFRJ, cuja temática foi aberta, pudemos categorizar os 
desafios verbalizados pelos assistentes sociais em sete grandes eixos – que não problematizaremos aquí, 
mas que a partir de então tem sido mas que tem sido os temas norteadores das discussões nas rodas de 
conversa: Os temas são os seguintes: 

• A análise socioeconômica: o debate sobre a padronização e a autonomia profissional. 
• As demandas administrativas postas aos assistentes sociais da assistência estudantil: o debate sobre as 

competências e atribuições. 
• As dificuldades do Serviço Social em atuar em equipes multiprofissionais no âmbito das instituições de en-

sino.
• Os impactos nos profissionais de uma relativização do conceito da assistência estudantil, principalmente, no 

que tange à divisão do orçamento e as prioridades. 
• Os aspectos da regulamentação e da infraestrutura que envolvem a formalização da política da assistência 

estudantil. 
• A condicionalidade para o acesso/permanência aos programas da assistência estudantil.
• A estigmatização do bolsista, no espaço acadêmico brasileiro, no qual ainda impera a lógica secular do mé-

rito e da excelência. 

Estes desafios, que se materializaram em eixos de discussão, representam, para além dos limites impostos 
pela realidade concreta, a possibilidade, por um lado, de refletir acerca do serviço prestado por assistentes 
sociais na política de assistência estudantil e as principais tendências que incidem sobre o trabalho coletivo 
nas políticas públicas na atualidade. Por outro lado, propor mudanças coletivas e organizadas, ainda que 
dentro das políticas públicas, coerentes como o projeto ético -político da profissão. 

Considerações finais
 
A partir do reconhecimento e o exercício de uma prática profissional do Serviço Social, orientada por uma di-
mensão político-pedagógica será possível experiências que proporcionem a formação de grupos de pesquisa 

desse tipo de atividade; observar dados capazes de reorientar nossos rumos. O que mais nos chamou a atenção foi que todos assistentes sociais presentes possuíam 
título ou estavam cursando alguma pós-graduação e, quando questionados sobre quais seriam as atividades que eles consideravam mais estratégicas para enfrentar 
as problemáticas inerentes a assistência estudantil, dentre opções vinculadas às frentes de atuação do NUMAR, a que foi apontada com maior intensidade (87,5%) foi, 
justamente, a promoção de rodas de conversa. 
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e discussão voltados para a elaboração de propostas que objetivem interferir na realidade institucional e que 
sirvam para fundamentar planos, programas e projetos no setor. Conquistar legitimidade para estas ações e 
demonstrar o quanto elas irão impactar positivamente na qualidade do serviço prestado aos usuários têm sido 
encaradas pelos componentes deste núcleo como estratégias fundamentais.

Parte-se do pressuposto de que o investimento nessas ações irá contribuir para que pensemos e, conse-
quentemente, executemos ações da Política de assistência estudantil de forma mais ampliada. A garantia de 
um tempo exclusivo para dedicação à pesquisa ainda é conquista a ser alcançada. Constata-se no âmbito da 
educação, que os assistentes sociais são desafiados cotidianamente a enfrentar as refrações de uma política 
educacional orientada por critérios de mercado, com o risco de restringirem suas intervenções ao nível da 
reprodução das relações sociais de produção. 

Portanto, um dos maiores desafios para os assistentes sociais que ocupam os espaços profissionais da área 
de educação na atualidade é o de sinalizar, a partir da análise da educação brasileira, onde estão as lutas, 
como elas se movimentam, quais os interesses em disputa. Assumir conscientemente o compromisso com a 
transformação do quadro educacional atual enxertando em seu trabalho o sentido ético-político, materializa-
do pelo projeto da profissão, articulando suas ações com os movimentos de resistência.
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TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS:
DESAFÍOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ASISTENTE SOCIAL
Verônica de Castro Maia Senna 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Brasil

Resumen

Este trabajo, que refleja en la obra social con las familias en Brasil, realiza una histórica sobre el concepto de familia, a través de la 
investigación documental, especialmente las leyes que rigen las políticas públicas y las constituciones que tratan el tema de la familia 
1930 hasta nuestros días. Reconoce la influencia mutua de la sociedad sobre regulación en los conceptos y las formas en que las 
familias se ven y cuidados, especialmente la política de Salud y Bienestar Social. En el camino buscado, se identifican las familias 
pobres ha sido un objetivo prioritario de la intervención profesional del trabajador social. Sin embargo, el enfoque profesional no es 
al unísono, con variaciones en diferentes momentos históricos y expresar diferentes puntos de vista sobre las familias y sobre el tema 
muy social, así como diversos proyectos profesionales. Por lo tanto, se puede decir que, tradicionalmente, el enfoque a las familias 
por los servicios sociales fue fuertemente marcada por una moralización y el contenido de disciplina, también apoyado por una mo-
ralización y diseño estigmatizante. Esta perspectiva, hoy en día, vive la cuestión tensa de lo lejos que se permite el trabajo con la fa-
milia de romper con la cultura tradicional y en su lugar, lo que garantiza un proceso de empoderamiento de los derechos ciudadanos.

Palabras clave: Trabajo social; Política social; Asistencia social; Famílias; 

Introducción

Históricamente, las familias pobres han sido objeto prioritario de la intervención profesional del asistente 
social en Brasil. Sin embargo, el enfoque profesional no es unísono, comportando variaciones en diferentes 
momentos históricos y expresando diversas concepciones sobre las familias y sobre la propia cuestión so-
cial, así como distintos proyectos profesionales. Tradicionalmente, el abordaje de las familias por el Servicio 
Social fue fuertemente marcado por un contenido moralizante y disciplinador, sostenido por una concepción 
también moralizante y estigmatizadora de las familias pobres. Inflexiones ganan terreno a partir de los años 
1970, impulsadas por movimientos más amplios que provocan la visión hegemónica tradicional y traen ten-
siones a la actuación profesional de los asistentes sociales. Inicialmente, se puede destacar el Movimiento de 
Reconceptualización latinoamericano, que marca tendencias de ruptura con el conservadurismo profesional 
entonces imperante e introduce una lectura crítica de la realidad social y de la propia profesión con base en 
el pensamiento marxista. Sin embargo, la discusión sobre la familia y el trabajo social con las familias quedó 
secundada frente al predominio de estudios orientados a la comprensión del modo de funcionamiento de las 
sociedades capitalistas y sus repercusiones en el hacer profesional del asistente social.

A lo largo de los años 1980, el proceso de redemocratización del país trajo a la escena nuevas exigencias a 
la actuación profesional, siendo las políticas sociales enfatizadas como mecanismo para fomentar el rescate 
de la inmensa deuda social brasileña. Ya en los años 1990, el “redescubrimiento de la pobreza” y la reversión 
del patrón keynesiano fordista de regulación social trajo la familia nuevamente al centro del debate sobre el 
trabajo social. Más que sustitutivas, estas tendencias de enfoque sobre las familias están en permanente dis-
puta y contradicción, informando la actuación profesional del asistente social junto a las familias. De hecho, es 
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posible observar que aún hoy concepciones moralizantes y disciplinadoras se hacen presentes en el trabajo 
social y se enfrentan con enfoques más amplios y críticos sobre ese proceso.

Familias y política social

El último cuartel del siglo XX asistió a profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, derivadas 
en gran medida de la grave crisis del capitalismo mundial, con impactos directos en el patrón de intervención 
pública en el campo social erigido en la segunda posguerra. El proceso de reestructuración productiva en 
curso, asociado a los cambios en el mundo del trabajo y la consiguiente aumento del desempleo estructural, 
sacudieron los pilares de sustentación de los Estados Sociales y propiciaron el fortalecimiento de concepcio-
nes y estrategias de revisión del papel del Estado interventor, especialmente en lo que a la provisión social. Se 
destaca aquí la lectura neoliberal, cuyo núcleo de las críticas reposa en la supuesta expansión excesiva de los 
derechos sociales y en la intensa actuación del Estado en el campo de la protección social, calificada como 
innecesaria e incluso ineficiente. En esta perspectiva, el mercado es reafirmado como el mejor mecanismo de 
asignación de riquezas y de producción de bienestar, mientras que la responsabilidad por la protección contra 
riesgos sociales cabría prioritariamente al individuo y sus lazos de sociabilidad primaria (familia, vecina, comu-
nidad). En este contexto se observa el “redescubrimiento” de la familia como un importante agente privado en 
el desarrollo de políticas de protección social (PEREIRA, 2006).

El empleo del término “redescubrimiento” para hacer referencia a la centralidad asumida por la familia en los 
esquemas públicos de protección social recientes no se da al azar. En su ya clásico trabajo orientado a la 
construcción de una tipología de los regímenes de Estados de Bienestar Social, Esping-Andersen (1991) llama 
la atención sobre la necesidad de considerar las formas como las intervenciones estatales se entrelazan con 
el mercado y con la familia en la sociedad provisión social. A pesar de ello, el énfasis dado por el autor recae 
en las relaciones entre Estado y mercado, de modo que una de las críticas recurrentes a este enfoque reside 
precisamente en la brecha con respecto a las formas como la familia se ha convertido en una esfera de pro-
tección social a lo largo del proceso de constitución y el desarrollo de los Estados de Bienestar Social.

Las contribuciones a este debate han sido aportadas por estudios feministas, cuya línea de argumentación 
procura demostrar que la división de trabajo entre los sexos y las ideologías de género tienden a influir en la 
provisión social, al tiempo que las políticas sociales afectan de manera distinta a las condiciones de vida de 
hombres y mujeres en los diferentes tipos de Estado de Bienestar Social (BOCK, 1994).

En la segunda posguerra, con la garantía de pleno empleo y de la oferta de políticas sociales universales, pa-
reció que la familia sería desechable en el modelo de Estado de Bienestar gestado por los países centrales, 
según señala Pereira (2006), durante el auge de la economía capitalista en la segunda posguerra, con garantía 
de pleno empleo y de la oferta de políticas sociales universales. De forma análoga, Carvalho (1995) trae la 
idea de que la protección y la reproducción social se convirtieron en misión casi total de un Estado Social 
proveedor y garante de los derechos de los ciudadanos. De ese modo, se defendía que el individuo podría 
trillar su vida sólo dependiente del Estado y del trabajo y no más de las llamadas sociabilidades comunitarias 
y familiares.

Sólo con el agravamiento de la crisis económica es que se da cuenta de que estas promesas estarían ame-
nazadas. En este contexto, las redes de solidaridad y sociabilidad pensadas a partir de la familia pasan a ser 
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valoradas en el ámbito de la protección social, principalmente en la política social.

Bajo la égida del ideario neoliberal, se introdujeron cambios significativos en los sistemas de protección social, 
en los que la familia se ha convertido en un elemento central de las políticas públicas con la perspectiva de 
que debe compartir con el Estado las responsabilidades en lo que se refiere a la promoción de bienes y servi-
cios sociales. Como menciona Pereira (2006: 25), “se introduce la problemática de la familia como importante 
sustituto privado del Estado en la provisión de bienes y servicios sociales básicos”.

Para esta autora, el contexto de cambios recientes en la estructura de las economías capitalistas ha servido 
de justificación para la adopción de un modelo mixto de protección social, denominado de Pluralismo de 
Bienestar, caracterizado, en líneas generales, por la “acción compartida del Estado, (incluidas las empresas) y 
de la sociedad (organizaciones voluntarias, sin ánimo de lucro, familia o red de parentesco) en la provisión de 
bienes y servicios que atiendan las necesidades humanas básicas. (PEREIRA, 2009: 199).

En Brasil, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el Estado de Bienestar Social (si así pueden ser 
llamadas las estructuras de relación Estado y sociedad que se aplicaron entre las primeras décadas del siglo 
XX hasta el final de los años 1970) de modo tímido y frágil, siendo llamado por autores como Carvalho (1995) y 
Pereira (2006) de Welfare Mix, en que la responsabilidad con la protección era compartida entre el Estado y la 
sociedad civil. De esta forma, no se puede decir que la sociabilidad y la solidaridad fundadas en las relaciones 
familiares en estos países dejaron de suceder en virtud de un Estado firme y de pleno empleo.

La vinculación entre políticas sociales y familias es recurrente en la historia brasileña, ratificando que se trata 
de una regularidad histórica de larga duración, en los términos definidos por Costa (1995). Desde el Brasil 
colonial, hay algunos ejemplos bien documentados de esta vinculación. Veniancio (1999), por ejemplo, mues-
tra cómo la ausencia de apoyo a las familias pobres determinó el abandono de niños por padres o madres 
incapaces de sostenerlas; ya que, desde los siglos XVIII y XIX, la única forma de que las familias pobres lograr 
apoyo público para la creación de sus hijos era abandonándolas “(VENANCIO, 1999: 13).

Otras tendencias en la relación Estado-familias se fueron conformando a lo largo de la trayectoria histórica de 
las intervenciones públicas brasileñas en el campo social. En el caso de las mujeres, el número de mujeres 
que viven con el VIH / SIDA en el país, a las familias, en vista de la incapacidad de mercado y Estado proveen 
seguridad social a sus miembros (GOLDANI, 2001). El hecho es que, en Brasil, a diferencia de los países de 
capitalismo avanzado, las familias siempre tuvieron lugar de destaque en lo que se refiere a la perspectiva de 
asegurar la protección e inclusión social de los sujetos que de ella forman parte.

En los últimos años se ha observado una creciente participación de la familia como estrategia de efectividad 
en los proyectos y procesos de políticas de protección social en Brasil, principalmente las políticas de seguri-
dad, como salud y asistencia social. Se percibe, además, que las políticas de combate a la pobreza también 
eligieron a la familia ya la comunidad, como socios para su efectividad. El objetivo es asegurar una red de 
protección y de desarrollo socioeconómico orientado a las familias ya las comunidades en situación de riesgo 
y vulnerabilidad social. Los programas de renta mínima, por ejemplo, tienen como objetivo garantizar al grupo 
familiar recursos suficientes para la adquisición de una cesta de alimentos, el mantenimiento de los hijos en la 
escuela, inhibiendo aún el trabajo precoz de niños y adolescentes.
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La retomada de la familia como eje central de las políticas sociales viene siendo objeto de un intenso debate 
en cuanto a las potencialidades y límites de esa institución proveer, de forma exclusiva o complementaria, la 
protección social de sus miembros. Este debate se hace aún más necesario cuando se observa que la re-
anudación de la centralidad de la familia se inscribe en un contexto de revisión y crítica al papel del Estado 
proveedor y la delegación de las responsabilidades de protección social para las familias y comunidades.

La creciente apreciación de la familia y de la sociedad civil está relacionada con el ascenso de políticas de 
carácter neoliberal, en las que se destaca la defensa del reparto de responsabilidades que hasta ese momento 
eran de responsabilidad del poder público estatal, o sea, en el enfrentamiento de las expresiones de la cues-
tión social.

En este sentido, Mioto et al. (2007) afirman que la centralidad de la familia en la política social está anclada 
sobre dos perspectivas distintas. La primera, enfoca a la familia como principal protagonista y responsable 
del proceso de cuidado y protección de sus miembros. Para las autoras, esa perspectiva desconsidera las 
determinaciones socio históricas y económicas que influencian en las condiciones y en la organización de las 
familias, dando énfasis a su capacidad natural de cuidadora y proveedora, al tiempo que limita la actuación 
del Estado sólo a la prestación de auxilio a aquellas familias que fracasaron en sus funciones - las familias 
consideradas “incapaces”. Las autoras destacan, además, que la situación de pobreza está directamente 
ligada a la mala distribución de la renta, donde el modo de producción capitalista no garantiza pleno empleo, 
quedando las familias en situación de vulnerabilidad y generando la necesidad de la inclusión social, a través 
de las políticas sociales ofrecidas por el Estado. En Brasil, en que pese a que iniciativas de programas sociales 
importantes para la protección social hayan ganado prioridad en una breve fase de su historia, el grado de 
vulnerabilidad viene aumentando, dadas las desigualdades, propias de su estructura social, donde cada vez 
más se nota la exigencia de las familias desarrollar formas estratégicas para mantener la supervivencia.

La segunda perspectiva referida por Mioto et al. (2007) parte del entendimiento de que, para desarrollar el pa-
pel socialmente atribuido a la familia, es imprescindible asegurar su derecho a la protección social por medio 
de políticas públicas. Aquí, lejos de atribuir las responsabilidades de protección social exclusivamente para las 
familias, se entiende que las familias, sobre todo las pobres, necesitan una intervención efectiva del Estado, 
teniendo en vista que la familia, “... además de ser un espacio de cuidado, es un espacio a ser cuidado “(Op. 
cit .: 56). En el caso de las familias, se trata de una política familiar que tenga por finalidad contribuir a la auto-
nomía de las familias, o sea, que puedan proporcionar recursos que posibiliten a las mismas la condición de 
sujeto activo en la sociedad, con el desarrollo de actitudes conscientes y responsables.

Al mismo tiempo, Carvalho (1995) y Draibe (1995) llaman la atención sobre el riesgo de que las políticas de pro-
tección a la familia continúen abordando las necesidades presentadas de forma fragmentada y sectorializada 
y no a partir de un abordaje integral. De hecho, lo que se observa es la presencia de acciones fragmentadas 
y selectivas, dirigidas a una determinada fracción de la población, tales como el niño, el anciano, la mujer, el 
negro, entre otras.

En Brasil, la centralidad de la familia puede ser identificada en el diseño de diversas políticas y programas so-
ciales puestos en marcha a partir de los años 1990. En el área de la salud, merece destacarse la construcción 
de la Estrategia Salud de la Familia, trayendo la perspectiva de cambios en el modelo asistencial hegemónico, 
fuertemente marcado por sus características hospitalocentricas y medicocentradas. El Programa Bolsa Fa-
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milia, principal acción gubernamental en el campo social país en los últimos años, prioriza a la familia como 
foco de atención bajo el argumento de que las políticas de protección a la familia tendrían mayor potencial 
de impactar las condiciones de vida de la población pobre, ampliarían el alcance de la intervención pública y 
permitiría maximizar los recursos existentes. En el campo de la asistencia social, la matricialidad sociofami-
liar constituye una de las directrices centrales del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), con base en la 
visión de que la centralidad de la familia permite tratar del “núcleo social fundamental para la efectividad de 
todas las acciones y servicios de la política de asistencia social” (BRASIL, 2004: 40).

Es innegable la importancia de ese diseño para el proceso de protección social en el país, con impactos 
concretos e internacionalmente reconocidos en la vida de la población. Sin embargo, tales avances están en 
riesgo en el escenario actual, teniendo en cuenta la adopción de medidas gubernamentales como una fuerte 
reducción de recursos destinados a los programas sociales, la congelación de los presupuestos destinados a 
las políticas de salud y de asistencia social, la creación de programas fragmentados y fuertemente anclados 
en las concepciones moralizantes, entre otros.

El escenario de la historia reciente de Brasil, que también se observa en otros países de América Latina, es 
preocupante y plantea al trabajador social grandes desafíos. La familia bajo la visión del Estado En Brasil, por 
muchos años, imperó el modelo de familia patriarcal. Sin embargo, a partir de la mitad de la segunda mitad 
del siglo XX, ese modelo comenzó a expresar algunas fragilidades. Se trata del período en que el éxodo rural 
y la urbanización se aceleraron, los movimientos feministas por emancipación se fortalecieron, ocurrieron 
cambios económicos y sociales, y el fortalecimiento de la industria. Todo este contexto refleja cambios de 
comportamiento en la relación familiar. Así, los proles se reducen, los papeles sufren solapamientos o incluso 
las inversiones en relación con la autoridad parental; es decir, hay una nueva configuración en la familia bra-
sileña. También, va a reflejar en las regulaciones que involucran el entendimiento del Estado en relación a la 
protección de la familia. Así, se constatan en diversas Constituciones medidas especiales de protección a la 
familia, reconocida como el principal elemento de la sociedad. Bajo esta óptica, proteger a la familia es, pues, 
trabajar por el engrandecimiento de la Nación (CASTRO, 2003: 305). 

En la Constitución de 1934, la protección a la familia es colocada en el Art. 138, 144, 145 y 146, volviéndose 
hacia el amparo a los desvalidos, a la maternidad ya la infancia, a la juventud con una perspectiva morali-
zadora, higienista, sectarizada al afirmar que “La familia constituida por el matrimonio indisoluble, está bajo 
la protección especial del Estado.” En la Constitución de 1937 - marcada por la dictadura del Estado Nuevo 
varguista - la visión con respecto a la familia poco se altera en comparación a la anterior: ella continuó siendo 
reconocida como objetivo de protección por parte del Estado, con mayor atención a aquellas con mayor prole. 
Aunque atribuye a la familia el deber de cuidado con sus miembros, defiende que, en casos de falta grave y 
abandono por parte de los responsables, corresponde al Estado asumir los cuidados.

En cuanto a las constituciones que siguen (1946, 1967 y las Enmiendas Constitucionales nº 1, de 1969 y nº 9, 
de 1977), Marrón (2012) afirma que su contenido normativo mantuvo los institutos inspirados en las Constitu-
ciones anteriores, es decir, bajo la especial protección del Estado, el matrimonio continuaba indisoluble y el 
reconocimiento del matrimonio religioso y civil. La innovación que se observa es en el sentido de la asistencia 
a la maternidad, infancia y adolescencia, lo que se desprende de la lectura de los artículos 163 y 164 de la 
Constitución Federal de 1946. Así, la cultura sociopolítica preservó valores y conceptos en diferentes con-
textos políticos y sociales, como el populismo y la Dictadura Militar, y los cambios en la organización de las 
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relaciones sociales, tales como familias menos numerosas, emancipación femenina, nuevas organizaciones 
familiares, aceptación social y legal del divorcio y otras, además de la industrialización y el avance tecnológico. 
La Constitución Federal de 1988 trajo el rescate del proceso democrático en el país, volcado a la protección 
de derechos y garantías individuales, restablecimiento del pacto federativo, entre tantas conquistas. En el 
campo de la familia, la reglamentación del texto constitucional trajo innovaciones, incorporando los cambios 
por los que pasó la sociedad brasileña (CASTANHO, 2012). Para esa autora (Op.cit .: 196), “hubo a lo largo de 
la historia un caminar que culminó en la familia que conocemos hoy. Se cambiaron los papeles hombre-mujer 
en el mantenimiento de la familia, trabajo doméstico, participación en el presupuesto familiar y educación de 
los hijos “. En el caso de los institutos ya reconocidos en las constituciones anteriores, son reafirmados, pero 
con innovaciones en cuanto al reconocimiento de nuevas formas de familia y nuevos derechos y deberes a los 
derechos humanos, sus miembros, cuestiones que tienen rebaja en las políticas sociales.

Las regulaciones que hacen el tránsito a través de los tiempos entre las necesidades de la población y el ac-
ceso a derechos lo hacen en ritmos muy propios que reflejan la tensión de intereses y reflejan la capacidad 
organizativa de la población para el avance de sus conquistas. Este hecho contribuye al entendimiento del 
surgimiento de las políticas sociales haber sido gradual y diferenciado entre los países, dependiendo de los 
movimientos de organización y presión de la clase obrera, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, 
y de las correlaciones y composiciones de fuerza en el ámbito del Estado.

Brotto (2012) hace consideraciones que contribuyen al entendimiento de ese proceso, al traer reflexiones so-
bre historia, proceso político y cultura política. Como afirma el autor:

O clientelismo se fortalece nos momentos de necessidades, e aqui se destacam as necessidades 
sociais, normalmente excepcionais e urgentes. E é justamente no campo das políticas sociais que 
essa cultura política assume o seu formato mais primitivo, em particular na política da assistência 
social. Resultado desse processo é a reedição histórica de uma relação socialmente perversa ex-
cludente, que desqualifica as demandas sociais e suas possibilidades de transformação em políti-
cas sociais de cunho democratizante e garantidores de cidadania (BROTTO, 2015:96).

En parte orientada por las diferentes concepciones y configuraciones de familia, se observan cambios en 
las regulaciones en las políticas de protección social a las familias, muchas de las cuales no necesariamente 
orientadas a las necesidades reconocidas como derechos. Se puede decir que sólo en el texto constitucional 
de 1988 es que se reconocen la salud, la asistencia social y la previsión como políticas de seguridad social y, 
por lo tanto, derechos universales bajo la responsabilidad pública. Hay, ciertamente, avances a ser reconoci-
dos, y aunque no es posible abordarlos en el momento, cabe resaltar la implantación de la Estrategia Salud de 
la Familia y del Sistema de Protección Social Básica y Especial que orienta la acción en el área de asistencia 
social, principalmente por estar anclados en sistemas para todo el territorio nacional, lo que para un país con-
tinental como Brasil es relevante y desafiante.

El trabajador social: viejas y nuevas dimensiones 

La emergencia del Servicio Social en América Latina fue marcada por acciones filantrópicas y caritativas li-
deradas por la iglesia, diseño que determinó el modelo de las escuelas de formación. De forma religiosa, la 
formación profesional estaba basada en doctrinas confesionales, lo que perduró por largo tiempo en la forma-



Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

Organizan: Apoyan:

M E M O R I A S

598

ción y en la actuación de los profesionales. A partir de los años 1970, ese proceso sufrió intención de ruptura, 
cuando la perspectiva crítica pasa a ser el norte del hacer profesional. 

Así, del carácter conservador y asistencialista que marcaba la intervención sobre la vida de la clase obrera, 
la profesión pasa por grandes transformaciones, con destaque para el proceso iniciado con el Movimiento 
de Reconceptualización. En ese momento, críticas al conservadurismo pautadas por la perspectiva marxista 
provocaron revisión en la historia y en la estructura de la profesión, trayendo a los asistentes sociales iden-
tificación político-ideológica en la dirección de ruptura con el hacer tradicional y conservador. Castro (2007) 
destaca que la profesión tiene carácter interventivo en las realidades sociales, marcadas por las expresiones 
de la cuestión social resultantes de las relaciones capital-trabajo. Afirma que el Servicio Social pasó por trans-
formaciones directamente vinculadas a su génesis, acompañando el movimiento histórico marcado por rela-
ciones de clase, creció, se modificó y se consolidó en una perspectiva emancipatoria que busca la lucha por 
los derechos de todos a una sociedad justa y igualitaria en América Latina. Mioto y Nogueira (2013) destacan 
que ya en la década de 1970, los asistentes sociales brasileños se posicionaban en relación a la “formulación 
de las políticas sociales como intervención estatal”, dejando claro el reconocimiento de que la política social 
reviste de carácter contradictorio, pues , al mismo tiempo que atiende a los intereses del capital, atiende tam-
bién a las necesidades de la clase obrera.

No Brasil, o debate instaurado em torno da profissão, e sobre a relação visceral entre Serviço 
Social e política social, floresceu e aprofundou-se significativamente ao longo das duas últimas 
décadas do século 20 e consolida-se no início do século 21. Isso pode ser explicado pela alteração 
nos sistemas de proteção social brasileiros, após o retorno do país ao Estado de Direito, em 1985. 
Período de intensa mobilização de segmentos da sociedade civil, no sentido de ampliar e garan-
tir direitos em setores de ponta, ou seja, o núcleo duro da política social – saúde, previdência e 
assistência –, e de forte investimento nos marcos profissionais, para expandir os saberes sobre a 
relação entre questão social e política social. Estabelece-se um amplo processo de produção de 
conhecimento em torno da política social, que tem se constituído em um pilar central na conso-
lidação do Serviço Social como área de conhecimento no campo das ciências sociais. Este fato 
favoreceu tanto a inserção da profissão e de seus profissionais no embate político da sociedade 
brasileira como, também, a discussão sobre a intervenção profissional dos assistentes sociais no 
terreno da política social. (MIOTO e NOGUEIRA, 2013: 01)

En ese contexto, se identifica una confluencia entre los dispositivos legales que fueron creados para la imple-
mentación del proyecto de la Seguridad Social brasileña y el movimiento de la categoría profesional en torno 
a su Proyecto Ético-político Profesional. Un proyecto que, según destaca el CFESS (1993), postula el “posicio-
namiento en favor de la equidad y la justicia social, que asegura la universalidad de acceso a los bienes y servi-
cios relativos a los programas y las políticas sociales, así como su gestión democrática” del “compromiso con 
la calidad de los servicios prestados a la población y con el perfeccionamiento intelectual, en la perspectiva de 
la competencia profesional”. Esta convergencia sufre retraimiento en la década de 1990, cuando las proposi-
ciones fundamentales de la Seguridad Social brasileña son alteradas, rompiendo las expectativas de parte de 
la sociedad con relación a la ampliación de derechos sociales. Bajo la influencia de las agencias multilaterales, 
la lógica se altera y las exigencias de evaluación de orden cuantitativo y de intenso control gerencial-burocrá-
tico sobre las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos pasa a prevalecer en el modelo de trabajo. 
Es importante percibir que no se trata de un proceso presente exclusivamente en Brasil. Toda América Latina 
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pasaba por cambios similares en los modelos de gestión, lo que reflejaba en el hacer professional.

Las condiciones adversas presentes en el acceso a los derechos refuerzan la necesidad de pensar la cuestión 
social más allá del escenario en que el ejercicio profesional del asistente social gana materialidad. Es necesa-
rio rescatar también la perspectiva histórica y política y de los determinantes del proyecto ético-político profe-
sional, incluyendo el modo como esa profesión se constituye e instituye en los espacios socio ocupacionales, 
sumado a las múltiples dimensiones del ejercicio profesional. Se trata, pues, de un desafío para el ejercicio 
profesional, pues implica el conocimiento de las tendencias teórico-metodológicas, la instrumentalidad y los 
instrumentos técnico-operativos y los componentes éticos y políticos del hacer profesional (GUERRA, 1995). 
La dimensión interventiva exige del profesional planeamiento, referenciado, y debe seguir el proceso del co-
nocer, planificar, ejecutar analizar, evaluar, considerando su propio posicionamiento, y los diferentes actores 
involucrados, entre los cuales se encuentra el usuario, los demás profesionales y sus profesionales diferentes 
saberes. Bajo esta perspectiva, Torres y Lanza (2013: 203) destacan que

A dimensão interventiva presente no exercício profissional mantém estreita relação com a realida-
de social, com as condições objetivas de vida do usuário e com os determinantes presentes no 
espaço sócio organizacional. [...] O reconhecimento desse espaço de trabalho do assistente social 
amplia suas possibilidades interventivas, na medida em que ultrapassa as possibilidades estabe-
lecidas na própria organização que contrata o assistente social. A intervenção engloba também 
o campo das habilidades profissionais. Essas habilidades são percebidas no modo e na direção 
que o assistente social dá ao seu exercício profissional. A postura assumida revela, inclusive, a 
compreensão acerca do protagonismo do usuário no trato interventivo. Reconhecer esse prota-
gonismo pode ser uma via de superação do paternalismo que ainda se faz presente no exercício 
profissional de parcela dos assistentes sociais.

El enfoque en la dimensión intervencionista no plantea significa desconsiderar las dimensiones investigativas, 
analítica e ideo política, pero realza aspectos de la relación teoría-práctica que tanto desafían el ejercicio 
profesional en la garantía de derechos de los sujetos y de sus familias. En este sentido, es necesario realizar 
reflexiones sobre el hacer profesional en el trabajo social con familias, considerando ser las mismas la matriz 
del trabajo a ser desarrollado por políticas públicas como la salud y la asistencia social.

Granemann (1999) afirma que pensar los procesos de trabajo en el Servicio Social implica en reconocerlo 
como profesión de la división social y técnica del trabajo. “Esto quiere decir que esta profesión, como cual-
quier otra, no puede prescindir de un análisis de la sociedad en su auto comprensión. Su historia es tributaria 
de la historia de la sociedad capitalista en un determinado grado de su desarrollo...” (GRANEMANN, 1999: 
161). La autora llama la atención sobre el hecho de que no hay un solo proceso de trabajo en el Servicio Social. 
Es decir, los diferentes tipos de trabajo, sean ellos concretos o abstractos, exigen del profesional conocimien-
to, objetos de trabajo e instrumentales particulares.

Al mismo tiempo, Couto (1999) apunta el hecho de que el Servicio Social está históricamente vinculado a las 
organizaciones estatales como campo privilegiado de su trabajo, donde el proceso de trabajo implicaba la 
aplicación de criterios para acceso a los servicios por parte de la población. En esta línea, la autora destaca 
que la trayectoria del trabajo social vivió dos movimientos:
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No primeiro movimento – viabilizador de programas – o processo de trabalho está vinculado às 
normas burocráticas e na maioria das vezes à precariedade dos recursos utilizados no serviço 
público. Aí, a ação profissional estava fundamentada na otimização dos recursos existentes. Já no 
segundo movimento – o viabilizador de direitos - o acesso a programas é apenas uma parte inte-
grante do processo de trabalho. Assim, o assistente social compreende seu espaço de trabalho 
como elemento essencial para a proposição de políticas públicas, que garantam direitos sociais. 
(COUTO, 1999 p. 206).

La actuación profesional exige la comprensión del contexto. Se trata de trabajo que además de guiarse por el 
proyecto ético-político necesita estar atento a prácticas que democratizen el diálogo, la información para la 
toma de decisión, la comprensión de la dinámica de la realidad y de los movimientos sociales. Es un desafío 
que impone también al profesional la construcción de alianzas, de estrategias colectivamente pensadas, que 
posibiliten el enfrentamiento a amenazas a los accesos a derechos ya la acción reguladora de las instituciones 
de servicios tanto en el ámbito privado o público. 

Reconociendo ser el trabajo del Servicio Social parte de la mediación para acceso a derechos y esa media-
ción implica construir significado mediato de la realidad concreta para poder intervenir en la perspectiva de 
la transformación y / o superación de la misma; se reafirma el desafío de la acción calificada como condición 
para superación de modelo conservador. Se reanudan aquí, las políticas públicas, en particular las de salud y 
de asistencia social. Ambas tienen en la familia y en el territorio sus bases de intervención. La acción cualifica-
da del profesional implica entender esa base, para comprender cuál es el lugar que ideológicamente ocupan. 
No es posible que la actuación del profesional caiga en la trampa de una mirada restringida que no busque 
una visión de totalidad, lo que, ciertamente, resbalará para una acción conservadora que podrá caer en la sub-
alternidad, en la culpabilización, en la tutela, en el preconcepto, en el mantenimiento del orden social en que 
la desigualdad social impera de forma violenta. La acción cualificada del profesional necesita estar orientada 
por elementos críticos al contexto y que perciben en la familia y en el territorio elementos potenciales para el 
proceso de enfrentamiento, de protagonismo, de espíritu colectivo para la construcción de respuestas que no 
individualicen el acceso, sino que colectivicen derechos.

Consideraciones Finales

La retomada de la familia como elemento central de las intervenciones públicas brasileñas recientes es atra-
vesada por diversos aspectos contradictorios, los cuales deben ser tenidos en consideración en los análisis 
y proposiciones en torno a las relaciones que las mismas establecen con los sistemas de protección social.
La creciente valoración de la familia se hace a la comprensión de que se constituye como esfera de mediación 
entre las instancias pública y privada y agente fundamental para el funcionamiento de la sociedad, reforzando 
su histórico papel de protección y cuidado en la esfera privada. Como afirman Mesquita y Freitas (2013: 210),

“essa forma de ver a família a coloca num espaço ‘privilegiado’ e ‘insubstituível’ de proteção social 
e socialização primária, cujo papel (naturalizado) de provedora de cuidados de seus membros lhe 
é próprio e continua sendo de extrema importância no atual quadro econômica, político e social”.

Sin embargo, en vista de las profundas transformaciones que se vienen operando en el ámbito de las econo-
mías capitalistas -con el crecimiento del desempleo y de la precarización de las formas de trabajo, configuran-
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do nuevas expresiones de la cuestión social - así como en los sistemas de protección social construidos en 
el segundo post- guerra, hay que reconocer que la  familia también necesita ser cuidada y protegida. En esta 
dirección, lejos de implicar un retroceso o desresponsabilización del Estado, tal como abogado por las tesis 
neoliberales, la centralidad de la familia exige una intervención potente del Estado en el sentido de garantizar 
la protección social como derecho de ciudadanía. Esto significa la construcción de políticas permanentes 
y universales de apoyo a las familias que universalizan el acceso a servicios de calidad y que reduzcan las 
desigualdades sociales y de género de nuestro país. De lo contrario, los programas centrados en las familias 
tienden a perpetuar las fragilidades de los servicios y los prejuicios y estigmas en las acciones públicas diri-
gidas a las familias pobres.

Referências

BOCK, Gisela. Pobreza feminina, maternidade e direitos das mães na ascensão dos Estados Providência (1890-1950). In: FRAISSE, 
G.; PERROT, M. A história das mulheres no Ocidente: o século XIX. Porto: Afrontamento, 1994, pp. 435-478.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 145, de 
15 de outubro de 2004. Política Nacional Assistência Social — PNAS. Brasília, 2004.
BROTTO, Marcio Eduardo. Mudar para permanecer? história, cultura política e assistência social em Duque de Caxias/RJ Tese Dou-
torado. PUCRIO, 2012.
CARVALHO, Maria do Carmo B. A priorização da família na agenda da política social. In KALOUSTIAN, Silvio M. (org.). Família brasi-
leira, a base de tudo. São Paulo-Cortez; Brasília: UNICEF, 1995.
CASTANHO, Maria Amélia Belomo. A Família nas Constituições Brasileiras. Argumenta - UENP Jacarezinho Nº 17 P. 181 – 204 2012
CASTRO, Araújo. A Constituição de 1937. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003.
CASTRO, Manuel Manrique. História do Serviço Social na América Latina. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.
COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
COSTA, Suely. Signos em transformação: a dialética de uma cultura profissional. São Paulo: Cortez, 1995.
COUTO, Berenice Rojas. O Processo de trabalho do assistente social na esfera municipal. In: Capacitação em Serviço Social. Mó-
dulo 2: Crise Contemporânea, Questão Social e Serviço Social: CEAD, 1999.
DRAIBE, Sonia. Por um reforço da proteção à família: contribuição à reforma dos programas de assistência social no Brasil. In KA-
LOUSTIAN, Silvio M. (org.). Família brasileira, a base de tudo. São Paulo-Cortez; Brasília: UNICEF, 1995.
ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias do Welfare State. In: Revista Lua Nova n.24, 1991, p.85 -115
GRANEMANN, Sara. Processo de Trabalho e Serviço Social. In Capacitação em Serviço Social: Módulo 2: Crise Contemporânea, 
Questão Social e Serviço Social: CEAD, 1999.
GOLDANI, Ana María. Las familias brasileñas y sus desafíos como factor de protección al final del siglo XX. In: GOMES, Cristina 
(Comp.) Procesos sociales, probación y familia: alternativas teóricas y empíricas en las investigaciones sobre vida doméstica. Méxi-
co: FLACSO, 2001.
GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1995.
MESQUITA, Adriana de Andrade e FREITAS, Rita de Cássia Santos. Programas de transferência de renda e centralização nas famílias: 
prioridades do sistema de proteção social não contributivo brasileiro em questão. O Social em Questão n. 30, 2013: pp. 197 - 224.
MIOTO, Regina C.T. et al. Processo de construção do espaço profissional do assistente social em contexto multiprofissional: um 
estudo sobre o Serviço Social na estratégia Saúde da Família. Relatório Final CNPq. Florianópolis: UFSC, 2007.
MIOTO, Regina C. e NOGUEIRA, Vera M. Política Social e Serviço Social: os desafios da intervenção profissional. Revista Katalysis 
16 (especial), 2013. Pp.61-71.
PEREIRA, Potyara A.P. Mudanças estruturais, política social e papel da família: crítica ao pluralismo de bem-estar. In: MIOTO, R.C.T., 
MATOS, M.C., LEAL, M.C. (orgs). Política Social, Família e Juventude: uma questão de direitos. São Paulo: Cortez, 2006.
______________. Política Social: temas & questões. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2009.
TORRES, Mabel Mascarenhas e LANZA, Liria Maria Bettiol. Serviço Social: exercício profissional do assistente social na gestão 
de políticas públicas. Argumentum 5(1), 2013. Pp.197-215 Disponível em: http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/ 2979, 
acessado em 25 de março de 2018.
VENÂNCIO, Renato Pinto. Família abandonadas: assistência à criança de camadas populares no Rio de janeiro e em Salvador – sé-
culos XVIII e XIX. Campinas: Papirus, 1999.

http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/%202979

	_GoBack
	parent-fieldname-title
	_Hlk510178431
	_30j0zll
	_Hlk522174627
	_9hwfggpfybxk
	_n02g1kmtll8d
	_bkjuxx3rkd2
	_aggo6pqxjqq
	art87
	art87i
	art87ii
	art87ii.
	art87iii
	art87iv
	art87v
	art87vi
	__DdeLink__273_2474140258
	_gjdgxs

