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Eje 03
Tensiones y consensos entre los proyectos profesionales,
académicos y de investigación del Trabajo Social/Servicio
Social en el contexto de la crisis capitalista y de
la democracia en América Latina y el Caribe
En este eje se presta atención al estado de la organización continental de las unidades académicas de Trabajo
Social, así como de los organismos profesionales de la región, y la articulación entre los proyectos académicos, de investigación y profesionales que hacen una apuesta política por América Latina y el Caribe. Además,
de las condiciones del mundo del trabajo profesional en el contexto de retroceso histórico que están viviendo
los países de América Latina y el Caribe ante el reposicionamiento de la formación profesional frente al desarrollo del ejercicio privado/liberal, la expansión del voluntariado social, la psicologización de la cuestión social,
la criminalización de la protesta y el desempeño técnico polifuncional.

Sub ejes
• Proyecciones y apuestas políticas de las Unidades Académicas ante las condiciones y desafíos del ejercicio
profesional.
• La articulación entre gremios profesionales, unidades académicas y actores sociales para enfrentar los retos
de la crisis capitalista y de la democracia en los países de la región.
• Propuestas de articulación regional para un Trabajo Social Crítico y Propositivo.
• Condiciones, retos y propuestas de la investigación en Trabajo social ante el contexto de la crisis capitalista
y de la democracia.
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RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL:
UM DEBATE PROPOSITIVO PARA UMA AÇÃO CRÍTICA
Michelly Laurita Wiese1
Keli Regina Dal Prá2
Marisa Camargo3
Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil

Resumo
É inconteste a importância da formação qualificada e permanente das/os assistentes sociais para o trabalho comprometido com o
projeto ético-político no Brasil. O artigo tem por objetivo apresentar a importância do Serviço Social nos programas de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família e na Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Professor
Polydoro Ernani de São Thiago, ambas vinculadas à Universidade Federal de Santa Catarina. A formação profissional no âmbito das
residências tem como pressupostos: a multiprofissionalidade, a interdisciplinaridade, o conceito ampliado de saúde, a integralidade
do atendimento, as noções de rede de cuidados e a educação permanente em saúde. Cabe ao profissional o comprometimento e
o desenvolvimento das competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa constantes no “Projeto Ético-Político
do Serviço Social” brasileiro, na mediação do acesso às condições necessárias à efetivação dos direitos sociais, por meio de ações
intersetoriais, bens e serviços que visam restabelecer as condições de saúde individual e coletiva.
Palavras-chave: Serviço Social. Formação Profissional. Residência Multiprofissional em Saúde.

Introdução
No Brasil, as conquistas históricas e políticas associadas ao setor da saúde possibilitaram a reconstrução e
a evolução na maneira de enxergar os sujeitos como atores sociais e precursores da sua própria trajetória de
vida; de entender o processo de saúde e doença a partir de uma perspectiva ampliada; de repensar o modelo
de organização, oferta e acesso aos serviços de saúde; de preparar os recursos humanos para intervenção
no setor saúde.
Em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ganhou força os avanços com relação à criação de um
sistema nacional de saúde que atendesse a todos os cidadãos, principalmente pela participação ativa da
sociedade civil, que incentivou o Movimento da Reforma Sanitária desde a década de 1970, a qual foi uma
resposta ao modelo de saúde implantado no país, com caráter biomédico, resultando na reestruturação do
sistema de saúde (MENDES, 1995).
Na lógica dos princípios defendidos pela Reforma Sanitária, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em
1988 com a Constituição Federal, e institucionalizado em 1990 com as Leis n° 8.080 e 8.142. Estas preconizam que todo o cidadão brasileiro tem acesso aos serviços de saúde independente de qualquer contribuição
prévia ou outro tipo de restrição. O SUS norteia-se em princípios e diretrizes, tais como: a) universalidade de
1 Assistente Social. Doutora em Serviço Social. Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis Brasil. Email:
michelly.wiese@ufsc.br
2 Assistente Social. Doutora em Serviço Social. Docente do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis Brasil. Email: keli.regina.mioto@yahoo.com
3 Assistente Social. Doutora em Serviço Social. Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis Brasil. Email:
marisa.camargo@ufsc.br
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acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; b) integralidade de assistência; c) autonomia
das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; d) igualdade da assistência; e) direito à informação;
f) participação da comunidade; e g) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. A Lei 8.080/1990 expressa o conceito ampliado de saúde, considerando que existem fatores
determinantes e condicionantes que influenciam sua condição: alimentação, moradia, saneamento básico,
meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL,
1990).
A ordenação de recursos humanos para a saúde também está prevista na Constituição Federal, que estabelece que essa formação deve ser organizada e executada pelo próprio sistema, considerando todos os níveis
de ensino e contemplando a elaboração de programas para aperfeiçoamento permanente de pessoal. Nesse
sentido, em 2004, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, por meio da Portaria
nº 198, com o intuito de contribuir para a transformação e qualificação da atenção à saúde; organização das
ações e serviços; e processos de formação de profissionais, estimando na sua implantação a articulação entre o SUS e as instituições de ensino (BRASIL, 2004). Dessa forma, uma das diretrizes dessa política aponta
para a expansão e implantação de cursos de residências pelo país, entre eles as residências multiprofissionais
em saúde (RMS), com diversas ênfases; desde a saúde da família na atenção primária, até o âmbito hospitalar.
Em 2002, foram criadas 19 residências multiprofissionais em saúde da família “com financiamento do Ministério da Saúde, com formatos diversificados, mas dentro da perspectiva de trabalhar integradamente com todas
as profissões da saúde” (BRASIL, 2006, p.6). Em 2005, por meio da Lei 11.129 (BRASIL, 2005), institui-se a residência em área profissional da saúde e, posteriormente, com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.077 de
2009 (BRASIL, 2009), regulamenta-se a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) e Residência em Área
Profissional da Saúde, as quais são orientadas pelos princípios e diretrizes do SUS com base nas realidades
locais e regionais.
As residências abrangem profissionais da saúde de diversas áreas, como Biomedicina, Ciências Biológicas,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (BRASIL, 2012). Constituídas com base em cooperação intersetorial, visam capacitar jovens profissionais da saúde para uma qualificada inserção no mercado
de trabalho, principalmente em áreas prioritárias do SUS (BRASIL, 2005).
Instituída como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço, a
carga horária das residências é de 5.760 horas, distribuídas em 60 horas semanais, com duração mínima de
dois anos, em regime de dedicação exclusiva (BRASIL, 2012). Esse processo de formação proporciona a articulação entre o sistema de saúde, a partir do contato com os profissionais de campo (preceptores), e as instituições formadoras, a partir do contato com os docentes (tutores) vinculados aos departamentos de ensino.
Tendo em vista que as RMS, e em área profissional da saúde, são equiparadas às modalidades de ensino de
pós-graduação lato sensu, caracterizadas pela díade ensino em serviço4, sob a orientação de profissionais
de elevada qualificação ética e profissional (BRASIL, 2007), cabe destacar a importância e características da
preceptoria. A função de preceptor (a), caracteriza-se por “[...] supervisão direta das atividades práticas reali4 Entende-se por ensino em serviço com base em Albuquerque et al. (2008, p.357) “o trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes e professores dos cursos
de formação na área da saúde com trabalhadores que compõem as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando à qualidade de atenção à saúde
individual e coletiva, à qualidade da formação profissional eo desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços”. No caso da REMUTISF, os/as residentes, são
profissionais formadas/os em cursos de graduação de suas respectivas profissões.
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zadas pelos (as) residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por profissional
vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de especialista” (CNRMS, 2012, p.04).
A função de tutor (a) caracteriza-se por “atividade de orientação acadêmica de preceptores e residentes, estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de campo, exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos” (CNRMS, 2012,
p.03).
De acordo com o Ministério da Saúde, os Programas de RMS apresentam desenhos metodológicos diferenciados; no entanto, existe um consenso com relação à defesa da utilização de metodologias ativas, participativas e de educação permanente como eixo pedagógico (BRASIL, 2006).
A partir desta breve contextualização e, partindo da compreensão da relevância das RMS como espaço de
formação e qualificação em serviço para as/os assistentes sociais, o presente artigo tem por objetivo, apresentar a inserção e a importância do Serviço Social na Residência Multiprofissional em Saúde da Família (REMULTISF) e na Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Professor Polydoro
Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (RIMS/HU/UFSC).
O artigo está estruturado em cinco subtítulos, sendo o primeiro a introdução que ora se apresenta. Na sequência aborda-se a caracterização da REMULTISF; as características da RIMS/HU/UFSC; o Serviço Social e
suas expressões nos dois espaços de RMS e suas bases teóricas, metodológicas e éticas. Para finalizar, na
conclusão, são apontados alguns desafios que colocam no âmbito do Serviço Social nas RMS.

Residência Multiprofissional em Saúde da Família - REMULTISF
A REMULTISF tem como objetivo formar profissionais de saúde, por meio da educação no trabalho, para o
desempenho de suas atividades no SUS, tendo por base o modelo assistencial proposto pela Estratégia Saúde da Família (ESF). A fim de atingir esse objetivo, a UFSC congrega a estruturação do Curso em três centros
de ensino: Centro de Ciências da Saúde (CCS) onde participam os Departamentos de Ciências Farmacêuticas; Enfermagem; Nutrição; Odontologia e Saúde Pública; Centro Socioeconômico (CSE) onde participa o
Departamento de Serviço Social e Centro de Desportos (CDS) onde participa o Departamento de Educação
Física.
No município de Florianópolis, a residência multiprofissional em saúde existe desde 2002, sendo reestruturada constantemente de acordo com as necessidades do ensino e do serviço. Já passaram pela REMULTISF aproximadamente 160 estudantes entre as áreas da Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição,
Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A REMULTISF conta com 13 residentes inseridos na ESF e no
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), contemplando a inserção de profissionais residentes nas áreas
supracitadas, além de tutores, professores colaboradores e preceptores profissionais de saúde da Prefeitura
Municipal de Florianópolis que atuam na atenção primária em saúde do município para dar suporte ao modelo
pedagógico-assistencial. Atualmente o Curso tem parceria com dois Distritos Sanitários (DS); das regiões do
continente e do norte do município, como os residentes estão lotados, desenvolvem suas ações em dois Centros de Saúde (CS), sendo um no DS Continente (CS Jardim Atlântico) e um no DS Norte (CS Rio Vermelho).
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Quadro 1 – Distribuição dos Residentes nas unidades que integram os cenários de prática da REMULTISF
junto à SMS de Florianópolis – 2018.
UNIDADE

Residentes por área
profissional e n. vagas

CS Jardim Atlântico

Enfermagem (1 vaga)
Odontologia (1 vaga)
Nutrição (1 vaga) Educação Física
(1 vaga) Serviço Social (1 vaga)

CS Rio Vermelho

Unidade secundária

Enfermagem (1 vaga)
Odontologia (2 vagas)
Nutrição (1 vaga) Educação
Física (1 vaga) Farmácia (2 vagas)
Serviço Social (1 vaga)

Residentes por área
profissional

CS Novo Continente

Nutrição R1 e R2 Educação
Física R1 e R2 Serviço Social
R1 e R2

CS Ratones

Nutrição R2 Educação Física
R2 Serviço Social R2 Farmácia
2 R2

CS Canasvieiras e ou
Ingleses

Nutrição R1 Educação Física
R1 Serviço Social R1 Farmácia
2 R1

Fonte: Elaboração com base em REMULTISF (2018).

Já aos/às residentes do Serviço Social cabe desenvolver “[...] a sua formação, que combina conhecimentos
teórico-práticos em modalidade de dedicação exclusiva sob supervisão de um (a) profissional Assistente
Social” (CFESS, 2017, p.42-43), inserindo-se no ensino em serviço por dois anos, em regime de dedicação
exclusiva. Nesse contexto, contam com a supervisão direta de duas preceptoras assistentes sociais que se
dedicam à atenção em saúde no NASF e orientação acadêmica de uma tutora assistente social vinculada ao
quadro efetivo do Departamento de Serviço Social (DSS) vinculado ao CSE da UFSC.
A tutoria é estruturada preferencialmente em duas modalidades denominadas de núcleo e campo. A tutoria
de núcleo corresponde à “atividade de orientação acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas,
teórico-práticas e práticas do núcleo específico profissional, desenvolvidas pelos preceptores e residentes”
(CNRMS, 2012, p.04). A tutoria de campo diz respeito à:
“Atividade de orientação acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas, teórico-práticas
e práticas desenvolvidas pelos preceptores e residentes, no âmbito do campo de conhecimento,
integrando os núcleos de saberes e práticas das diferentes profissões que compõem a área de
concentração do programa” (CNRMS, 2012, p.04).
Tendo em vista a integração entre os núcleos de saberes e práticas das diferentes profissões que compõem
a respectiva área de concentração.
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Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – RIMS
No que se refere à realidade da RIMS inserida no Hospital Universitário da UFSC, no mês de junho de 2009,
após o Ministério da Educação (MEC) apresentar proposta de expansão da RMS em hospitais universitários
aos dirigentes da instituição, indicou-se uma comissão de elaboração de um projeto em reunião do Conselho Departamental. Em setembro do mesmo ano, a referida comissão apresenta a versão final de um projeto
contemplando as áreas de Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Dessa
forma, em março de 2010, inicia-se a primeira turma da RIMS no HU/UFSC.
Atualmente, a RIMS/HU/UFSC encontra-se estruturada em três áreas de concentração sendo: Atenção em
Alta Complexidade em Saúde, Atenção em Urgências e Emergências e Atenção em Saúde da Mulher e da
Criança, voltadas a profissionais das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Odontologia, Psicologia e Serviço Social, com carga horária de 60 horas semanais em regime de dedicação
exclusiva, duração mínima de 2 anos, supervisionada por profissionais tutores e preceptores (CNRMS, 2012;
UFSC, 2013). Cada área de concentração compreende um conjunto de unidades de atendimento representadas por ambulatórios e clínicas, conforme ilustra o Quadro 2.
Quadro 2 – Unidades que integram as áreas de concentração da RIMS/HU/UFSC.

UNIDADE

Urgências e
Emergências
1 vaga

Alta Complexidade
4 vagas

Internação

Clínica Médica I Clínica
Médica II Clínica Cirúrgica I
Clínica Cirúrgica II Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)

Ambulatório

Cirurgia Bariátrica Cirurgia
Vascular Implante Coclear
Quimioterapia Transplante
Hepático Unidade de
Tratamento
Dialítico (UTD)

Emergência Adulto

-

Saúde da Mulher e da Criança
2 vagas
Alojamento Conjunto Emergência Pediátrica
Emergência Obstétrica e Ginecológica
Unidade Neonatal Unidade de Internação
Ginecológica
Unidade de Internação Pediátrica

Pediatria

Fonte: UFSC (2013).

A atenção em alta complexidade diz respeito ao conjunto de procedimentos que, no contexto do sistema público de saúde, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando proporcionar à população o acesso a serviços
qualificados, integrando-os aos níveis de atenção básica e de média complexidade (BRASIL, 2009).
A urgência, conforme Paim (1994, apud GIGLIO-JACQUEMOT, 2005, p. 17) corresponde a “[...] um ‘processo
com risco iminente de vida, diagnosticado e tratado nas primeiras horas após sua constatação’”. A emergên9
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cia significa “[...] um processo agudo clínico ou cirúrgico, sem risco de vida iminente. Nesse caso há risco de
evolução para complicações mais graves ou mesmo fatais, porém, não existe um risco iminente de vida”. Dentre as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, instituídas pela Política Nacional de Atenção às Urgências,
reformulada pela Portaria nº. 1.600, de 07 de julho de 2011 (BRASIL, 2011, p. 2), destaca-se a “[...] qualificação
da assistência por meio da educação permanente das equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências,
em acordo com os princípios da integralidade e humanização”.
A política que trata da saúde da mulher tem como um dos objetivos “promover a melhoria das condições de
vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do
acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território
brasileiro.” (BRASIL, 2004, p. 63). Com relação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
(PNAISC) o objetivo é “promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e
cuidados integrais e integrados da gestação aos nove anos de vida, com especial atenção à primeira infância
e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador
à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento” (BRASIL, 2015, p. 02).
Para o Serviço Social são disponibilizadas anualmente quatro vagas na área de concentração em Atenção em
Alta Complexidade em Saúde, uma vaga em Atenção em Urgências e Emergências e duas vagas em Atenção
em Saúde da Mulher e da Criança para o Serviço Social.
Aos/às residentes cabe desenvolver conhecimentos teórico-práticos sob supervisão profissional de um (a)
assistente social, em modalidade de dedicação exclusiva por dois anos. Nesse contexto, contam com a supervisão permanente de 11 preceptores (as) assistentes sociais que se dedicam à atenção em saúde no HU e
duas tutoras assistentes sociais vinculadas ao quadro efetivo docente de Serviço Social do DSS/CSE, ambos
pertencentes à Universidade.

Os Desafios ao Serviço Social no Âmbito das RMS
A formação profissional no âmbito das RMS, tanto na REMULTISF como na RIMS/HU tem como pressupostos: a multiprofissionalidade, a interdisciplinaridade, o conceito ampliado de saúde, a integralidade, as noções
de rede de cuidados e a educação permanente em saúde, os quais sintonizam-se com o atual projeto ético-político profissional do Serviço Social e com a defesa da saúde a partir dos preceitos da Reforma Sanitária
brasileira.
Vale registrar que, em tempos de capital fetiche, o trabalho é categoria analítica do processo saúde-doença,
tendo em vista “[...] o significado do trabalho no processo de constituição do indivíduo social e na produção da
vida material [...]” (IAMAMOTO, 2008, p. 339). De acordo com os parâmetros para a atuação dos (as) assistentes sociais na saúde, pensar e materializar um exercício profissional crítico nesse espaço sócio-ocupacional,
demanda do Serviço Social, dentre outros:
- Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real
efetivação do SUS;
- Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais que
interferem no processo saúde-doença;
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- Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede de
serviços e direitos sociais, bem como de forma compromissada e criativa não submeter à operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a
proposta original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária;
- Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção em
saúde;
- Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a articulação entre
as políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às
necessidades sociais;
- Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas
unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem
tomadas;
- Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre temáticas relacionadas à
saúde;
- Efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de democratização das políticas sociais, ampliando os canais de participação da população na formulação, fiscalização e gestão das políticas
de saúde, visando ao aprofundamento dos direitos conquistados (CFESS, 2010, p. 30-31).
Um posicionamento importante a destacar são as defesas da Reforma Sanitária e do projeto ético-político
da profissão. É inconteste que o SUS trouxe significativos avanços como política pública, mas também desafios. São desafios diários a defesa da Reforma Sanitária em seu sentido universal, mesmo diante de todos
os ataques sofridos pelo neoliberalismo amplo que se estabeleceu no país. Conforme CFESS (2017), desde
1995 com a implantação do processo de Reforma do Estado pelo Ministério da Reforma do Estado (MARE)
a política de saúde – não exclusivamente –, vem sendo atacada com inúmeras ações e leis na direção de um
modelo privatista. Pode-se apontar desde a criação das Organizações Sociais (OS), as Fundações Estatais
e no âmbito dos hospitais universitários a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)
– regulamentada pela Lei Nº. 12.550, de 15 de dezembro de 2011. A EBSERH: Tem sido considerada o mais
profundo ‘golpe’ ao sistema hospitalar público brasileiro, o qual é composto por 45 Hospitais Universitários
(os HUs). Sob o pretexto de ‘regularizar’ a situação dos trabalhadores terceirizados, o Estado aprovou a transferência da gestão e execução de todo esse complexo hospitalar por prazo indeterminado à EBSERH, uma
‘empresa pública unipessoal’, criada ‘com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação’ (art.1º). [...], a legislação referente à EBSERH torna indisfarçável seu caráter
privatista (CFESS, 2017, p. 19).
Compreender e enfrentar criticamente este cenário real no campo da política pública de saúde exige dos (as) profissionais assistentes sociais um alinhamento profundo, crítico e interventivo com o
projeto ético-político da profissão. Esta exigência também se aplica no espaço sócio-ocupacional
das RMS, pois, a “qualificação profissional e a formação de profissionais comprometidos com uma
politica de saúde pública, universal, estatal e de qualidade é fundamental e as residências podem
se constituir como uma estratégia importante” (CFESS, 2017, p. 20).
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Segundo Mioto e Nogueira (2009), diante do contexto de disputa de projetos societários e projetos profissionais na saúde as bases teóricas e éticas para a intervenção profissional dos assistentes sociais nesta área
são:
- Modelo de atenção à saúde, construído pelo Movimento de Reforma Sanitária e defendido pelo
projeto ético-político da profissão – pautado na concepção ampliada de saúde sob o paradigma
da determinação social como estruturante do processo saúde-doença.
- Intervenção na perspectiva da integralidade como inerente à concepção ampliada de saúde – a
integralidade para além dos limites do setor saúde e apreendida em duas dimensões: 1) na esfera político-administrativa, diz respeito tanto à forma de organização dos sistemas e serviços de
saúde, na perspectiva do atendimento nos níveis de atenção, como na integração com os demais
setores e serviços disponíveis para a atenção integral à saúde; e 2) na esfera da atenção à saúde,
diz respeito tanto à relação entre a realidade social e a produção de saúde como à relação equipe-usuários dos serviços e ações de saúde, considerando a necessária integração de saberes e
práticas. Em conseqüência, traz implícita a interdisciplinaridade e a intersetorialidade.
- Entender a particularidade da intervenção profissional na área da saúde sem fragmentar o exercício profissional - não há um serviço social da saúde; da assistência social; da habitação; da previdência; da educação; do judiciário, etc., bem como não há um serviço social clínico/médico (hospitalar), da atenção primária, ou da saúde mental; e nem há um serviço social que atua somente com
idosos, crianças, adultos, gestantes, deficientes, acamados, etc (MIOTO y NOGUEIRA, p.228-229).

Conclusão
Diante do exposto, priorizando-se os eixos orientadores da residência multiprofissional relacionados à concepção ampliada de saúde; à abordagem pedagógica que considera os atores envolvidos como sujeitos
do processo; às estratégias pedagógicas de promoção de cenários de aprendizagem voltados à formação
integral e interdisciplinar; à integração com diferentes níveis de formação na área da saúde; à integração
ensino-serviço-comunidade; à integração de saberes e práticas que permitam construir competências compartilhadas para a consolidação do processo de formação em equipe; ao monitoramento e avaliação pactuados para garantir que o sistema de avaliação formativa envolva a participação coletiva; e à integralidade que
contemple todos os níveis da atenção e gestão da saúde (UFSC, 2013), revela a importância da inserção do
Serviço Social inserido nas RMS.
Para tanto, o Serviço Social deve contribuir nos processos de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e gestão da atenção na REMULTISF e na RIMS/HU, indispensáveis à consolidação dos princípios da
Reforma Sanitária e do SUS, enquanto política pública de direito social e responsabilidade do Estado, incentivando a construção coletiva de instâncias de participação democrática e controle social, com vistas à
integralidade e à universalidade.
Nesta direção, para o/a assistente social também cabe o comprometimento e ao desenvolvimento das competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do projeto profissional, na mediação do
acesso às condições necessárias à efetivação dos direitos sociais, por meio de ações intersetoriais, bens e
serviços que visam restabelecer as condições de saúde individual e coletiva.
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A MATERIALIZAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL
DAS/OS ASSISTENTES SOCIAIS BRASILEIRAS/OS
Emilene Oliveira de Bairro5
PUCRS – Brasil

Resumo
Este artigo versa sobre o Projeto Ético-Político Profissional brasileiro (PEPP), e foi escrito após o processo a defesa de mestrado
que teve como objetivo, estudar como ocorre a materialização do PEPP no cotidiano dos assistentes sociais. Foi desenvolvida uma
pesquisa qualitativa com análise bibliográfica e documental, estudo da produção de conhecimento sobre o tema nos anais do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 2013 e do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social de 2014 e análise de
um instrumento, respondido por assistentes sociais. Durante esse processo concluiu-se que o PEPP se solidifica e se materializa no
movimento dialético da realidade, por isso é materializado na vida cotidiana e nos múltiplos processos de trabalho dos assistentes
sociais, tendo como base a Teoria Social Crítica de Marx, com direção/orientação social, ética e política de transformação social.
Mesmo que a conjuntura atual nos desanime todos os dias, o Serviço Social brasileiro é marcado por luta e resistência.
Palavras chave: Serviço Social. Projeto Ético-Político brasileiro. Teoria Social Crítica de Marx.

Introdução
A materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social na realidade concreta e contraditória que se vive,
está em constante ameaça pelas influências conservadoras que crescem cotidianamente na sociedade brasileira. Após o Golpe de 2016 a situação se agravou, e vivemos cotidianamente a mercê dos ataques e retrocessos, principalmente em relação aos direitos da classe trabalhadora. “A consolidação do projeto ético-político
profissional [...] requer remar na contracorrente, andar no contravento, alinhando forças que impulsionem mudanças na rota dos ventos e das marés na vida em sociedade” (IAMAMOTO, 2015, p. 141). E o Serviço Social
brasileiro no seu cotidiano luta por uma outra sociedade e com isso não estamos imunes de contradições,
elas nos afetam todos os dias. “A contradição não é apenas entendida como categoria interpretativa do real,
mas também como sendo ela própria existente no movimento real, como motor interno do movimento, [...]”
(CURY, 2000, p. 30). Contudo, é preciso aproximação com a realidade e suas relações sociais, para compreensão e materialização do PEPP.
Este artigo é parte integrante da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social da PUCRS, sobre o Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social (PEPP) que teve como
objetivo estudar como ocorre a materialização desse projeto no cotidiano dos assistentes sociais brasileiros.
Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa com análise bibliográfica e documental,
estudo da produção de conhecimento sobre o tema nos anais do CBAS (2013) e do ENPESS (2014) e análise de um instrumento, respondido por assistentes sociais e estudantes de um curso de pós-graduação em
nível de especialização6. Destaca-se que durante todo o processo de construção da pesquisa e do presente
5 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/Brasil. Mestra em Serviço Social pela Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul/Brasil. Bacharela em Serviço Social pela Universidade Federal do Pampa/Brasil. Email: emilene2010@yahoo.com.br
6 “Alguns trechos dessas respostas foram inseridos no texto como contribuições dos assistentes sociais às discussões, que são citadas com as inicias AS, seguidas da
numeração dada aos respondentes”.
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artigo, o Método7 Dialético–Crítico é o norteador, de forma transversal, e é cotidianamente utilizado para compreensão da sociedade e aproximações sucessivas com a realidade concreta. “A escolha do método pressupõe valores, [...], importa reconhecer a centralidade dos valores, que dão sentido às investigações e práticas”
(PRATES, 2012, p. 118).
1. O Projeto Ético-Político Profissional Brasileiro
A organização da categoria profissional se articula e fortalece-se com as instâncias representativas como o
CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO, quando alicerçada nas Diretrizes da ABEPSS (1996), na Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e ao Código de Ética Profissional (1993), documentos alinhados e em consonância com os Fundamentos do Serviço Social, embasados na Teoria8 Social Crítica de Marx visam contribuir
para a transformação social. O Projeto Ético-Político Profissional (PEPP) do Serviço Social é impensável sem
remetê-lo aos Projetos Societários9 (BRAZ; TEIXEIRA, 2009), pois é construído pelo coletivo da categoria,
tem direção social na perspectiva de uma transformação social e emancipação humana10. A discussão sobre
o Projeto Profissional é demarcada por Netto (2006), como muito recente, pois está situada em meados dos
anos 1990 na sociedade brasileira.
Não sendo utópica, mas dentro da profissão é importante pensar no PEPP, como elemento central para a
construção de uma nova ordem societária, sem exploração do homem pelo homem, supressão da propriedade privada e outros elementos, é visível que esse Projeto de Profissão esteja vinculado a um projeto societário
que visa mudança. Pois, é importante fortalece-lo na profissão, mas é importante ir além, se organizar e lutar
coletivamente com outros atores sociais. É apropriado frisar que esse projeto é coletivo da categoria dos assistentes sociais. Sendo assim, o ensino em Serviço Social, precisa estar embasado na Teoria de Marx, bem
como, ter como horizonte a transformação social. “[...] a inserção do pensamento de Marx contribui decisivamente para oxigenar o Serviço Social brasileiro e, [...], constitui-se nele uma nova geração de pesquisadores
que se vale [...] das concepções teórico-metodológicas de Marx” (NETTO, 2009, p. 693). Essa oxigenação só é
possível, com aprimoramento intelectual dos profissionais, e busca por educação permanente e organização
coletiva.
O Projeto Profissional de forma hegemônica, porém não homogênea, está pautado no Método Dialético-Crítico para desvendar os fenômenos e suas múltiplas determinações. E por tudo que o projeto representa para
a formação em Serviço Social, e para a organização das instâncias representativas e organizativas da categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO) se faz necessário seu estudo e aprofundamento. Disso decorre a
importância desta pesquisa, que tem o Projeto Ético-Político Profissional (PEPP), como objeto de estudo, e
necessita de aprimoramento e comprometimento com sua construção e materialização.
Compreende-se que este projeto só é passível de materialização através da articulação de suas
entidades organizativas; organização esta que envolve os profissionais, as instituições que o for7 “[...] o método é a forma pela qual o pensamento apropria-se do objeto a ser investigado. É um processo que assinala o módus da aquisição do conhecimento” (GOIN,
2016, p. 47).
8 “A teoria, tendo como ponto de partida e de chegada a realidade, trata de transpor o movimento do real para o pensamento, com o fito de superar sua forma fenomênica, empírica e aparente e iniciar o conhecimento na busca de uma apreensão do objeto em sua completude” (GOIN, 2016, p. 46).
9 “Os projetos societários são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato de se constituírem como projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto da sociedade” (NETTO, 2006, p. 142).
10 “Só temos no Brasil uma falsa emancipação política”
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mam, os pesquisadores, docentes, estudantes da área, seus organismos corporativos assim como
a articulação com a sociedade civil através da classe trabalhadora. Também desataca-se que é
impossível pensar nesta materialização sem problematizar as questões de base teórica e metodológica que fudamentam o próprio Projeto Ético-Político profissional [...] (REIDEL, 2010, p. 105).
Com base na Teoria de Marx, e uma direção/orientação social, ética e política de transformação social, o PEPP
se solidifica e se materializa no movimento dialético da realidade, no trabalho do assistente social, durante sua
práxis nos múltiplos espaços de trabalho, nas palestras, eventos e debates em sala de aula, nos posicionamentos e processos da vida cotidiana enquanto ser inserido nesta sociedade e imbuído por essa influência.
E é no cotidiano vivido que se constrói propostas para a defesa do PEPP na sociedade do capital. Um dos
grandes achados da dissertação no decorrer do processo de pesquisa.
Mesmo que o PEPP “[...] se encontre em construção e fortemente tensionado pelos rumos neoliberais da sociedade e por uma nova reação conservadora no seio da profissão” (AS3, 2015), ele suscita questionamentos,
como avalia um dos assistentes sociais que respondeu ao instrumento, pois se percebem as discussões sobre uma onda conservadora no seio da categoria, e tentativas de retorno ao Serviço Social tradicional. Uma
vez que, não estamos separados da sociedade, estamos juntos a ela. O que se verifica, é que a profissão,
desde sua gênese, construiu-se por meio de questionamentos. Isso é proveitoso, pois demonstra que o
Serviço Social é inquieto, tensionador, se questiona e busca respostas sobre a sociedade capitalista e suas
múltiplas relações de exploração e opressão. Nesse sentido, o enfrentamento ao neoconservadorismo, suscita organização da categoria de forma coletiva, aliando-se aos movimentos sociais, para consolidar a direção
social pretendida, pois considera que essa reatualização das forças conservadoras precariza as condições de
trabalho e incorpora práticas imediatistas (BARROCO, 2009).
É importante dizer que, como se pode perceber, quanto maior o aprimoramento intelectual da categoria profissional, que recebe grande contribuição com pós-graduação11 e o fomento da pesquisa para produção do
conhecimento, a partir do primeiro mestrado em Serviço Social no ano de 1972 na PUCRJ, aumenta a intensão de transformar a realidade social vivenciada, e assim, mais se aproxima da materialização do Projeto
Profissional.
Cabe reafirmar, que a materialização do projeto ético-político no exercício profissional requer aprimoramento intelectual com uma formação político-pedagógica permanente, no adensamento do
rigor teórico-metodológico e técnico-operativo. Suscita um complexo de mediações que não estão prontas, são construídas na realidade contraditória e em movimento (SILVEIRA, 2007, p.17).
Por meio da pesquisa pode-se perceber que o que se concebe como algo abstrato, o Projeto Profissional,
visto como algo utópico e isolado do mundo e da realidade objetiva, ele se torna real, ele se materializa no cotidiano real, nos múltiplos processos de trabalho ao qual o assistente social se insere. É no cotidiano, no miúdo,
na intervenção diária, no atendimento ao sujeito que procura o serviço que se percebem espaços de emancipação, mesmo que “raros” ou provavelmente invisíveis. “[...] a partir do momento em que nos comprometemos
com o direcionamento do PEPP e o entendemos, fica quase que impossível não materializarmos em nossas
11 “Nesse sentido, torna-se fundamental mencionar que o avanço da pós-graduação na área, no Brasil, inscreve-se no processo de delineamento do projeto ético-político profissional – comprometido com os interesses das classes trabalhadoras e com o processo de redemocratização da sociedade brasileira -, de ruptura com o
conservadorismo que marcou a profissão até a década de 1980” (CARRARO; CLOSS; PRATES, 2016, p. 7).
16

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

intervenções em prol da garantia de direitos e da construção de uma nova ordem societária, [...]” (AS4, 2015).
O que destaca o profissional, acima, é que o Projeto Ético-Político tem um direcionamento e acredita-se
que essa direção é; de forma objetiva; de transformação social; de construção de uma nova sociedade, sem
exploração, dominação e tudo o que se origina do mundo capitalista. E assim, assume-se um compromisso
com a classe trabalhadora e a totalidade da sociedade contemporânea. Cabe destacar que a produção do
conhecimento, por meio da pós-graduação, no lato sensu (especializações) e no stricto sensu (Mestrado e
Doutorado), e do fortalecimento da pesquisa na área de Serviço Social, tem propiciado à categoria profissional o amadurecimento intelectual, que ronda a profissão desde os anos 1970. “[...] a pós-graduação do Serviço
Social brasileiro tem um papel importante [...] de garantir a formação qualificada de docentes-pesquisadores e
reafirmar os princípios que dão vida à direção social estratégica da profissão” (AMARAL, 2012, p. 236).
2. A Materialização do Projeto Profissional
O compromisso com o direcionamento social da profissão parecia certo, mas questionava-se se esse compromisso levava, realmente, à materialização do PEPP, como havia afirmado o profissional citado acima (AS4,
2015). Uma das perguntas feitas aos profissionais foi, então, sobre a materialização do PEPP durante a intervenção com os usuários. Se conseguiam materializar o Projeto Profissional, e como? Os profissionais que
retornaram o questionário, na sua essência responderam que sim, e as respostas foram diversas. Afirmou-se,
ainda, a predominância dos princípios do Código de Ética Profissional do/a Assistente Social (CFESS, 1993),
como norteadores da intervenção profissional e materialização do Projeto Profissional. “[...] Compreendo que
através de ações cotidianas que mobilizam o protagonismo da população usuária, [...]. O compromisso com
a defesa intransigente dos direitos do público que atendemos é um desafio diário que precisa ser alimentado
permanentemente” (AS1, 2015).
É significativo que os princípios do Código de Ética balizem o exercício profissional e com isso coadunem
com a materialização do PEPP e com a miragem de uma direção social que almeje a transformação social, e
um novo mundo, sem desigualdade e injustiças sociais, que são acometidas todos os dias. Isso se mostra, de
forma evidente, nos 11 princípios previstos no Código. Sendo assim, existe o entendimento, a compreensão
de que materialização do Projeto Profissional deve ocorrer durante a intervenção do assistente social.
Embora seja preciso compreender que os “[...] valores assumidos pela profissão estarem contidos no código
de ética de 1993, a dimensão ética do projeto profissional não se limita ao código; ela é transversal, presente
em toda dimensão profissional” (REIDEL, 2010, p. 46), é muito importante frisar, pois existe uma confusão em
achar que o Código de Ética e o Projeto Profissional são uma única dimensão. O Projeto é muito maior, mais
amplo. Como afirma um dos profissionais pesquisados, é preciso articular “[...] valores, saberes, escolhas teóricas, práticas, ideológicas, políticas, éticas, normatização acerca de direitos e deveres” (AS3, 2015). Torna-se
necessário ir além do que está implícito e fazer diversas associações para essa materialização na realidade
objetiva.
Lástima-se esclarecer, entretanto, que não existe uma receita pronta, ou um panfleto explicativo, com o conceito de Projeto Ético-Político Profissional (PEPP), pois não existe um conceito fechado, um documento redi-
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gido. Existe sim uma orientação/direção12 que se destina a uma emancipação humana e social, e que tem na
Teoria de Marx seu embasamento teórico-metodológico, como forma de leitura da sociedade, e que tem por
fim a transformação social. A direção social do projeto profissional aponta para a vinculação com a classe
trabalhadora, com vistas a uma nova ordem societária de supressão do capitalismo (REIDEL, 2010). O PEPP é
grande, é visionário, é abstrato, é utópico, mas há quem diga que é real e que pode se materializar na concretude da vida diária. “[...] promovendo a ampliação da cidadania, através do despertar consciência de garantia
de direitos, [...] na qualificação e no fortalecimento das relações sociais e na construção de uma sociedade
mais justa e igualitária” (AS2, 2015).
Para alguns, a Graduação em Serviço Social lhes traz muitas inquietações e sede de lutar pelo que lhes parece justo, pelo resto de sua vida. Para outros, os questionamentos aparecerão durante o cotidiano de trabalho
e pode ser que alguns assistentes sociais jamais se sintam inquietos. Essas inquietações e questionamentos
de alguns que, muitas vezes, perpassam a Graduação e o trabalho profissional, talvez, revigorem com uma
intervenção de qualidade e, especialmente, quando percebem uma possibilidade de mudança, num sentido
de transformação da realidade concreta e fortalecimento do Projeto Profissional. Esse posicionamento é expresso numa das respostas dos assistentes sociais, “o PEPP é materializado concretamente no meu processo
de trabalho interventivo no meu posicionamento ético, político e técnico, [...]” (AS5, 2015). Isso significa que é
preciso ter posicionamento e assumi-lo de forma teórica e prática, por meio de uma práxis reflexiva. É preciso
mesmo ir para as trincheiras da vida cotidiana, não é fácil, realmente na sociedade atual, cada dia que acordamos nos despertamos com a total barbárie acontecendo, esse é o mundo “civilizado” capitalista.
Os posicionamentos éticos e políticos articulados com a classe trabalhadora dão suporte, também, para uma
intervenção profissional qualificada, que contribui para a materialização do Projeto Profissional, e que vislumbra uma possível mudança na sociedade, ou até mesmo uma melhora na vida das pessoas. Isso é o que se
percebe nas falas dos profissionais que retornaram o questionário: opções, escolhas e direcionamentos de
profissionais envolvidos com a materialização do Projeto Ético-Político. “O PEPP se materializa em diversas
fases da intervenção, podendo ser no acolhimento empático, na escuta sensível e quantificada e na prática
garantia do acesso aos direitos” (AS4, 2015).
Como explicito, existem diversas maneiras de materialização do Projeto Ético-Político Profissional (PEPP). Por
isso, se faz indispensável que, por meio de pesquisas, se conheça a realidade vivenciada pelos profissionais
nos seus diversos espaços de trabalho, na “[...] perspectiva de articulação teoria/realidade” (NETO, 1993,
p. 27). Essas vivências servem de base, para socializar informações a respeito dos processos de trabalho
e contribuem para a melhoria dos serviços prestados à população. Quando o assistente social se orienta e
busca embasar-se na Teoria e no Método de Marx, para apreensão da realidade concreta, esse profissional
tem como sustento um arsenal teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político que perpassam a formação durante a Graduação e a Pós-Graduação no Brasil.
O profissional imbuído de todo esse arsenal, numa perspectiva de emancipação social e humana, visa à transformação social, tendo como alicerce e fundamentos os pilares da profissão: o Código de Ética Profissional
dos/as Assistentes Sociais (CFESS, 1993), a Lei de Regulamentação da Profissão (BRASIL, 1993) e as Diretrizes da ABEPSS (1996), numa perspectiva libertadora. O que acontece, é que nem todas/os as/os assistentes
12 Como contribuição, informa-se que muito dessa direção/orientação se pode perceber nos espaços como Congresso Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) e nos
Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS).
18

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

sociais consigam ver a “ligação” existente entre esses pilares e a direção social alicerçada na Teoria Marxista.
Por isso, se faz mister, uma formação permanente e articulação entre teoria e prática de forma indissociável
e crítica sobre as relações em sociedade, com uma intervenção qualificada e reflexiva sobre o trabalho profissional.
Para o alcance dos objetivos deste estudo foi necessária a utilização de algumas técnicas e instrumentos
de investigação. Além da pesquisa bibliográfica, documental e a busca de concepções dos assistentes sociais sobre o PEPP foi imprescindível a aproximação com a produção do conhecimento em Serviço Social.
Recordando que “[...] a formação profissional de pós-graduação constitui-se como lócus privilegiado para a
produção de conhecimentos, formação e qualificação de docentes, pesquisadores e profissionais para a pesquisa, ensino e exercício profissional” (CARRARO; CLOSS; PRATES, 2016, p. 8).
Para tanto, foram analisados os dois últimos encontros da categoria profissional (14º Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais – CBAS, 2013) e (XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS,
2014). Considera-se que esses eventos são espaços privilegiados de apresentação de trabalhos, reflexão e
discussão que reúnem estudantes, docentes, assistentes sociais e demais profissionais para a socialização
do conhecimento sobre a área. Procurava-se adensar os conhecimentos sobre a produção a respeito do Projeto Ético-Político Profissional (PEPP).
O 14º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) ocorreu na cidade de Águas de Lindóia/SP em
2013. Nesse Congresso foram aprovados 959 trabalhos na modalidade oral, desses 27 referendavam o Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social, no seu título. Em 19 havia como palavras-chave o PEPP, e em
17 a palavra Serviço Social, e apenas em um desses constava a Teoria Social de Marx, como palavras-chave.
E a palavra exercício profissional apareceu sete vezes de formas diferentes. Os resumos desses trabalhos
foram analisados e verificou-se que em 23 constava o termo Projeto Ético-Político Profissional e/ou Projeto
Profissional, e apenas em dois a Teoria Social Crítica de Marx. Os resumos falavam da afirmação, desafios,
limites, construção e materialização do PEPP, considerando as diversas temáticas: assistência social, questão urbana, previdência social, saúde, sócio jurídico (alguns desses espaços já descritos acima, como lócus
interventivo dos pesquisados), organização política da categoria, crise do capital, estágio supervisionado,
diretrizes curriculares, fundamentos, formação profissional, emancipação cidadã, produção do conhecimento
e exercício profissional.
No 14º CBAS (2013) foram apresentados 27 trabalhos que tratavam sobre o tema do Projeto Profissional. Isso
corresponde a 2,81% do total de apresentações orais aprovadas. Evidencia-se que esse é um tema pouco
abordado e que deve ser mais difundido e discutido pelo Serviço Social brasileiro, visto que é um tema de
estudo crucial para melhor compreensão da profissão, com suas possibilidades reais de materialização, por
meio de embasamento teórico-metodológico e educação permanente, que contribua para o exercício profissional, assim como seus limites na sociedade capitalista.
Constatou-se, ainda, que alguns trabalhos faziam parte de Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações de
Mestrado e/ou Teses de Doutorado, demonstrando a relevância da pesquisa e da produção do conhecimento. Dois resumos destacaram a importância dos pilares da profissão: a Lei de Regulamentação da Profissão
(BRASIL, 1993), o Código de Ética Profissional (CFESS, 1993) e as Diretrizes da ABEPSS (1996), destacados
neste trabalho.
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O XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) ocorreu em Natal/RN em 2014. No
Encontro, foram aprovados 921 comunicações orais e, dessas, 21 apresentavam a palavra Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social em seu resumo, mas só em 19 o PEPP aparecia como palavras-chave.
Em 17 comunicações aparecia a palavra Serviço Social, mas em nenhum resumo constava as palavras Teoria
Social de Marx. A palavra-chave: Exercício Profissional, tanto no ENPESS como no 14° CBAS, mostrou-se
cinco vezes com mais evidência que as demais.
Os resumos apontavam para a hegemonia, efetividade, consolidação, trajetória histórica (construção) do Serviço Social, afirmação, direção social, norte, tensão, efetivação e reafirmação do PEPP. As temáticas eram
diversas: terceiro setor, seguridade social, questão socioambiental, migração, orçamento participativo. A palavra educação foi apresentada em três resumos, e a contrarreforma do Estado em dois. Formação profissional
e emancipação foram, também, citadas nos resumos. Pode-se perceber uma diferenciação em relação às
áreas abordadas pelo CBAS (2013). Isso é rico, porque mostra que a produção do conhecimento movimenta-se dialeticamente em várias direções.
Tanto no CBAS (2013) como no ENPESS (2014), foram apresentados trabalhos provenientes de Trabalhos de
Conclusão de Curso, desenvolvidos por estudantes da Graduação em Serviço Social e comunicações que
se referiam aos estudos realizados pelos profissionais e estudantes, com verbas de fomento à pesquisa. Isso
demonstra a importância que a profissão confere à socialização do conhecimento produzido pelos seus membros, graduados ou em formação. “As bases de sustentação teórico-metodológica do Serviço Social manifestam-se sob as mais diversas expressões, sendo a pós-graduação, a pesquisa e a produção do conhecimento
algumas delas” (MENDES; ALMEIDA, 2014, p. 641). Percebeu-se, porém, a pouca produção de artigos no
CBAS e ENPESS, considerados espaços privilegiados de socialização do conhecimento da área de Serviço
Social, apresentados por assistentes sociais que se encontravam em pleno exercício profissional.
A partir da investigação realizada, tanto com os profissionais que cursavam a Pós-Graduação (nível de Especialização) como nos trabalhos constantes dos anais do 14º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais –
CBAS, 2013 e XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS, 2014, pode-se constatar
que o Projeto Ético-Político Profissional é um tema abordado por assistentes sociais, estudantes e docentes
da área, mas necessita maior aprofundamento e discussões.

Conclusão
Depois de longa caminhada, com estudos e análises realizadas verificou-se que os assistentes sociais buscam materializar o Projeto Ético-Político Profissional no seu cotidiano interventivo, na práxis, como um trabalho embasado na prática transformadora e nos pilares da Profissão, ou seja, na Lei de Regulamentação da Profissão (BRASIL, 1993), no Código de Ética Profissional do Assistente Social (CFESS, 1993) e nas Diretrizes da
ABEPSS (1996). Como já exposto, neste artigo, esses documentos são os que dão alicerce para a profissão,
tendo como fundamento a Teoria de Marx para a leitura da realidade. Visam uma nova sociedade, diferente da
atual, que explora e oprime diariamente a população, e que tem como horizonte a transformação social. Essa
é uma construção coletiva da categoria dos assistentes sociais brasileiros junto com os movimentos sociais,
sindicatos, partidos políticos e sociedade civil, tendo em vista a emancipação dos sujeitos em sociedade.
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A produção do conhecimento em Serviço Social é necessária e indispensável para uma maior compreensão a
respeito do Projeto Ético-Político Profissional e para a profissão como um todo. A perspectiva teórica assinalada, neste artigo, contribui para o fortalecimento da organização coletiva da categoria profissional e de suas
lutas e resistências diárias na sociedade contemporânea.
Pelos estudos realizados na pesquisa pode-se perceber que os assistentes sociais, tentam no seu cotidiano,
materializar o Projeto Ético-Político Profissional (PEPP) em suas intervenções, nos diálogos diários, durante o
exercício profissional e docente, na sua realidade de vida, embora não se possa generalizar essa constatação.
Talvez não haja plena compreensão de que o Projeto Ético-Político vai além dos pilares da profissão, mas
mesmo assim, realizam as intervenções visando a melhoria da qualidade de vida da população. Não se pode
afirmar, porém, com certeza, que os mesmos compreendam esse Projeto Profissional em toda sua plenitude,
mas mesmo assim esses assistentes sociais trabalham numa perspectiva de contribuir, de alguma forma,
para que os sujeitos tenham acesso aos seus direitos. Supõe-se que essa é uma forma, embora modesta, de
colaborar para a emancipação humana e social e para o advento de uma outra sociedade.
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DIREITOS HUMANOS E O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO
SOCIAL BRASILEIRO: AS AÇÕES DO CRESS/RJ
Fernanda Kilduff13
UFRJ - Brasil.
Fabio Simas14
UFF - Brasil.
Ionara Fernandes15
PURO, UFF - Brasil.

Resumo
O presente artigo analisa o projeto profissional do Serviço Social brasileiro e sua relação com os Direitos Humanos, a partir das
ações realizadas pela Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS/RJ), em
2017, na perspectiva da materialização do mesmo. O chamado Projeto Ético-Político representa o amadurecimento crítico do Serviço Social tanto do ponto de vista teórico-metodológico quanto da ação interventiva da profissão. Desse modo, se propõe fazer o
debate crítico contemporâneo da profissão de assistente social no Brasil, em especial nas últimas duas décadas para em seguida
estabelecer sua vinculação ao campo dos direitos humanos, evidenciando suas possibilidades e limites. Por fim, serão apresentadas
algumas das ações realizadas pela Comissão de Direitos Humanos do CRESS-RJ com ênfase no tema da violência institucional com
foco na segurança pública, sistema prisional, gênero, raça/etnia articulando-os com a atual conjuntura econômica, política e social
do território brasileiro.
Palavras chaves: Projeto Ético-Político. Direitos Humanos. Serviço Social.

Introdução
O texto que apresentamos analisa a relação dos Direitos Humanos com o projeto profissional hegemônico do
Serviço Social brasileiro; denominado projeto ético-político, e as ações realizadas pela Comissão de Direitos
Humanos do CRESS, no Estado do Rio de Janeiro, em parceria com universidades públicas e militantes sociais na perspectiva da materialização do mencionado projeto.
O artigo se divide em três eixos com o objetivo de defender a seguinte tese: O projeto ético-político do Serviço
Social brasileiro é parte constitutiva dos projetos societários e na dinâmica contraditória das relações entre as
classes fundamentais que constituem o capitalismo, encontra possibilidades e limites a sua plena realização,
alicerçado na defesa intransigente dos Direitos Humanos.
Inicialmente, abordaremos a noção dos projetos coletivos e societários, como reflexo das ações teleológicas dos homens. Assim, refletiremos sobre a própria concepção de projetos profissionais, relacionando-os
com os projetos societários e suas normatizações éticas. Discutimos a natureza do projeto ético-político do
Serviço Social, suas características e elementos constitutivos, destacando os valores éticos centrais que o
13 Profesora Adjunta, Pos-doctora, Doctora y Magíster en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, Universidad Federal de Rio de Janeiro. Brasil. Email: f.kilduff@ess.
ufrj.br
14 Profesor Asistente, Magister y Doctorando en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social. Universidad Federal Fluminense (UFF), Niterói. Brasil. Email: simasmpt@
gmail.com
15 Profesora Substituta. Polo Universitario de Rio das Ostras (PURO), Universidad Federal Fluminense (UFF), Niterói. Brasil. Email: inr_fernandes@hotmail.com
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fundamentam.
O debate em relação ao conceito de Direitos Humanos e sua vinculação com o Serviço Social no Brasil,
também é parte deste trabalho, pautado na ontologia do ser social e na centralidade do trabalho para o autoreconhecimento e automodificação das necessidades do ser humano. Destacaremos as diferenças entre
direito e lei, refletindo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948) que inaugura o direito
internacional dos direitos humanos e, por conseguinte, uma série de instrumentos de monitoramento de violações de direitos no mundo. Assim, problematizaremos a violação de direitos humanos no Brasil vinculado
aos traços históricos de sua formação social. Discutiremos o atual Código de Ética do/da Assistente Social
(CFESS, 1993) que acompanha o processo de reconceituação crítica do Serviço Social brasileiro e a construção de seu projeto ético-político.
E por fim, vamos explicitar as principais atividades e debates realizados pela Comissão de Direitos Humanos
do CRESS/RJ. As ações tiveram o objetivo de oferecer aos profissionais, espaços de análise de conjuntura,
dando visibilidade política à realidade de violação de direitos vivida pela classe trabalhadora nas favelas cariocas, denunciando o racismo estrutural e a violência sistemática institucional nos espaços de privação de
liberdade, buscando problematizar e qualificar o exercício profissional. Nas reflexões finais, destacamos os
embates e os desafios postos ao projeto ético-político, a partir da crise do capital e a ofensiva neoliberal em
curso.
1. O Debate sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social no Brasil
A própria construção de um novo projeto ético-político no Serviço Social brasileiro (Netto, 1999) tem seu início
no processo de transição da década de 1970 a 1980, período que reflete um momento especial no Serviço
Social do Brasil que, em um contexto de redemocratização do país, realiza uma recusa e crítica ao conservadorismo da herança tradicional da profissão e funda um projeto profissional novo, denominado “projeto
ético-político”.
A teoria social crítica já demonstrou que a sociedade não apresenta objetivos nem finalidades, quem os apresenta são seus membros, homens e mulheres, que sempre agem teleologicamente, o que significa dizer que
a ação humana, individual ou coletiva, implica sempre um projeto, uma antecipação ideal da finalidade que se
quer alcançar, com a escolha de valores que a legitimam e a definição dos meios para atingi-la.
Os projetos societários constituem-se em projetos macroscópicos. Ou seja, são propostas para o conjunto
da sociedade, e numa sociedade como a nossa, tais projetos são, simultaneamente, projetos de classe que,
por refletirem posições econômicas na estrutura da sociedade, têm uma dimensão política, envolvidos em
relações de poder.
Por expressarem historicamente o movimento de classes, os projetos societários constituem estruturas flexíveis e mutáveis, incorporando novas demandas e aspirações segundo as conjunturas históricas e políticas.
No entanto, os projetos societários que atendem aos interesses da classe trabalhadora sempre dispõem de
condições menos favoráveis para enfrentar os projetos das classes possuidoras e politicamente dominantes.
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Dentre os projetos coletivos, além dos societários, constam também aqueles que dizem respeito às profissões
reguladas juridicamente e que supõem uma formação teórica e técnico-interventiva.
Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão o que implica o predomínio de uma
concepção que fornece um corpo de valores e princípios a partir dos quais se constrói uma espécie de imagem ideal da profissão (Netto, 1999). Essa autoimagem envolve aspectos teóricos, políticos, organizativos e
jurídico-legais com os quais se identifica a categoria.
Esses aspectos formam, portanto, as bases efetivas do projeto (Braz, 2007) configurando-se em seus elementos constitutivos que, quando ganham legitimidade, tornam-no hegemônico no seio profissional. Tais projetos
são construídos por um sujeito coletivo – a categoria profissional – e é através da sua organização coletiva que
uma categoria elabora seu projeto profissional.
Num exercício de sistematização, podemos relacionar os elementos constitutivos do projeto ético-político do
Serviço Social e os componentes que o materializam no processo sócio histórico da profissão. São eles: a
explicitação de princípios e valores éticos-políticos; a matriz teórico-metodológica em que se ancora; a crítica
radical a ordem social (capitalista) vigente e as lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria.
(Braz e Teixeira, 2009).
Todos esses elementos constitutivos têm em sua base os componentes que lhe dão materialidade, ou seja,
que ganham visibilidade social. Tais elementos construídos pelos (as) próprios (as) assistentes sociais são: a
produção de conhecimentos no interior do Serviço Social; as instâncias político-organizativas da profissão e
a dimensão jurídico-política da profissão.
Se pensarmos no Serviço Social brasileiro, a organização da categoria compreende o Conselho Federal de
Serviço Social/ Conselho Regional de Serviço Social (denominado conjunto CFESS/CRESS), a Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço
Social (ENESSO), os sindicatos e as demais associações dos assistentes sociais. Logo, o projeto profissional
(e a prática profissional) é também projeto político ou projeto político-profissional. Detém, como afirma Iamamoto (1992) ao tratar da prática profissional, uma dimensão política, definida pela inserção sócio técnica do
Serviço Social entre os distintos e contraditórios interesses das classes sociais (Braz e Teixeira, 2009).
A experiência sócio profissional tem demonstrado que para um projeto profissional se afirmar na sociedade,
ganhar solidez e respeitabilidade das demais profissões é preciso, antes de tudo, que ele tenha em sua base
uma categoria fortemente organizada.
O projeto profissional é construído pelo sujeito coletivo representado por um universo heterogêneo. A categoria profissional é então, uma unidade de elementos diversos, e, portanto, um espaço plural do qual podem
surgir projetos diferentes.
Dessa maneira, toda categoria profissional é um campo de tensões e lutas, divergências e contradições, e
neste sentido, a construção de um projeto profissional deve se dar por meio do exercício do pluralismo, como
elemento factual da vida social e da profissão. No entanto, o respeito pelo pluralismo não impede a luta de
ideias que supõe também o respeito às hegemonias legitimamente conquistadas.
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A atenção para com estas questões é grande quando se leva em consideração a relação dos projetos profissionais com os projetos societários. Apesar de ser frequente a sintonia entre projeto societário hegemônico e
projeto hegemônico numa determinada categoria profissional pode ocorrer situações de confronto entre eles.
Tais situações agravam, no interior dessas categorias profissionais, as diferenças e divergências entre os diversos segmentos profissionais que as compõem.
Essas diferenças não podem ser resolvidas apenas no marco da categoria profissional, mas no marco de uma
análise mais ampla, que é o movimento das classes e camadas sociais e o estabelecimento de relações e
alianças com outras categorias profissionais.
A referência aos Códigos de Ética é importante, pois ao tratarmos dos projetos profissionais, estes requerem, sempre, uma fundamentação sobre valores de natureza explicitamente ética, visto que a valoração ética
atravessa o projeto profissional como um todo, não constituindo um mero segmento particular. Os elementos
éticos de um projeto profissional não se limitam a normatizações morais e/ou prescrição de direitos e deveres,
mas envolvem ainda as escolhas teóricas, ideológicas e políticas das categorias e dos profissionais – por isto
mesmo, a contemporânea designação dos projetos profissionais como projetos éticos-políticos revela toda a
sua razão de ser: uma indicação ética só adquire efetividade histórico-concreta quando se combina com uma
direção político-profissional.
O Projeto ético-político do Serviço Social brasileiro tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como
valor central16. Consequentemente, 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, a defesa intransigente dos
direitos humanos e a recusa do arbítrio e dos preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo, tanto
na sociedade quanto no exercício profissional.
A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona em favor da equidade e da justiça
social, na perspectiva da universalização do acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas
sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são postas explicitamente. Em decorrência, o projeto se
reclama radicalmente democrático – vista a democratização enquanto socialização da participação política e
socialização da riqueza socialmente produzida (TEIXEIRA, 2013).
Do ponto de vista estritamente profissional, o projeto implica o compromisso com a competência, que só
pode ter como base o aprimoramento intelectual do assistente social, o que deve abrir o passo à preocupação
com a (auto) formação permanente e estimular uma constante postura investigativa.
Muito especialmente, o projeto prioriza uma nova relação sistemática com os usuários dos serviços oferecidos
pelos assistentes sociais: é seu componente estrutural o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.
Enfim, o projeto sinaliza claramente que o empenho ético-político dos assistentes sociais se potencializa no
momento em que a categoria se articular com os segmentos de outras categorias profissionais que partilhem
de propostas similares e, notadamente, com os movimentos e as lutas dos trabalhadores.
16 Para a compreensão do conceito de “liberdade” exposto no Código de Ética dos/as assistentes sociais ver Netto (2013).
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2. Direitos Humanos: Definição, Contextualização e Vinculação com o Serviço Social no Brasil
O que se convencionou em chamar Direitos Humanos refere-se ao conjunto de direitos políticos, sociais,
econômicos, culturais que se reivindicam universais no plano formal e que se dedicam a conferir dignidade
ao conjunto da humanidade, tendo seu marco estabelecido a partir das revoluções burguesas, sobretudo no
mundo ocidental.
Ruiz (2013), recupera a concepção ontológica do ser social em Marx, e categoriza trabalho como dimensão
constitutiva dos seres humanos, entendidos como seres sociais com capacidade teológica. Assim, o ser humano, como ser de vontade e finalidades: reconhece, modifica e responde permanentemente a suas necessidades sociais.
Neste sentido, a categoria direitos, não necessariamente coincide com a de lei e, na sociedade capitalista,
muito menos ainda. Direitos Humanos estão vinculados à aspiração e atendimento de necessidades socialmente construídas, muito além do aspecto legal-formal, sendo esta uma esfera, porém, não a única.
Ao tratar de sua trajetória histórica é inequívoco afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH, 1948) que completa sete décadas no fim deste ano, representa a maioridade do reconhecimento dos
Direitos Humanos. Aprovada após as trágicas guerras mundiais que ceifaram cerca de 190 milhões de pessoas, a DUDH, introduziu um novo patamar à preservação dos Direitos Humanos, através da afirmação no
direito positivado das dimensões que dizem respeito à vida com dignidade, ainda que vinte de seus artigos
falem de direitos civis e políticos e seis de direitos sociais e econômicos.
Além disso, a DUDH inaugura o direito internacional dos direitos humanos e, por conseguinte, uma série de
instrumentos de monitoramento de violações de direitos no mundo sob o seu caráter universal, indivisível,
interdependentes e inter-relacionados que serão consolidados em uma esfera numerosa de declarações e
tratados (TRINDADE, 2011). Desde o ponto de vista das relações de produção burguesa e sua esfera de sociabilidade, a materialização universal destes direitos é algo inalcançável, ademais, sob os efeitos da crise das
últimas décadas do século XX e a ofensiva neoliberal como resposta do capital, o campo dos direitos humanos, a vida do ser social neste planeta vem sofrendo uma série de embates.
Partimos do pressuposto que, o atual estágio de desenvolvimento capitalista, iniciado a partir das últimas décadas do século passado, é marcado por uma crise sistêmica. A resposta dos monopólios imbrincados com
seu Estado burguês, no intuito de se contrapor à tendência da queda dos lucros, aplicam políticas ultraliberais
que provocam uma concentração da riqueza cada vez mais acentuada17.
Neste cenário de capitalismo tardio, as contradições fundamentais se apresentam de forma cada vez explícitas. Presenciamos a coisificação abrangente da vida humana em um processo de acentuada descartabilidade, no qual, a pobreza e as agudas expressões da “questão social” quando não administrada por parcas
políticas assistencialistas são encarceradas, torturadas ou exterminadas.
17 Em relação à concentração de riqueza, o recente levantamento da organização britânica Oxfam Internacional revelou que 82% da riqueza mundial produzida em
2017 ficou nas mãos dos 1% mais ricos. “2017: o ano do maior aumento de bilionários da história” (El país, 22/01/2018): https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/17/economia/1516220669_272331.html
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O capital, ao subordinar toda a sociedade, impõe-se em sua lógica quantitativa enquanto riqueza
abstrata, que busca incessantemente crescimento, aprofunda as desigualdades de toda a natureza
e torna, paradoxalmente, invisíveis as mediações que viabilizam esse processo e, consequentemente, o trabalho que cria a riqueza e os sujeitos que o realizam. Conduz à banalização do humano, resultante de sua indiferença frente à esfera das necessidades das grandes maiorias e dos
direitos a ela inerentes. A reificação do capital - sua manifestação como sujeito não-humano coisificado na forma dinheiro, em que aparece em uma relação consigo próprio, como motor de seu
autocrescimento- ofusca os processos sociais reais mediadores de sua própria produção. (grifos
nossos. Iamamoto, 2007, p.100).
Ao problematizar o debate em torno dos direitos humanos no Brasil, há que se observar que a sociedade brasileira, de dimensões continentais e com profundas desigualdades regionais, se constitui em uma das mais
desiguais do mundo18 cuja cultura política é essencialmente marcada por uma constante repressão às frações
consideradas perigosas da classe trabalhadora.
Quatro séculos de escravidão, o histórico genocídio da população indígena e negra, o racismo, a fragilidade democrática e o autoritarismo reacionário das elites, são algumas das determinações que conformam e
explicam a formação social brasileira e torna incompatível o respeito aos direitos humanos. Temos uma das
sociedades mais violentas do mundo com um dos maiores índices internacionais de homicídios de jovens, a
terceira população carcerária mundial, país campeão em número de mortes por LGBTfobia, violência contra
mulher e mortes no campo.
O debate em torno da questão dos direitos humanos no Brasil começou a ser discutida de forma mais abrangente somente nos anos de 1980 no contexto da redemocratização e efervescência dos movimentos sociais.
Foi a partir da Constituição de 1988 que existe entre seus fundamentos a prevalência dos direitos humanos,
mais precisamente na década de 1990 em que o Brasil passou a ratificar os tratados, convenções e pactos
internacionais de direitos humanos, visto que boa parte dos mesmos fora instalado pela comunidade internacional enquanto o Brasil vivia sob uma ditadura militar.
É a partir de meados da década de 1990, sob o advento da nova constituinte, que se intensificará a instalação
de organizações de direitos humanos, comissões (em especial no poder legislativo) e comissões de direitos
humanos em conselhos profissionais, sobretudo para recebimento de denúncias de violação e apresentação
de casos graves às autoridades, à mídia e a organismos internacionais, sobretudo através de assessorias
jurídicas.
No âmbito do Serviço Social, o debate em relação à temática dos direitos humanos se constitui como um
marco a partir do Código de Ética de 1993 e se amplia a partir dos anos 2000. Vale destacar, contudo, que a
utilização do termo “direitos humanos” já fora introduzido no Código de Ética dos Assistentes Sociais de 1975
sob a égide da fase mais dura da ditadura cívico- militar e empresarial brasileira, no texto de introdução ao
código diz: “a essência de um Código de Ética Profissional, garantia de respeito aos direitos humanos e de
fidelidade ao interesse social” (CFESS, 1975).
O atual Código de Ética (CFESS, 1993) acompanha a síntese do Movimento de Reconceituação crítica do
18 “6 homens têm a mesma riqueza que 100 milhões e brasileiros juntos”. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/01/17/6-homens-tem-amesma-riqueza-que-100-milhoes-de-brasileiros-juntos-diz-ong.htm. Consulta em 21/05/2018.
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Serviço Social brasileiro e a construção de seu projeto ético-político, os direitos humanos estão situados no
campo dos princípios fundamentais: “defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do
autoritarismo”. Ruiz (2013) observa que a defesa dos direitos humanos apresentada no código em vigência
apresenta profunda conexão com os demais valores expressos no documento, isto é, numa perspectiva mais
abrangente e libertadora que as amarras das concepções liberais de direitos humanos que gozam de hegemonia em nossa sociabilidade.
Se os direitos humanos que o código de ética de assistentes sociais brasileiros defende propugnam uma sociedade igualitária e libertária, não estamos falando de direitos concebidos em
perspectiva liberal. Nossas referências são as necessidades humanas que, por razões históricas e
conjunturais, inúmeras vezes não são satisfeitas no modo de produção vigente. (RUIZ, 2013, p.35)
O Brasil possui hoje cerca de 180mil assistentes sociais, sendo o segundo país do mundo com o maior número desses profissionais de formação superior. Historicamente devido ao significado humanista da defesa
dos direitos humanos e dos valores nela incorporados (BARROCO, 2013), o conjunto CFESS/CRESS em suas
organizações temáticas vincula o campo dos direitos humanos com o da ética. Tanto que no âmbito federal
existe a Comissão de Ética e Direitos Humanos (CEDH), coordenadora inclusive na direção da aprovação do
Código de Ética de 1993 (CFESS, 2013). Atualmente, nos encontros descentralizados e nacionais do conjunto
CFESS/CRESS, ética e direitos humanos se constituem em um só eixo e no tocante às comissões dos CRESS
em praticamente todos os estados do Brasil existe apenas uma comissão para tratar de ética e direitos humanos.
3. A Comissão de Direitos Humanos do CRESS/RJ
No tocante às ações do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS/RJ) é inequívoca a
ação histórica na defesa dos direitos humanos nas décadas de 1990 e 2000, sobretudo nas ações em defesa
dos direitos das pessoas em situação de rua e na participação do Conselho da Comunidade denunciando às
violências praticadas no sistema prisional. O CRESS/RJ conta com um número aproximado de 18 mil assistentes sociais com inscrições ativas em seu conselho.19
Por questões de organização metodológica, a partir de 2012 no CRESS/RJ, a Comissão de Direitos Humanos
se transforma em uma comissão temática autônoma à Comissão Regimental de Ética. Assim, a Comissão
de Direitos Humanos do CRESS criada em 2012, na gestão “Trabalho e direitos: a luta não para”, tem como
função qualificar as ações do CRESS nas diversas lutas em defesa dos direitos humanos em curso no âmbito
da sociedade civil, bem como estreitar relações com diversas entidades de defesa de direitos com base no
princípio fundamental do Código de Ética Profissional da “Defesa intransigente dos direitos humanos”. A Comissão de Direitos Humanos é um espaço aberto à participação de todas/todos as/os assistentes sociais e se
reúne mensalmente com ampla divulgação de suas reuniões e atividades nas páginas eletrônicas do CRESS20.
Vale destacar que, a cada triênio, o conjunto CFESS/CRESS em seu encontro nacional aprova deliberações
para as ações a serem executadas no período sem prejuízo das particularidades locais.
19 Na legislação que regulamenta a profissão de assistentes sociais no Brasil (Lei 8662/1993) é obrigatória a inscrição e estar regularizado com o Conselho Regional
para exercer a profissão.
20 Comissão de Direitos Humanos do CRESS/RJ. Link: http://www.cressrj.org.br/site/comissoes-tematicas/direitos-humanos/.
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Nas reuniões mensais da Comissão de Direitos Humanos/CRESS entre outras ações, discute-se a interface
da violação de direitos/violência institucional e trabalho profissional, planejam-se atividades de discussão/formação e reflexão dirigido aos profissionais e socializem-se os informes das representações externas que os
membros da Comissão exercem: Frente Estadual pelo Desencarceramento; Comitê Estadual para Prevenção
e Combate à Tortura; Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Estadual dos
Direitos Humanos.
Em 2017, como forma de efetivar as atividades planejadas, convidamos à categoria para o diálogo direto, na
forma de rodas de conversa e jornada acadêmica na sede do Conselho. Convidamos interlocutores militantes
de movimentos de defesa de Direitos Humanos, professores e intelectuais das Universidades de Direito e
Serviço Social para socializar suas reflexões, no intuito de situar e compreender o histórico papel das forças
repressivas do Estado para garantir a produção e reprodução das relações sociais capitalistas. O objetivo foi
oferecer aos profissionais espaços de análise de conjuntura, dar visibilidade política à realidade de violação
de direitos vivida pela classe trabalhadora nas favelas cariocas e também denunciar o racismo estrutural e a
violência sistemática institucional nos espaços de privação de liberdade buscando problematizar e qualificar
o exercício profissional, socializando e pensando estratégias profissionais conforme orientação do Projeto
Ético-Político do Serviço Social. Dessa forma, no ano de 2017, a Comissão de Direitos Humanos realizou três
eventos, a saber.
Em março de 2017, após seminários internos realizados em conjunto com a Comissão de Orientação e Fiscalização, realizamos uma roda de conversa sobre o Serviço Social e as alternativas ao superencarceramento
com o objetivo de refletir sobre a tortura e a piora das condições de detenção pelo aumento do número de
pessoas privadas de liberdade e da taxa de superlotação com fortes impactos no processo de trabalho das/
dos Assistentes Sociais do Sistema Prisional e Socioeducativo. Neste sentido, constata-se, em termos gerais,
ausência de estratégias profissionais para denunciar graves situações de violação aos direitos humanos, e,
em alguns casos, confirma-se o uso de instrumentos de trabalho (relatórios e informes) para, ao invés de viabilizar/materializar direitos conforme o Projeto Ético-Político, cerceá-los. No evento, aproveitamos para lançar o
termo de orientação que dispõe sobre a atuação de assistente sociais em comissões técnicas de classificação
e em requisições de exame criminológico, entendidos pelo Conselho como instrumentos que tem reforçado
a estigmatização e punição da população usuária nestes espaços sócio-ocupacional, por isso a necessidade
de elaboração do referido documento.
No segundo semestre de 2017, em agosto, realizamos uma roda de conversa sobre a Violência de Estado e
Militarização da vida, logo após o decreto federal que autoriza o uso das Forças Armadas na cidade. Nesta
oportunidade representantes do Movimentos de Favelas e de Organizações de Direitos Humanos explicitaram/analisaram a entrada da Polícia Militar e do Exército na Comunidade de Jacarezinho, que em nome do
“combate ao tráfico” mais uma vez, atropelaram todos e cada um dos direitos dos moradores: entrada violenta
nas moradias sem mandatos de busca e apreensão, suspensão do direitos de circular livremente pelo território solicitando a cada momento o Registro de Identidade, assassinatos, ameaças aos militantes que moram na
favela que denunciam a violência policial, fechamento das escolas e os postos de saúde entre outros serviços
essenciais à população.
Em novembro de 2017, realizamos um evento em parceria com a Escola de Serviço Social da UFRJ denominado Sistema Penal e Serviço Social. Desafios e alternativas frente à violação de direitos humanos nos presídios.
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O evento contou com três mesas: 1) Capitalismo e Privação de liberdade: prisões para quê e para quem?; 2)
Mulheres em prisão: racismo e violência de gênero no Brasil e na Argentina; 3) O processo de trabalho no
sistema prisional.
Nesta oportunidade foi debatido a origem histórica da prisão para “produzir” sujeitos uteis às necessidades
do nascente capitalismo e sobre a função atual do cárcere para garantir a contenção e o controle de trabalhadores desempregados considerados “sobrantes” ou “supérfluos” ao capital. O crescimento da taxa de encarceramento feminino, chamando a atenção para a maioria das mulheres presas serem negras e sustentarem
sozinhas seus filhos, valendo-se do micro trafico ou circulação/venda de drogas no varejo como estratégia de
sobrevivência e criação de renda. O encarceramento acirra/radicaliza a formas a violência de gênero sofrida
pelas mulheres antes, durante e posteriormente a sua detenção.
Na última mesa, o debate centrou-se nas condições de trabalho das assistentes sociais nos presídios (maioria contratadas, baixos salários, alta rotatividade) e o escasso número de aprox. 60 assistentes sociais para
atender uma população de 51 mil presos existentes hoje no Estado do Rio de Janeiro, tendo uma relação de
850 presos para cada profissional. Fez-se ênfase na crítica do exame criminológico e seu formato positivista
e necessidade de a categoria posicionar-se contra a sua realização por não ser um instrumento que viabilize
direitos e, sua feitura, ocupa parte importante do tempo do processo de trabalho que as/os profissionais poderiam usar para ter um maior contato com a população privada de liberdade e suas famílias, na perspectiva
de conhecer as principais demandas e construir projetos profissionais no sentido de abordá-las. Chamou-se
a atenção sobre a necessidade de não naturalizar a violação de direitos no Sistema Prisional, criando estratégias com outros profissionais visando responder à violação de direitos a partir da articulação com as organizações de Defesa de Direitos Humanos.

Considerações Finais
O poder punitivo do Estado burguês não atinge – nem nunca atingiu – a toda a sociedade indiscriminadamente. Pelo contrário, a violência sempre foi exercida sobre os setores da classe trabalhadora que – real ou potencialmente – ameaçam o regime capitalista, caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção,
colocando limites estruturais à plena efetivação dos direitos humanos na ordem do capital.
O direito penal – como discurso justificador da intervenção do sistema penal – longe de proteger os interesses
gerais da sociedade (mito burguês), protege os interesses dos proprietários do capital. Como observa Baratta
(2004), não somente as normas do direito penal se formam e se aplicam seletivamente, refletindo as relações
de desigualdade existentes, senão que o direito penal exerce uma função ativa de reprodução e produção,
respeito dessas relações de desigualdade.
É correto constatar que o projeto ético-político, fundamentado teórica e metodologicamente, conquistou hegemonia no Serviço Social brasileiro na entrada da década de 1990. Porém, não significa afirmar a completude deste projeto no campo profissional. Por uma parte, não se desenvolveram suficientemente as suas
possibilidades, por exemplo, no domínio dos indicativos para a orientação de modalidades de práticas profissionais; por outra parte, a intenção de ruptura do conservadorismo no Serviço social não suprime tendências
conservadoras ou neoconservadoras. A heterogeneidade própria da categoria profissional propicia inclusive,
em condições de democracia política, a existência e a concorrência entre projetos profissionais diferentes.
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É no antagonismo com a lógica do capital (e de seu Estado penal burguês) e da sua ofensiva atual denominada
“neoliberal”, que se situam os principais desafios do projeto ético-político do Serviço Social.
O capitalismo no Brasil vem promovendo o acirramento da militarização da vida social e assassinatos de jovens negros moradores das periferias das grandes cidades que reforça a histórica relação escravocrata nas
relações sociais; a liquidação dos direitos sociais; a privatização do Estado; o sucateamento dos serviços
públicos e a sistemática implementação de uma política macroeconômica lesiva ao conjunto dos trabalhadores. Desta forma, os valores e princípios radicalmente humanos, que iluminaram as trilhas percorridas pelos/
as assistentes sociais nas últimas décadas, sofrem hoje um forte embate com a militarização da vida social,
o desemprego, o fetiche do mercado e do consumo, o individualismo possessivo e a lógica financeira que se
impõe e sobrepõe aos direitos humanos.
Desta forma, como sustenta Netto (2007), a cruzada antidemocrática do grande capital, expressa no neoliberalismo, é uma ameaça real ao projeto profissional do Serviço social. A continuidade da ofensiva do capital e
o enfraquecimento das lutas e da resistência dos movimentos organizados do trabalho, coloca o projeto ético-político num momento crucial de sua trajetória. É um tempo decisivo porque remete à manutenção ou não
das bases teóricas, organizativas e ético-políticas deste projeto coletivo da profissão que mudou as feições
do Serviço Social brasileiro nos últimos quarenta anos (BRAZ E TEIXEIRA, 2009).
Não obstante, a manutenção e o aprofundamento deste projeto, em condições adversas, depende da vontade
majoritária da categoria profissional e das respostas políticas que a categoria profissional consiga oferecer
aos desafios atuais, mas não só delas: depende também do revigoramento do movimento democrático e popular dos trabalhadores, tão pressionado e acuado no tempo presente.
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IDENTIDADES PROFISSIONAIS EM TEMPOS DE INTENSIFICAÇÃO
DE CRISES SOCIETÁRIAS
Maria Lúcia Martinelli21
Pontifica Universidade Católica de São Paulo - Brasil

Resumo
O objetivo deste artigo é analisar, na perspectiva teórica do materialismo histórico, questões que se colocam para o processo de
construção/reconstrução das identidades profissionais, especialmente do Serviço Social, em tempos de intensificação de crises societárias. Partindo de uma análise conceitual da categoria identidade e dos fundamentos da concepção sócio-histórica de profissão,
nos marcos da divisão social do trabalho, refletimos sobre o movimento dialético que se instaura entre identidades atribuídas e construídas, tensionadas neste momento por identidades precarizadas e provisórias, frutos do próprio processo histórico. Finalizando,
ressaltamos a contraditória pertinência da pergunta pela identidade profissional.
Palavras chaves Identidade Profissional, Serviço Social, Crises Societárias.

Introdução
Há temáticas que são tão constitutivas da história humana que acabam por se fazer presentes nas diferentes áreas do conhecimento, na literatura, na arte em geral. Diferentes são os contextos em que podem ser
analisadas e o marco teórico a partir do qual tal análise pode se realizar. Quando trazidas para o campo acadêmico e da construção do conhecimento, outro é o rigor a ser observado na densidade e aprofundamento
dos estudos, pois aí já não comparecem mais como simples temáticas, mas sim como categorias complexas
referidas a matrizes teóricas e filosóficas. Assim é o caso da categoria identidade, e mais precisamente ainda
da identidade profissional do Serviço Social, temática com a qual desde há muito vimos dialogando e que se
institui como núcleo fundante de nossa produção acadêmica e intelectual, bem como da área, especialmente
em estudos relativos às origens da profissão, sua trajetória histórica e inserção social (MARTINELLI, 2013).
Trata-se, na verdade, de uma questão complexa, desafiante, plena de historicidade, portadora de um estatuto
ontológico de tal relevo que cabe assumi-la com a mesma grandeza com que o fez o grande filósofo Hegel, ao
afirmar “pensar a vida, eis a tarefa!” (HYPPOLITE, 1970, p.12) e com sua compreensão dizer “pensar a identidade: ¡eis a tarefa!”
Não se trata certamente de pensá-la a partir de qualquer marco teórico, mas sim, muito ao contrário, de
ressaltar desde o início a sua natureza dialética, a sua condição de instituir-se como elemento definidor da
participação das profissões na divisão social do trabalho e na totalidade do processo social. Portanto, além
de uma categoria filosófica, dotada de estatuto lógico e ontológico, a identidade profissional está sendo
considerada sempre dialeticamente, como uma categoria política e sócio-histórica que se constrói na trama
das relações sociais, no espaço social mais amplo das lutas de classe, das transformações societárias e das
contradições que as engendram e são por elas engendradas.

21 Email: mlmartinelli@terra.com.br
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Totalidade, historicidade e contradição são categorias ontológicas fundamentais nesta perspectiva materialista histórica, pois são constitutivas do movimento do real e intrinsecamente relacionadas à construção/reconstrução das identidades profissionais.
Tal processo, por sua natureza dialética, e como expressão do movimento dos sujeitos sociais, ocorre permanentemente no confronto com as contradições da sociedade de classes e em meio às determinações sociais,
políticas, históricas, éticas e culturais que compõem, segundo Lukács (1968), uma totalidade.
1. Identidades Profissionais: Algumas Reflexões Sobre seus Fundamentos Sócio-Históricos
Trazer para o centro da análise a questão das identidades profissionais pressupõe ter muito clara a complexidade de tal tarefa.
Identidades profissionais são permanências e são transformações, são processos de identificação em curso.
No marco teórico do materialismo histórico jamais poderão ser reiterativas, ou reprodução de práticas já produzidas. Muito ao contrário, são movimento dialético, sínteses sempre provisórias de múltiplas determinações.
Como construções essencialmente dinâmicas, as profissões se transformam, ao se transformarem as condições de sua origem histórica e da própria sociedade.
Suas identidades condensam largos percursos indenitários, longas trajetórias de diferenciação e reconhecimento e expressam o modo de ser e aparecer das profissões, objetivando-se pela mediação do trabalho
humano.
Sintetizam e articulam dialeticamente a forma de ser das profissões, aquilo que as define e particulariza, bem
como o processo de trabalho que realizam e o que aspiram fazer a partir das determinações ético-políticas,
das requisições que emergem da realidade cotidiana e que incidem em seu campo de ação.
Indispensável ressaltar, porém, que o processo de construção/reconstrução das identidades profissionais
ocorre nos marcos da divisão social do trabalho, uma das principais estratégias, segundo Marx (O Capital,
livro I, vol. 1, p. 102), através das quais se concretizam as relações de alienação e antagonismo incrustadas
no cerne do capitalismo.
Tais relações são tão profundas que logram atravessar a totalidade do processo social, moldando formas
específicas e peculiares de relações entre os homens e entre estes e as forças produtivas, tornando-as mediatizadas por variáveis mercantis, pela posse privada dos meios de produção.
Em Marx, no livro I de O Capital, já citado, o capital é uma relação social e o capitalismo um determinado
modo de produção, marcado não apenas pela troca monetária, mas essencialmente pela dominação do processo de produção pelo capital.
O capitalismo, ao longo do tempo, foi se consolidando cada vez mais não somente como um modo de produção, mas também como um modo capitalista de pensar (MARTINS, 1982).
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Seja ocultando relações de dominação, de alienação, de antagonismo, ou dissimulando questões éticas de
enfrentamento às contradições, o modo de produção capitalista, a partir dos valores que dissemina, introduz
nas tramas das relações sociais verdadeiros ardis epistemológicos, éticos e políticos.
Assim, não é raro vermos o deslocamento da pergunta pela identidade para um terreno pantanoso, confundindo-a com o idêntico, com a igualdade, ou até mesmo com a uniformidade, destituindo-a de seu fundamento
ontológico que é a contradição do ser.
Esvaziada de um movimento histórico, a identidade se torna convenção, representação, símbolo, pseudotipo
ideal, transformando-se naquilo que Hegel, em uma de suas mais fortes formulações, chama de deserto da
essência. (LEFÈBVRE, 1979, p. 221).
Em outros contextos, mas sob a mesma lógica, vamos encontrá-la como oposição ou antagonismo à diversidade, enclausurando-a num movimento binário, numa polaridade inexistente e que acaba por expressar e
reforçar, nos termos de Sawaia (2012) uma “ideologia separatista”.
O grave problema desses equívocos epistemológicos é que a identidade pessoal e a profissional são indissociáveis, e questões do âmbito da profissão ou do trabalho acabam por se expressar nas dinâmicas da vida
cotidiana, através de posturas individualistas, competitivas e pouco favorecedoras da construção coletiva do
processo de trabalho.
2 . Identidades Profissionais: Condição de Ser e Possibilidade
Neste terreno dialético em que estamos nos movendo, identidade e diversidade pulsam em um mesmo diapasão, não podem ser concebidas como algo fixo, imóvel, estagnado, um vazio insípido, desprovido de relações.
É como unidade de contrários que identidade, diversidade, alienação e crítica se constroem e se reconstroem
no processo histórico-social. Não são alcançáveis, portanto, à distância da totalidade, como abstrações,
generalizações ou categorias isoladas; é preciso pensá-las dialeticamente como categorias plenas de movimento e de historicidade.
Este é o fundamento do enunciado de Oliveira (1987), ao afirmar, reportando-se aos trabalhadores da indústria
petroleira, que as identidades profissionais criam-se e recriam-se no fértil terreno das diferenças, das diversidades, num verdadeiro jogo dialético, com alto potencial político para reconstruírem “o elo perdido entre
classe e identidade de classe” (p. 13).
O pressuposto indispensável para que esses elos se unam é a consciência da identidade de classe, pois sem
identidade de classe não há consciência de classe. Oliveira (1987). Nestes termos, identidade e consciência
social são categorias histórico-sociais, plenas de determinação, que só podem ser apreendidas na totalidade
do processo social e referidas sempre ao momento político e ao horizonte de busca que os sujeitos sociais
realizam.
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Na sociedade capitalista contemporânea em que tal processo ocorre em meio às contradições e antagonismos que o constituem, as próprias identidades profissionais são atravessadas por múltiplas determinações,
expressando-se no cenário histórico como identidades construídas e identidades atribuídas, as quais exprimem modos de ser da profissão, seus processos de trabalho, que são também determinados socialmente
(MARTINELLI, 2013).
Ademais, como categorias moventes que são as identidades profissionais estão sempre referidas à totalidade
social, recebendo e expressando os impactos dos confrontos que aí se dão.
Esta dialética das identidades construídas e atribuídas é própria do modo de produção capitalista e, a rigor,
não há como ser diferente, uma vez que a contradição é o modo de ser das identidades. Podemos afirmar,
como o fez Guimarães Rosa (2006), que “[...] o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não
estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, vão sempre mudando” (p. 79).
Assim também, as identidades profissionais nunca estão prontas, como já observamos, são sínteses sempre
provisórias, o que não significa que não tenham completude, mas sim que são permanentemente históricas.
3. Dialética das Identidades: Construídas e Atribuídas
Considerando a concepção de profissão como construção social que está norteando nosso estudo, bem
como a de identidade profissional como categoria sócio-histórica que se institui nessa permanente dialética
entre modo de ser e de aparecer da profissão, cabe esclarecer, com um pouco mais de precisão, o que estamos denominando identidades atribuídas. E o fazemos com base em Lukács, sobretudo em sua conhecida
obra História e Consciência de Classe (1974) onde analisa em profundidade tal questão, especialmente em
relação à consciência atribuída que, assim como as identidades, tem por característica central o fato de decorrer de circuitos externos à própria classe, ao grupo e, no presente caso, à profissão.
Segundo o autor, ainda assim é possível admitir-se um caráter dialético em tais identidades, pois, até mesmo
para serem atribuídas, em algum momento foram construídas, expressando então as condições concretas de
tal momento histórico.
Certamente, sempre encontraremos identidades atribuídas, pressupostas ou previamente estabelecidas, em
relação às profissões, como fruto do jogo de forças em que estão inseridas, e não propriamente da totalidade
do processo social.
Por este motivo é que, muitas vezes, tais identidades acabam sofrendo perdas de substancialidade política
e certas lacunas em relação ao efetivo modo de aparecer socialmente da profissão, ou seja, de seu próprio
processo de trabalho.
Mas é importante a lembrança de Lukács (1974) quanto à possibilidade de admitir-se um caráter dialético na
própria noção de consciência atribuída e que trazemos para o campo da identidade atribuída. Não podemos
tomá-las como Falsidade, ou como mera oposição, mas sim como momento da totalidade histórica a que pertencem como etapa do processo histórico onde representam o seu papel. Afinal, o falso, como falso e como
não falso, é um momento do verdadeiro (LUKÁCS, 1974 p. 63).
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O grave problema que enfrentamos na sociedade contemporânea, em relação ao trabalho e às identidades
profissionais, são os ardis do capitalismo que espalha sua malha alienante e alienadora por todo o tecido social, fazendo da alienação o elemento fundante da existência social.
Produzida pela dinâmica da própria sociedade burguesa como um mecanismo de autopreservação, a alienação torna-se uma determinação objetiva da vida social no mundo da produção capitalista.
Penetrando na consciência das pessoas, leva-as a não mais se reconhecerem nos resultados ou produtos de
suas atividades, a se tornarem alheias, estranhas, alienadas, enfim, até mesmo à realidade onde vivem.
Identidades profissionais tornam-se esvaziadas de sentido, perdem o movimento que as constitui, levando
muitas vezes a que as identidades atribuídas se sobreponham às construídas, obscurecendo o seu alcance,
fragilizando a consciência social de seus agentes e até mesmo o reconhecimento de pertencimento ao grupo
profissional.
O movimento da sociedade, que é seu próprio movimento, toma para eles a forma de um movimento das coisas, a cujo controle se submetem ao invés de controlá-lo (MARX, 1984, Livro I, Vol. 1, 83).
Disto resulta uma fragilização não só das identidades profissionais, mas dos próprios trabalhadores cujos
processos de trabalho acabam por sucumbir a rotinas e práticas alienadas, alienantes e, no limite, também
alienadoras.
Este é o momento que vivemos hoje, neste início de século XXI, marcado por profundas transformações em
todos os contextos da vida social e com evidentes repercussões no mundo do trabalho, das profissões e das
identidades profissionais.
4. Transformações Societárias e Identidade Profissional
Pensar a identidade profissional, à luz da dialética, nos marcos da divisão social do trabalho, traz como exigência implícita uma forma peculiar de fazê-lo, pois como categoria histórica que é, somente no processo
histórico é possível compreendê-la historicamente, uma vez que só aí ela adquire materialidade e concretude.
Em relação ao Serviço Social, este é um requisito de grande importância, já que se trata de uma profissão que,
desde as suas origens, no final do século XIX, na Europa ocidental, é profundamente vinculada à história e tem
por matéria-prima de trabalho as múltiplas expressões da questão social.
Fruto das contradições entre capital e trabalho, notadamente a partir da grande Revolução Industrial que se
iniciou na Inglaterra, no final do século XVIII, e que ao longo da primeira metade do século XIX se irradiou por
toda a Europa ocidental, a questão social é a expressão concreta das desigualdades e problemas sociais que
decorreram da instauração e da expansão da industrialização capitalista (MARTINELLI, 2013).
É uma questão histórica, ontológica, de profunda intensidade, que condensa lutas sociais de sujeitos individuais e coletivos no enfrentamento das opressões da sociedade do capital nos vários momentos da história. Reconhecê-la como elemento fundante da requisição da profissão pela sociedade coloca a exigência
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de assumir que a profissão, como um tipo peculiar de trabalho, como forma de especialização do trabalho
coletivo, tem uma dimensão política que lhe é constitutiva e que se expressa em sua identidade profissional
(IAMAMOTO, 2007).
É nessa mesma perspectiva que devemos reconhecer ainda que a profissão tem significado sócio-histórico,
recebendo impacto das transformações societárias, ao mesmo tempo em que o produz também nos processos sociais.
A construção/reconstrução das identidades profissionais, os jogos dialéticos entre identidades atribuídas e
construídas ocorrem em meio a relações antagônicas, em meio a relações de poder que atravessam a sociedade.
Afinal, estamos falando de uma profissão que, tomando por referência a primeira Escola de Serviço Social em
Nova Iorque, em 1898, tem mais de cem anos no mundo e mais de setenta no Brasil, considerando o mesmo
marco histórico da fundação da primeira Escola em 1936, em São Paulo. Neste país, a profissionalização dos
Assistentes Sociais alcançou, ao longo do tempo, um patamar dos mais expressivos, seja no que se refere
ao número de profissionais, aos cursos de formação profissional e acadêmica, bem como ao processo político-organizativo da categoria profissional.
Atuamos no plano das políticas públicas, na esfera da proteção social, nas áreas sócio-jurídica, da saúde, da
educação, da habitação, enfim, temos uma inserção nos diferentes espaços sócio-ocupacionais e, sobretudo,
temos um projeto ético-político de profissão e um Código de Ética vigoroso, (CFESS, 1993), que estabelece
princípios de fundamental importância no que se refere à luta intransigente pela defesa dos direitos humanos.
Somos trabalhadores assalariados, estamos inseridos na divisão social e técnica do trabalho, o que faz com
que nosso trabalho profissional cotidiano se realize em uma realidade complexa e contraditória, onde estão
em jogo múltiplas determinações, de natureza macrossocial, que não só influenciam a profissão, como na
verdade a constituem (RAICHELIS, 2011).
Tornam-se cada vez mais intensas as repercussões das profundas transformações societárias no trabalho que
cotidianamente realizamos. Somos profissionais que trabalhamos entre estrutura, conjuntura e cotidiano. É no
cotidiano, porém, que o trabalho profissional se realiza, é aí que se expressam claramente as determinações
políticas, sociais, históricas, culturais que impregnam as demandas que nos são apresentadas pelos sujeitos
que buscam os serviços institucionais e com os quais interagimos no processo de construção/reconstrução
de identidades.
São sujeitos políticos, cujas vidas são mediadas pela luta cotidiana por acesso aos direitos e às políticas
sociais públicas afiançadas pela Constituição Federal de 1988, mas nem sempre alcançáveis nos espaços
sócio-ocupacionais. É nesse cotidiano fugaz, imediato, heterogêneo, como define Agnes Heller (1972) que nos
construímos e reconstruímos em termos de identidades profissionais. Para tanto, necessitamos de uma sólida
base de conhecimentos, um consistente repertório de instrumentais de trabalho e uma aprendizagem de ler
a conjuntura a partir do cotidiano, desvendando acontecimentos, cenários, relações de força pra saber onde
e como atuar.
38

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Isto exige como afirma Sarlo (1997) um olhar político que nos permita aguçar a percepção das diferenças
como qualidades alternativas e saber defender as tendências que questionam ou subvertem a ordem (Ibid, p.
55-63).
Tal posicionamento é fundamental para o processo de construção/reconstrução das identidades, uma vez
que ele se dá exatamente nesse jogo de forças sociais onde pulsam antagonismos e contradições que só
podem ser captados no curso do processo histórico.
Na verdade, vivemos um momento de crise intensa no capital. Há uma profunda desregulamentação no mercado de trabalho, acompanhada de crescente desigualdade social, trazendo para a classe trabalhadora grandes dificuldades de acesso aos direitos sociais e aos bens socialmente produzidos.
A financeirização do capital, desvinculando-o da relação de trabalho, vem produzindo impactos substantivos
sobre a classe trabalhadora, abalando seus próprios referenciais identitários, bem como as estratégias da
luta de classes. A expansão do pensamento conservador, favorecido pelo ideário neoliberal, que se contrapõe à consolidação de princípios democráticos, estende-se por toda a sociedade, determinando a perda de
padrões civilizatórios e o descaso com a vida humana.
No plano de políticas públicas e de sua operacionalização, há dificuldades de se estabelecerem princípios
realmente educativos que busquem efetivar acesso e garantia de direitos para os sujeitos que são demandantes das práticas institucionais.
Enfim, o que está em jogo é um novo ciclo de profundas transformações que envolvem tanto as forças produtivas como as relações de produção que impactam substantivamente as profissões e seus modos de ser e
aparecer socialmente.
As novas formas de organização e gestão do processo de trabalho exigem do trabalhador novos tempos,
novos ritmos, novas relações, pois são cada vez mais marcadas pela intensificação, pela precarização, pela
informalidade.
Todo esse processo repercute de modo denso, tenso e profundo no campo da identidade do Assistente Social, um trabalhador assalariado, porém fortemente movido por um projeto de profissão que o impulsiona a
materializar a ética e a lutar por direitos.
A defesa intransigente de direitos é princípio fundamental do Código de Ética do Assistente Social brasileiro
(CFESS, 1993).

Conclusão
As crises mundiais que afetaram a sociedade a partir dos anos setenta do século XX deixaram marcas muito
profundas, que não cessam de se expressar, com maior ou menor intensidade, na cena contemporânea.
Na verdade, o modelo político-econômico, que é concebido nessa época da história e que conhecemos como
neoliberalismo, é fruto de ajustes das agências internacionais e de seus ideólogos, buscando introduzir signi39
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ficativas mudanças em toda as esferas da vida social e especialmente na relação entre o capital e o trabalho.
Na perspectiva política, “podemos definir o neoliberalismo como encolhimento da esfera pública e ampliação
da esfera privada” (CHAUI, 2007, p. 317).
Os efeitos devastadores das políticas neoliberais fazem avançar substantivamente a desigualdade econômica
e social nos diferentes quadrantes do mundo.
Por outro lado, a nova forma de acumulação do capital, conhecida como flexível, e as consequentes alterações na organização e gestão do processo de trabalho incidiram “diretamente sobre a classe trabalhadora
que perde seus referenciais de identidade, de organização e de luta” (Ibidem, p. 319).
Uma das consequências mais graves dessa crise intensa do capital é que, ao longo do tempo, ela vai se arraigando tão profundamente no tecido social que cada vez mais se transforma numa crise estrutural, atingindo
principalmente o mundo do trabalho.
Antunes (2009 p. 235), que vem se dedicando intensamente ao estudo das repercussões dessas condições
para a “classe-que-vive do trabalho”, considera que temos hoje uma nova morfologia do trabalho, que altera o
modo de ser da classe trabalhadora, integrada agora por trabalhadores informais, precarizados e até mesmo
desempregados, mas todos submetidos à lógica do mercado.
Em seus trabalhos mais recentes, analisando a crise global do século XXI e sua natureza de precarização
estrutural do trabalho, o autor aprofunda suas reflexões sobre o tema e indica suas principais tendências, evidenciando que o trabalho estável, herdeiro da fase taylorista-fordista, relativamente moldado pela contratação
e pela regulamentação, vem sendo substituído pelos mais distintos e diversificados modos de informalidade,
por exemplo: o trabalho atípico, os trabalhos terceirizados (com sua enorme gama e variedade), o “cooperativismo”, o “empreendedorismo”, o trabalho voluntário, etc. (Id. 2013 p. 14).
Prosseguindo ainda em sua análise, por uma via ontológica, sobre a nova morfologia do trabalho e os modos
de ser da informalidade, o autor nos mostra o quanto os trabalhadores na área de serviços estão envolvidos
por esse profundo redesenho do mundo do trabalho (Ibidem p. 15).
Tal constatação é bastante procedente para o caso do Serviço Social, pois, enquanto Assistentes Sociais
atuamos exatamente nessa área de serviços.
O trabalho desenvolvido pelo Assistente Social é mediado por processos relacionais, por interações pessoais
e por resultados que decorrem de tais interações.
Cotidianamente, somos colocados diante da imperativa necessidade de apreender os processos de produção
e reprodução da vida social como determinantes da cultura, das lutas, dos enfrentamentos dos sujeitos com
os quais trabalhamos. Conhecer o seu viver histórico, suas formas de resistência, de reivindicar direitos torna-se imprescindível. São expressões de sua sociabilidade como sujeitos políticos. É com esses sujeitos e
nesse cenário contraditório e complexo que construímos e reconstruímos nossas identidades profissionais.
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Em tempos de intensificação de crises societárias, de cambiantes dinâmicas nas mais variadas esferas da
vida social, a pergunta pela identidade profissional torna-se insuprimível. No momento em que o trabalho se
torna precarizado, as identidades profissionais também correm o risco de se precarizar, de se tornar instáveis,
frágeis, provisórias.
Segundo Seligman-Silva, há um profundo vínculo entre identidade e sociabilidade, entre cultura e identidade
(2011 p. 478). Porém, o enfrentamento ético para a construção/reconstrução de identidades profissionais solidamente edificadas, politicamente consistentes não é tarefa de um profissional isoladamente, mas sim de
sujeitos coletivos em momentos históricos determinados.
Sujeitos coletivos nascem de consciências partilhadas, lutam por vontades históricas determinadas, defendem seus interesses, expressam suas vontades, elaboram identidades. É nesse contexto que a pergunta pela
identidade profissional se torna relevante, pertinente e realizável, apoiando-se, nos termos de Heller (1972), em
dois pilares fundamentais da ética moderna: a justiça e a liberdade.
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TRABAJO SOCIAL Y GERENCIA SOCIAL SU ARTICULACIÓN EN
LA INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL: CONTRADICCIONES
Y PERSPECTIVAS
Jesus Glay Mejia Naranjo22
Jesus Maria Sanchez Ordoñez23
Universidad del Valle - Colombia

Resumen
Esta ponencia, asume el estudio de la Gerencia Social como campo transdisciplinar en la intervención social para la promoción del
desarrollo humano y las sociedades, superando los enfoques sobreideologizados que la caracterizan como un instrumento de los
gobiernos neoliberales. Retomamos autores contemporáneos lLatinoamericanos, que contribuyen a la construcción teórico-conceptual de la Gerencia Social, con fundamento y competencias políticas y sociales, articulada al proceso de diseño e implementación de
las políticas públicas y programas sociales, con el propósito de representar desarrollo y calidad de vida para la población.
Palabras claves: Gerencia Social, Políticas Públicas, Pobreza.

Contexto en que surge la Gerencia Social
La Gerencia Social se desarrolla en Latinoamérica a partir del decenio de los ochenta, “década perdida”
producto de la crisis de los países del continente como resultado del crecimiento de la deuda externa y su
impagabilidad. Se impone el modelo neoliberal, las políticas de ajuste y la reducción del Estado, lo que termina
por incrementar la pobreza y el desempleo. La respuesta de los sectores populares es el surgimiento de los
movimientos sociales mediante acciones sociales colectivas y reivindicativas de políticas públicas y programas sociales como un derecho; exigen su universalización, la ampliación de la democracia de las naciones,
el incremento en la inversión social, así como cambios en la implementación de las políticas, programas y
proyectos sociales con la intención de que respondan efectivamente a las necesidades de la población.
A finales del siglo XX se dan cambios significativos en el mundo: el derrumbe del socialismo real a raíz del
revés económico y el debilitamiento político de la URSS y Europa oriental, la crisis del capitalismo y la imposición del neoliberalismo en América Latina y el Caribe. También es el momento de acontecimientos políticos: La
emergencia de los movimientos sociales, la ampliación de espacios de participación social y democráticos a
nivel de los gobiernos locales en el continente, el reconocimiento del sujeto social-político como actor a partir
de una visión integral del ser, y las posibilidades de otras lecturas de las interacciones y mediaciones distintas
al análisis de las relaciones de producción. Estos cambios vistos en conjunto conllevan a entender esta nueva
realidad y el interés de los Estados, la sociedad civil y los movimientos sociales por el estudio de las políticas
públicas y la necesidad que sean asumidas y planteadas como respuestas del Estado a los problemas de la
pobreza. Aspecto que tiende a incrementarse producto de la crisis de fin de siglo.

22 Profesor titular jubilado Universidad del Valle. Correo electrónico: jesus.mejia@correounivalle.edu.co
23 Profesor asistente Universidad del Valle. Correo electrónico: Jesus.sanchez@correounivalle.edu.co
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Es así como se toma conciencia sobre la importancia de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, de mayor inversión social y participación del sujeto social y político, así como de acciones efectivas que
acompañen la construcción del ser a partir de una mirada integral del sujeto colectivo latinoamericano. Esto
representó para la época el fortalecimento de las organizaciones sociales de base y su presencia en el plano
reinvindicativo, más allá de la lucha económica y de clases.
Los gobiernos neoliberales de la época inducen a la lucha económica a las naciones y el conocimiento emerge
como la principal fuerza productiva, clasificando a las naciones según el grado de desarrollo del conocimiento alcanzado. Este último determinado por la calidad de la educación y los avances tecnológicos a nivel del
aparato productivo, realidad que coloca al continente latinoamericano en una doble condición de dependencia, por sus economías basadas aún en la generación de bienes primarios y por el atraso en la producción
de conocimiento. Ante estas condiciones las acciones que se propongan a futuro deben superar el plano de
la economía y fortalecer el desarrollo humano a fin de alcanzar logros en la dimensión integral del ser en los
campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.
Según Zemelman (citado por Torres, 2014), se: “…propone pensar lo social desde su especificidad histórica,
así como desde una perspectiva de construcción de la realidad objeto de estudio, asumiendo posturas críticas
frente a lo planteado, que permitan poner en duda los planteamientos y la construcción de nuevos puntos de
vista, superando la repetición de textos y aceptar el reto de pensar por sí mismo”. (p.24)
El concepto de Gerencia Social hay que entenderlo bajo el momento histórico de final del siglo XX, principios
del siglo XXI y los acontecimientos de la época.
Torres, V. L. P. y Castro. G. G.C. (citado en Rodriguez, 2009), señalan que:
…No obstante, la perspectiva de Zelmenman (1990) propone de forma más precisa diferenciar las
categorias de individuo, sujeto social y sujeto político: individuo como aquel que reproduce y hace
parte de la historia, sujeto social como que adquiere conciencia histórica y construye su sentido
como generador de historia, y sujeto político como aquel que además de tener conciencia histórica
actúa buscando la transformación de la realidad social. (p. 23)
Los sectores sociales, las organizaciones y los sujetos sociales y políticos plantean nuevos escenarios, formas
de expresión y demandas que exigen la acción concertada con la población; nuevas necesidades que se expresan historicamente resultado de las dinámicas y construcciones sociales (problemas de alta complejidad
social por su origen y estructura). A Trabajo Social le corresponde asumir nuevas lecturas e interpretaciones
de la realidad, optar por una posición ético-política, superando el plano de la denuncia y el enjuiciamiento
ideológico, con el fin de interpretar a la sociedad, sus cambios y perspectivas.
Lo anterior, con sentido crítico y propositivo, que abra la posibilidad de articulación con la política pública a
partir de las realidades y particularidades de los paises de América Latina y el Caribe, lo cual le plantea a la
profesión-disciplina, nuevos compromisos, retos, escenarios y respuestas como sucede actualmente con la
política pública reconocida como derecho. Los cambios debido a las condiciones y al momento en que se dan
son históricos, por eso solo a partir de nuevas lecturas críticas y la construcción de nuevas interpretaciones es
posible entender el desarrollo de la Gerencia Social en un momento de auge del neoliberalismo y de expresión
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en la década de los noventa de los procesos de los movimientos sociales, de cambios en las relaciones, en la
participación de la ciudadanía en los espacios locales y regionales y de nuevos escenarios de reivindicación
de los diferentes sectores sociales. Asimismo, de construcción de los nuevos sujetos sociales-políticos, hombres y mujeres, indígenas, negros, campesinos, obreros, jóvenes, niños, población lgtb, todos y todas parte
de una sociedad incluyente con capacidades y competencias políticas, sociales y organizativas para asumir
las transformaciones que la realidad del continente demanda.

Implicaciones en la formación y el ejercicio profesional
Desde la formación, fortalecer las habilidades y competencias en política pública, el desempeño gerencial,
la formación prospectiva y estratégica. Y en lo humano, reconocer en la persona y las organizaciones sus
capacidades y posibilidades para el ejercicio consiente y autónomo de sus potencialidades y el fomento de
capacidades propositivas y de liderazgo.
Desde el ejercicio disciplinar – profesional, fortalecer la participación en el nivel de la formulación e implementación de la política pública, participar en los espacios de formulación y representación política, y de
administración pública en lo político y social. Asimismo, el Trabajo Social tiene el reto de ganarse el espacio
de la participación política y también, de investigar sobre la realidad, las políticas públicas, su implementación
e impactos sociales.

¿Qué cambia a partir de la crisis?
La crisis lleva a la lucha por las reinvindicaciones sociales, a ir más allá del análisis económico y de clases hacia una comprensión más amplia e integral del sujeto-histórico y la realidad. Lleva a plantear la importancia de
las politicas públicas como opción para dar respuesta a las demandas sociales, ahora diversas, para mejorar
el nivel de vida de la población. De igual forma, los programas sociales se rienvindican como derechos y se
condicionan a que sean efectivos, reconocimiento logrado con la Costitución de 1991.
En igual sentido, se reconoce al sujeto por su condición social-política; hay un cambio en la estrategia: se pasa
de las relaciones de producción y la lucha armada al campo político, social y de conocimiento. Cambios que,
interpretados en el contexto y las condiciones sociales, justifican y explican el papel de la Gerencia Social en
sus dimensiones políticas y sociales y demandan de la profesión-disciplina un compromiso real y efectivo en
este proceso.

Construcción del enfoque de Gerencia Social
Además de las condiciones políticas e históricas señaladas, también contribuyen al surgimiento de la Gerencia
Social:
La gerencia orientada al campo social. Se desprende de la gerencia pública por su filosofía y propósitos,
se nutre de múltiples disciplinas entre otras, las ciencias políticas, sociales, económicas y matemáticas para
construir sus estrategias de gestión. Su alcance no es el de una ciencia ni tampoco logra un estatus epistemológico de categoría; es un campo de aplicación en desarrollo que converge mediante la interdisciplinarie44
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dad en propósitos sociales de carácter progresivo y su actuar se enmarca en criterios ético-políticos para la
construcción de sujetos sociales y políticos.
El fortalecimiento de las políticas públicas. Con la caída del bloque socialista y la crisis del liberalismo clásico, la atención y el análisis de los politólogos y políticos se centra en el estudio del Estado y los gobiernos
nacionales, y por esta vía, en el estudio de programas y planes de respuesta a las demandas sociales, lo que
da fuerza y viabilidad al campo de las políticas públicas y su implementación (Roth, 2002, p, 11). En este contexto surge la Gerencia Social como una alternativa para lograr mejores resultados en la implementación de
los proyectos sociales en los países de América Latina y el Caribe, ya que la mayoría de las veces se quedaban
en el papel sin ser implementados. De este modo, en el continente se reconocen las políticas públicas como
un asunto de interés académico, de los partidos, los movimientos políticos y el Estado.
Las políticas públicas, derechos de los ciudadanos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, época de
la posguerra y el establecimiento del Estado de bienestar, la intervención en lo social alcanza mayores niveles
de desarrollo teórico-conceptual, que se corresponde con los avances de las ciencias sociales y políticas, así
como con los acontecimientos políticos y económicos en América Latina y el Caribe, sucedidos hasta finales
del siglo pasado. En ese momento se consolidan las políticas públicas a nivel de los Estados, lo cual lleva a la
garantía de los derechos sociales de la población (Constitución Política de Colombia, 1991), dejando de ser las
acciones de bienestar y desarrollo social una práctica asistencial, ya sea desde las iglesias o sectores sociales
que ejercen la caridad mediante la asistencia a los más pobres. Igual sucede con los programas sociales de
los gobiernos que dejan de ser una ayuda o socorro del Estado para constituir derechos de los ciudadanos.
La concertación como proceso político de diálogo. Para Licha (2003), la concertación que se da en los noventa
como mecanismo político de relación y diálogo entre el Estado y la ciudadanía en nuestro continente, dirigido
a la solución de los conflictos sociales, incide en el desarrollo de la Gerencia Social. (pp. 2-3)
El cambio en la concepción del sujeto a partir del derrumbe del socialismo. El reconocimiento del papel
del ser multidimensional, supera la visión economicista del sujeto que primó hasta finales del siglo XX (Sáenz
(1989), citado por Mejía,1998, p.23). Este planteamiento abre una nueva y amplia posibilidad para el estudio e
implementación de las políticas públicas: La participación, el fomento de la solidaridad social, el fortalecimiento de las organizaciones, la perspectiva de género, los grupos de interés particular como la población lgtb,
los grupos étnicos, la familia, la localidad, así como los servicios públicos, las vias rurales, entre otras nuevas
demandas. Esto conduce a nuevas formas y contenidos de la expresión popular en el continente. Se recupera
en el Trabajo Social el problema del individuo y la subjetividad como factores sustantivos en la intervención.
Cabe señalar que en la construcción de este enfoque de Gerencia Social se destacan los aportes de Bernardo
Kliskberg (1999), pionero en el trabajo de conceptualización y desarrollo de este nuevo enfoque en América
Latina. El autor reconoce el carácter histórico de la pobreza y en el mismo sentido, la deuda social que se tiene
con los pobres; perfila la Gerencia Social como esa herramienta que contribuye a hacer posible el cambio y
propone la bases para fomentar el desarrollo de la Gerencia Social en América Latina y el Caribe.
Los problemas de pobreza no se resuelven exclusivamente en el nivel gerencial u organizacional, el mismo
es más complejo y tiene que ver con las políticas económicas, sociales y el conjunto de estructuras de la
sociedad. Sin embargo, lo organizacional es importante e incide en el mejoramiento de la prestación de los
servicios, destaca la necesidad de introducir cambios sustanciales en la concepción gerencial que se ha dado
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a los programas sociales, y resalta la importancia de modernizar el sector social y el impacto que esta medida puede tener en los resultados de los programas para finalmente formular la gran pregunta: ¿Cómo hacer
gerencia social eficiente?
Hay que partir de la diferencia entre la inversión social vista como gasto social y la necesidad de concebirla
desde la perspectiva de generar en la población capacidades y oportunidades.
Oscar Oszlak (2002), en el documento “Gerencia social, la construcción de una disciplina”, considera que se
exagera en marcar las diferencias con la gerencia pública en el intento de caracterizar a la gerencia social. El
autor entiende que esta situación se genera en el afán por llamar la atención de los gerentes sociales sobre lo
que significa el desafío de dicha misión con los pobres, marginados y excluidos; el compromiso ético y político
y la necesidad de innovar en la gestión social para mejorar la intervención en los programas sociales, ante las
inadecuadas teorías convencionales de la gerencia pública. El autor reconoce las posibilidades que entraña
esta propuesta y las consideraciones ético políticas que acompañan este debate. (p.1)
Por su parte, la Genrencia Social Indes se plantea como:
[…] Un campo de conocimientos y prácticas – acotado por la intersección de las áreas de desarrollo social, las políticas públicas y la gerencia pública - cuyo fin es promover que las políticas y
los programas sociales contribuyan de forma significativa a la reducción de la desigualdad y la
pobreza, y al fortalecimiento de los estados democráticos y la ciudadanía a través de procesos
participativos de formación de políticas que generan valor público. (Indes, 2006, pp. 9-10)

Aportes a la Gerencia Social desde el Trabajo Social
En Colombia a mediados de la década de los ochenta, el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo
Social –Conets-, lidera la reflexión sobre el carácter y sentido de los programas sociales, su impacto en la población y la necesidad de realizar cambios que hagan de este espacio de intervención un medio para combatir
la pobreza y exclusión social. Producto de esta reflexión se publica en 1994 el texto “Diseño de proyectos de
bienestar social, -Un enfoque estratégico-” y estimula el debate sobre el tema de Gerencia Social.
María Victoria Muñoz (1995), docente de la Universidad de Antioquia, propone replantear la orientación de la
prestación de los servicios de bienestar social. Sostiene que es necesario superar la mentalidad paternalista
propia del asistencialismo y asumir la prestación de los servicios sociales con una nueva racionalidad, significa crear una forma efectiva y eficaz de llegar a los usuarios de los servicios, así como modernizar la gestión
del bienestar social asumiendo una mentalidad empresarial y gerencial.
Para Muñoz (1994), la mentalidad empresarial, es asumir una actitud abierta y de cambio que da cabida a la
iniciativa individual y colectiva, y en cierto modo, sobrepasar lo rutinario, lo que ya está instalado. Abre las
posibilidades al desarrollo de la Gerencia Social con una opción de compromiso y reivindica el papel de sujeto
social como actor en la gestión de los programas sociales; redimensiona la forma de producción y entrega de
los servicios sociales buscando que sean eficaces y eficientes, lo cual significa mayor productividad (más y
mejores servicios) para la población; se traduce también en impactos y resultados, contrario a la forma tradicional como se implementaban los programas sociales sin importar los logros. Asumir una mentalidad empre46
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sarial plantea este concepto como la posibilidad desde la sociedad civil de generar autonomías y desarrollo
de capacidades como sujetos sociales con capacidad de acción frente al Estado.
Autores latinoamericanos que han aportado en la construcción del enfoque contemporáneo de la Gerencia
Social se destacan: Karen Mokate, José Juan Saavedra, Francisco José Mojica, José Sulbrabt, Isabel Licha,
los desarrollos del INDES, Julio Silva-Colmenares, Julia Reyna, María E. Morales y María E. Martinez, de Colombia. También, Lorena Molina, Nidia Morera y Alfredo Navarro de Costa Rica, entre otros. Asimismo, las
unidades académicas han incorporado al programa de estudios en trabajo social los temas sobre Gerencia
Social y en la oferta de programas post graduados, está el caso del Magister en Gerencia Social de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Se trata de una construcción colectiva.

Categoría valor público
El concepto de valor público trabajado por Mark H. Moore (1998), puede considerarse una categoría analítica.
Centra y especifica la función y rol de las organizaciones del sector público, cuya finalidad se define en función
de producir valor público, y da un marco y sentido específico a la Gerencia Social; supera la concepción administrativa y le abre perspectivas y sentido social y político en el marco de los procesos de cambio y desarrollo
social en América Latina.
A partir de Moore (1998), se plantea la nueva gerencia social, que se amplía del nivel de la organización hasta el plano de la política pública. Respecto a cómo obtener los recursos, gestionar su aprobación y lograr la
generación de valor público, el autor propone tres aspectos: Recursos monetarios, el poder de la política y la
autoridad del Estado. (pp. 9-62-63)
Para Moore dos lógicas diferentes orientan al sector público y el sector privado. En la producción de valor
público, los esfuerzos y resultados de las instituciones del sector público deben ser evaluados con la lógica
de las relaciones políticas y la toma de decisiones fundamentadas en el interés colectivo. Esto surge a partir
de las instituciones que representan y defienden las necesidades de la ciudadanía, mediante los procesos
democráticos que soportan estas decisiones expresadas en la oferta de los servicios y bienes sociales públicos. De estos procesos democráticos se deriva la fuerza que tienen las decisiones políticas que sustentan la
generación de valor público en el sector.
Respecto a la producción de valor privado, se evalúan los resultados desde la lógica de la utilidad a partir de
las relaciones del mercado y los consumidores individuales, que son los que deciden qué consumir. Sobre
estos resultados se decide el futuro de las empresas privadas.
En conclusión, los aportes de Moore se recogen en lo siguiente:
• La democracia representativa es la que da el reconocimiento del poder político, el cual sitúa los mandatos
legislativos y ejecutivos en el eje de la administración pública. Son estos mandatos los que guían la producción del sector público porque parten de las aspiraciones colectivas resultado de la asociación de los
ciudadanos, lo que a su vez le da fuerza tanto al valor público como al valor privado, generados por los mecanismos del mercado.
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• El sentido de la libertad individual fundamenta las decisiones políticas de la organización, le da fuerza al
mandato político que rige al sector público y las decisiones en la producción de valor público, las cuales se
dan a partir de la voluntad de asociación de los ciudadanos. Esto ilustra la decisión de someter la voluntad
individual de satisfacción de necesidades a la asociación que se da social y políticamente para la satisfacción colectiva de las necesidades.
• La explicación lógica y metodológica del sentido político del valor público y su ubicación como categoría de
análisis y explicación, así como de fundamento de la Gerencia Social, la cual se proyecta en los sectores
público, fundacional y privado. Asimismo, el sentido público de la provisión de los servicios de bienestar y
desarrollo humano, contrario a la perspectiva neoliberal.

Tematización de la categoría Gerencia Social
Para autores como Mejía y Sanchez (2018), la Gerencia Social se concibe como: 1) Campo de intersección
de políticas públicas, realidades sociales y prácticas institucionales, que orienta su acción a la formulación,
la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas, programas y proyectos sociales con la finalidad
de crear valor público y bienestar a comunidades, poblaciones y sujetos; 2) Campo abierto a la articulación
con diversas prácticas profesionales y procesos tanto político-sociales como de intervención en lo social; y 3)
Desde una perspectiva ética de respeto a los derechos humanos y la democracia cuyo propósito es contribuir
al desarrollo social, superando condiciones de pobreza e inequidad social, implementando políticas públicas
sociales y dinamizando la acción organizada y deliberativa de la sociedad civil, mediante el ejercicio de la
ciudadanía consciente y activa.
En ese sentido, el concepto comprende: 1) La dimensión articuladora y la intersección de las políticas públicas, la gerencia pública y el desarrollo social, su caracterización como campo y la finalidad, aportados por el
BID-Indes (1); 2) La categoría de valor público que da sentido y articulación política a la Gerencia Social.(2); 3)
La capacidad de articularse a las políticas y dinámicas sociales como es el reconocimiento de los derechos
humanos y la interrelación con los procesos de combate a la pobreza y construcción de ciudadanía y del ser
(2) (3); 3)La articulación de las dimensiones de implementación y política que van desde la prestación de servicios y producción de bienes hasta su relación con los objetivos superiores del sistema como el combate a
la pobreza, la construcción de la sociedad civil y el sujeto, la defensa de los derechos humanos y el fomento
de la democracia (3).
Conceptualizada, la Gerencia Social, amplía el espacio y el campo de acción del bien o servicio a las prácticas e intervenciones con una dimensión humana y política de construcción de sociedad y del ser, a partir del
valor público en su doble dimensión, lo específico del servicio o bien, y lo general, del impacto en la estructura
social. Se trata de reconocer y hacer explícito el sentido político de conjunto y de relación del contexto en las
prácticas de la Gerencia Social.

Gerencia Social su articulación con Trabajo Social en contextos en crisis
y desigualdad social. El desafío
La implementación de los programas y el ejercicio de la intervención en lo social está mediada por la contradicción y limitantes, representados por la imposición del modelo neoliberal que a nivel de política pública
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restringe el espacio de lo social y el universalismo a la focalización. Asimismo, modifica la estructura de las
organizaciones de bienestar o desarrollo social, suprimiéndolas o limitándolas a oficinas intermediarias de los
operadores externos, sean estos Organizaciones No Gubernamentales -ONG- o empresas privadas, dada la
política de reducción del Estado. A esto se suma la contratación, en muchos casos mediada por intereses
clientelistas y el poco rigor en los mecanismos de selección y contratación. La consecuencia de esto es la falta
de efectividad y sostenibilidad de las acciones, que conduce a no generar valor público y pérdida de recursos;
en otros casos, debido a la corrupción y complicidad de los funcionarios estatales. Otra consecuencia de
este modelo de implementacion es que se diluye la presencia de los gobiernos locales y la población tiende a
reconocer al operador del programa.
Los problemas señalados conducen a que los programas sociales se desarrollen en un contexto de falta de
estructuración y debilidad, que afecta los impactos y beneficios para la población, generando frustración y
acentuando la pobreza y la exclusión social. Esto limita y constriñe las posibilidades y acción de la Gerencia
Social en la implementación de las políticas públicas. Realidad que se constituye en un obstáculo en las perspectivas de construcción de los sujetos sociales y políticos y del desarrollo humano. Este reto debe afrontarlo
el Trabajo Social y las otras profesiones a nivel de la esfera de lo político y social, válido en el proyecto de
fortalecimento de ciudadanía como categoría social y política que asume los procesos de emancipación de las
condiciones que impiden la construcción del ser y el disfrute de los derechos sociales, políticos y económicos
en una sociedad. Este reto articula la disciplina-profesión de Trabajo Social y el campo interdisciplinar de la
Gerencia Social.
La Gerencia Social en su articulación con la intervención en lo social coloca el énfasis en el ser, en la participación ciudadana y en la lucha por la desigualdad social. Los cambios en la formulación e implementación de
la política pública deben conducir a una mayor eficiencia del Estado, a mejorar los servicios y programas sociales, a garantizar que lleguen a los más pobres, a la optimización de los recursos asignados, a la ampliación
de la democracia participativa y a una mayor injerencia y control de las instituciones del Estado por parte de
la población. Acciones que deben realizarse en medio de las desigualdades sociales, la concentración de la
riqueza y la urgencia de cambios estructurales en el conjunto de América Latina y el Caribe.
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EN LA COYUNTURA NEOLIBERAL ARGENTINA Y BRASILEÑA
Lourdes Farias (Argentina)24
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Fernanda Kilduff (Brasil)25
Universidad Federal de Rio de Janeiro (ESS/UFRJ
Soledad Veiga (Argentina)26
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Resumen
Este trabajo que aquí se presenta, surge de la confluencia de experiencias de intervención, formación e investigación en diferentes universidades latinoamericanas de Argentina y Brasil. El argumento central se basa en la necesidad de discutir y repensar la
formación de los trabajadores sociales para la intervención en contextos sociales de opresión y represión. Lo anterior, teniendo en
cuenta las serias dificultades de los profesionales de Trabajo Social para dar respuesta a las demandas, no solo por la escasez de
políticas públicas efectivas, sino por la falta de referentes teóricos ajustados a la realidad social actual. Buscamos poner en tensión
y discusión, la intervención social de los trabajadores sociales en el marco de cierta lógica que ambos paises presentan respecto de
las políticas públicas, en la cual al tiempo que se recortan los recursos de inversión social, se intensifican las respuestas punitivas y
represivas como estrategias de gestión de la pobreza.
Palabras claves: Intervención profesional- Formación profesional – Política neoliberal

Desafíos de la formación y del trabajo profesional en la coyuntura neoliberal
argentina y brasileña
1. Introducción
Esta ponencia surge de la confluencia de experiencias de intervención, formación e investigación en diferentes
universidades de Argentina y Brasil, en las que es posible observar problemáticas en común a la vez que es
enriquecedor establecer matices y diferencias.
El argumento central del presente trabajo, se basa en la necesidad de discutir y repensar la formación de los
trabajadores sociales para la intervención en contextos sociales de opresión y represión, teniendo en cuenta
las serias dificultades que deben enfrentar para dar respuesta a las demandas, no solo por la escasez de
políticas públicas efectivas, sino por la falta de referentes teóricos ajustados a la realidad social actual. Por lo
tanto consideramos que es imprescindible no renunciar a dar la batalla por la razón científica, entendiendo por
un lado, el papel históricamente constitutivo que la ciencia moderna desempeñó y desempeña en la constitu24 Trabajadora Social. Docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social- UNLP. Magister en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales de la UBA.
25 Trabajadora social formada en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata (FTS/UNLP/2003). Magíster (2009), Doctora (2015) y Pos-doctora
(2017) por el Programa de Pos-graduación en Trabajo Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (PPGSS/UFRJ).  Docente investigadora de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (ESS/UFRJ
26 Trabajadora Social. Docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social- UNLP. Magister en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad
Pablo de Olavide. Sevilla. España. Email: laplata02@hotmail.com
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ción, consolidación y legitimación del orden de dominación vigente; pero por otro lado, sin renegar de la razón
científica que es una forma de consagrar esa “resignación”, que tal como señala Marx, es el estado elemental
de la “economía moral” que sostiene el sistema latinoamericano de expropiación.
Para ello, este trabajo busca poner en tensión y discusión, la intervención social de los trabajadores sociales
en el marco de cierta lógica que los Estados neoliberales de Argentina y Brasil presentan respecto de las
políticas públicas, en las cuales al tiempo que se recortan los recursos en la inversión social, se intensifican
las respuestas punitivas y represivas como estrategias de gestión de la pobreza, que a su vez aumenta exponencialmente como producto de la expansión neoliberal. Tal como sostiene Scribano (2012), la dominación del
capital basa su eficacia en la estructuración sistemática de tres grandes componentes: a) la configuración de
una maquinaria de depredación de los bienes comunes a escala planetaria; b) la producción y administración
local de dispositivos de regulación de las emociones y los mecanismos de soportabilidad social y c) la superproducción y ramificación de un gran aparato militar represivo.
En lo que se refiere al debate y la realidad penal en la contemporaneidad, como observa Guindani (2015), parte
considerable de la sociedad se muestra indiferente frente a las reiteradas violaciones de derechos humanos
de las personas aprisionadas, y desinteresada en la discusión de nuevas alternativas frente a la cárcel, a no
ser en momentos en que los ánimos se alteran, por ocasión de fugas y motines, muertes violentas y mega-rebeliones. Esto implica una razón indolente (Souza Santos, 2009) que no afecta ni conmueve y nos torna cada
vez mas insensibles, inclusive a muchos trabajadores sociales.
El debate más profundo queda, por lo tanto, restringido al campo de los cientistas jurídicos y sociales. Asimismo, en el medio académico, en especial el referido al trabajo social, las investigaciones y discusiones sobre
el sistema penal quedan sujetas a pocos profesionales, docentes y estudiantes. Consideramos que nuestros
esfuerzos profesionales, deben dirigirse a develar la lógica del capital y, en esta dirección, la funcionalidad de
la privación de libertad de millones de trabajadores del mundo dirigida a garantizar la reproducción del modo
de producción capitalista sustentado en la apropiación privada de los medios de producción.
2. Pobreza y militarización del Estado en de la vida social
Los Estados neoliberales sudamericanos, tienen una particular forma de pensar el problema de la pobreza,
sus causas y formas de abordarla.
En el marco de la actual estrategia imperialista de control de la miseria, combatir la pobreza, significa en
la mayoría de los casos, dar vía libre a las fuerzas represivas para una persecución cada vez más agresiva
contra los considerados criminales – generalmente pequeños delincuentes comunes –. Éstos en su mayoría,
sujetos pobres considerados residuos humanos (Wacquant, 2007), que deben ser eliminados pues sobran y
no son necesarios para la reproducción ampliada del capital. Para Motta (2005), cada vez más los pobres son
visualizados como criminales que en vez de tener derecho al acceso a las políticas públicas, merecen odio y
condena de la sociedad.
De ese modo, una gran parte de la clase trabajadora desocupada es considerada como inservible y en la
lógica del sistema jurídico y penal liberal más conservador se estima desde esa misma perspectiva, que está
conformada por delincuentes que deben ser intervenidos represivamente con toda la parafernalia estatal y que
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incluso, hasta deberían ser exterminados. Es la lógica imperante del neoliberalismo de guerra.
La lógica del capital esencialmente destructiva para los sectores más pobres y empobrecidos de las sociedades, trae consecuencias devastadoras para el presente y el futuro de las mismas. Harvey (2005), al caracterizar el capitalismo contemporáneo, muestra cómo el capital, en su búsqueda desenfrenada por generar
valor desde su tradicional forma de reproducción expandida vía la explotación de la fuerza de trabajo, agrega
procesos de acumulación por desposesión y expropiación. En este sentido, abre de forma violenta nuevos
mercados, buscando una ubicación lucrativa del capital excedente, controlando militarmente y devastando
territorios y países ricos en recursos naturales, contaminando el medio ambiente, avanzando sobre los activos
públicos estatales, cancelando los derechos de los trabajadores, promoviendo golpes de Estado en gobiernos
contrarios a sus intereses, y llegando a condenar a la pobreza más extrema y a comprometer la sobrevivencia
de la vida sobre estos territorios, lo cual es posible porque las fuerzas represivas de los Estados caen con
todas sus fuerzas sobre las comunidades devastadas, permitiendo su arrasamiento.
En nuestra perspectiva, esto es lo que constituye verdaderos crímenes que, en nombre del crecimiento del
capital y el progreso económico, gozan de total impunidad y ocultamiento, a la vez que los sistemas jurídico
penales no advierten ningún delito en sus acciones. A esto se suma que los sujetos víctimas del avasallamiento capitalista son criminalizados y culpabilizados del atraso y la pobreza en que se encuentran y sobre ellos
recae el duro puño jurídico-penal. En estos casos, Brasil y Argentina no muestran diferencias en las formas de
concebir y actuar frente al incremento de la pobreza.
Como observa Borón (2009), el imperialismo basa sus cimientos en la opresión de pueblos y naciones, sembrando dolor, destrucción y muerte por donde pasa.
El sostenimiento del imperialismo requiere de Estados que garanticen las condiciones para su reproducción
a como dé lugar. Consecuentemente, los Estados neoliberales no dudan en diseñar, financiar y ejecutar sofisticadas maquinarias militares represivas capaces de mantener “el orden” que el proceso de expansión del
capital requiere para su reproducción.
Esto ha llevado a un estado de militarización de los Estados latinoamericanos, en los cuales el crecimiento
de la pobreza, producida por la desigualdad en la distribución de la riqueza, solo es atendida por medio de
la represión y el control social de tipo represivo-militar, lo cual responde a la lógica intrínseca del capitalismo
avanzado.
Podemos afirmar entonces, que la política pública más directamente focalizada y destinada al combate y
erradicación de la pobreza, es la punitivo-represiva, lo que trae como consecuencia, la criminalización de los
pobres y su estigmatización como responsables de sus propios problemas de marginalidad y exclusión. Esto
constituye al menos, vulneración y incluso en muchos casos, violación de los derechos humanos de los sujetos individuales, sociales y colectivos.
En este marco, es preciso repensar el rol del Trabajo Social, no solo en su ejercicio, sino a partir de la formación profesional de los trabajadores sociales. En tal sentido, esbozaremos algunas ideas aquí, que luego serán
retomadas con profundidad en las conclusiones.
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De acuerdo a la problemática antes descrita, los trabajadores sociales deben ser formados desde una perspectiva capaz de problematizar el carácter de clase del Estado capitalista, visualizando que el aparato represivo estatal, creciente y engrosado, funciona como la única lógica de abordaje de la pobreza y los problemas
sociales. A partir de allí, cuestionar las ideas de reinserción y reeducación presentes en muchas políticas que
plantean un tratamiento que continúa reforzando la lógica de tipo penal.
Es preciso que los trabajadores sociales pongan especial interés en los términos de redacción y confección
de los informes a fin de salir de las lógicas criminológicas de fundamentos positivistas, así como rescatar y
resaltar la necesidad de la perspectiva de derechos en las intervenciones profesionales para recuperar la centralidad en el reconocimiento de los sujetos como sujetos de derechos. Así, romper con la lógica de cosificación y objetualización en la que muchas veces se basan las observaciones, sugerencias y recomendaciones
profesionales.
3. Políticas públicas y achicamiento del Estado
Es preciso pensar en este apartado sobre la lógica de las políticas públicas del Estado en el marco de los
modelos de desarrollo durante los diferentes momentos y procesos sociohistóricos.
El cambio en el modelo de desarrollo que se ha dado en América Latina en general y en Argentina y Brasil en
particular, provocó cambios en la estructura social que en determinados momentos tendieron a estabilizar las
vías de integración social y las formas de socialización (Svampa, 2008).
El aumento del desempleo, el crecimiento del empleo informal, el debilitamiento del rol de los sindicatos, la
disminución de la presencia del Estado en áreas claves de la política social, la pérdida de calidad educativa
para los más pobres y la creciente dificultad del sistema educativo para vincular a los sujetos con el empleo,
junto con el empobrecimiento y el aumento de la inequidad en la distribución del ingreso, han transformado
sustancialmente la naturaleza del lazo social que se ha debilitado considerablemente (Feliz & López, 2012).
Podemos afirmar entonces, que es ese lazo el que instituye la forma de ser hombres y esto ya no depende
de una voluntad individual, sino que es una construcción ligada a una situación sociocultural que define una
sociedad y una manera de ser hombres acorde a esa sociedad.
Argentina y Brasil, atravesaron procesos políticos similares desde comienzos del 2000: a partir del año 2003,
con los gobiernos de Néstor Kirchner y Lula Da Silva comenzó a desarrollarse una batería de políticas sociales que recibió el nombre de nuevas políticas sociales, solventadas en el enfoque de derechos, inclusión y
universalidad, y que implicaron un nuevo modo de entender al Estado en la intervención de la cuestión social.
Los recursos destinados a las políticas sociales fueron concebidos como una inversión y no como un gasto
y el sujeto destinatario como un ciudadano portador de derechos (Arriagada y Mathivet, 2007). Sin embargo,
esta batería no alcanzó para modificar la estructura de distribución de la riqueza que es profundamente desigual en ambos países. Si bien logró llegar a la población con pobreza estructural (Informe de la Deuda Social,
2016), sólo incentivó el consumo de bienes y servicios básicos, sin modificar en lo más mínimo la pobreza
estructural, impactando poco como paliativo para los más pobres entre los pobres conforme directrices de
organismos internacionales.
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El mencionado enfoque de derechos se inicia con el nuevo modelo macroeconómico desarrollado en la región, que cuestiona el regimen de acumulación financiera y prioriza la acumulacion productiva con inclusión
social (yo diria de esta forma porque no dejamos de ser economia capitalista centrada en lo financiero...estos
autores dicen que se pasó de un regimen a otro...no me parece...); se pasa de un régimen de acumulación financiera a un régimen de acumulación productiva con inclusión social (Panigo & Neffa, 2009; Cañete & Panigo,
2010). Esta nueva configuración macroeconómica intentó mejorar las condiciones de vida de los sectores más
vulnerables que no podían reincorporarse al mercado de trabajo.
Este proceso se ve interrumpido con la ruptura del régimen de acumulación productivo con inclusión y la
desestabilización de los procesos populares que se venían gestando en la región debido al giro político que
se produce en las políticas sociales implementadas por los presidentes Macri en Argentina y Temer en Brasil.
Estas políticas tienen como característica central, entre otras cosas, la reducción del gasto público lo que,
para funcionar desde su propia lógica, debe ir necesariamente acompañado de la criminalización de la protesta social.
Estos cambios en el rumbo socio económico, han generado la agudización de los procesos de dualización
social que dividen a la sociedad cada vez más profundamente entre integrados y desafiliados, “…que separa
el mundo de la palabra, la ciudadanía y la participación, del mundo de la precariedad, la exclusión, la violencia
y la represión. Fenómenos que se han expandido en todo el mundo”. (Pérez Sosto, 2012, p.47)
Pensar en la sustitución del Estado como principal generador e impulsor de las políticas públicas, a un Estado
expulsor de sujetos hacia la marginalidad y la pobreza, implica pensar en la necesidad de recuperar, recoger
y reconsiderar la perspectiva de derechos en las políticas públicas.
Con el achicamiento del Estado y la eliminación de las políticas públicas vitales para el desarrollo de las comunidades más vulnerables, se vuelve imprescindible analizar el problema de las carencias que sufren los
sectores pobres y empobrecidos desde lo que Tuñón y Salvia (2013) definen como el espacio de las privaciones. Esto en referencia a la conformación de una zona determinada por carencias de tipo material, emocional
y social (Castel, 2010) que pueden darse asociadas o por separado.
Este espacio de las privaciones, se refiere a la privación en el cumplimiento de determinados derechos contemplados en las legislaciones vigentes y considerados como básicos e irrenunciables desde una perspectiva
de derechos, y que ostenta un carácter multidimensional, en el que las carencias tienen la capacidad de acumularse (Minujín y Kessler, 1995). Esto complejiza la situación de los sujetos pobres, en la medida en que más
derechos incumplidos se acumulan.
En las últimas dos décadas, Argentina ha avanzado sustancialmente en la incorporación de marcos normativos que tienden a garantizar el piso básico de derechos de la ciudadanía en general, y de sectores más
vulnerables como la niñez, las mujeres y los ancianos en particular. Lidenboim y Salvia (2015), plantean que la
estructura de derechos conquistados por la ciudadanía argentina, no parece tener su correlato en los ámbitos
de decisión sociales, económicos y políticos, dado que las condiciones de pobreza y marginalidad crecen y
se multiplican asumiendo diferentes formas y tomando nuevos espacios a la luz de los cambios económicos
producidos a finales del siglo XX, lo cual conforma un cúmulo marginal de población que ve crecer el deterioro
de sus condiciones de vida, a la vez que se obturan las posibilidades de activar la movilidad social de modo
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ascendente (Danani, 2008; Cepal, 2006). Brasil por su parte, tuvo período de crecimiento que si bien logró
mejorar sustancialmente las condiciones de pobreza se vio coartado por un golpe de Estado, que lejos de
mejorar lo que se venía realizando, profundizó las desiguadades.
El progresivo empobrecimiento y la precarización laboral observados en amplias capas de la población de
ambos países, como corolario de las políticas neoliberales aplicadas durante décadas, mediante el achicamiento del Estado y la reducción del gasto público, configuraron nuevos escenarios de violencia, criminalización y judicialización de vastos sectores de la población con menos recursos.
Por lo tanto, es posible afirmar que los aumentos formales de pisos jurídicos -incluso con los más altos rangos
como el constitucional -. nada indican acerca de las condiciones de vida de una población ni tienen directa
relación entre sí. En ese sentido, el Informe de investigación sobre pobreza infantil del Odsa (2017) plantea
que: “Ciertamente, en la última década se ampliaron los derechos sociales y hubo mejoras en las estructuras
de oportunidades de amplios sectores de la población; no obstante, la evidencia construida parece suficientemente indicativa de la distancia que se mantiene del efectivo ejercicio de derechos en umbrales básicos en
la infancia argentina”. (p. 12)
Cabe destacar, que si bien la citada investigación, versa específicamente sobre la situación de la niñez, bien
puede interpolarse la afirmación a un cúmulo más genérico de grupos microsociales.
Luego de la crisis internacional de 2008-2009, que produjo un fuerte estancamiento económico en Argentina
durante el período 2010-2015, se diseñaron políticas de transferencia condicionadas de ingreso a los hogares
con niños, niñas y adolescentes como la Asignación Universal por Hijo (AUH)27 o la Asignación por Embarazo
(AE)28. Estas políticas fueron en parte tomadas del ejemplo del Plan Bolsa Família (PBF)29 de Brasil, implementado en el año 2003, que si bien constituyeron estrategias claves para la subsistencia de los hogares más
vulnerables, dado que significaron ingresos de dinero líquido y efectivo de manera sistemática, la creciente inflación y la retracción de la inversión y la demanda de empleo, conformaron un escenario que lejos de mejorar
las condiciones de vida de los hogares, tendieron a sostener cierto equilibrio en el marco de la marginalidad
(Chávez Molina, 2013). Por otra parte, específicamente para el caso de Argentina, la idea de universalidad
también ha sido cuestionada con relación a estas políticas, en tanto se ha discutido que las condiciones de
acceso a los programas resultan restrictivas lo que cuestiona dicho carácter universal (Pautassi, 2013).
Si bien como muestran diversas investigaciones (Gasparini, Cicowiez & Sosa Escudero, 2013), la AUH, la AE
o el PBF, han contribuido económicamente en alguna medida al sostenimiento de los hogares y han mejorado los indicadores de pobreza medida por ingresos en contextos de altos niveles de marginalidad y pobreza
27 La Asignación Universal por Hijo (AUH), es un derecho que les corresponde a los hijos de las personas que están desocupadas, trabajadores en la economía informal
con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por temporada en el período
de reserva del puesto o perciban alguno de los siguientes planes: Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo Autogestionado, Jóvenes con
Más y mejor Trabajo, Programa Promover la igualdad de Oportunidades y Seguro de Capacitación y Empleo. El cobro de la Asignación Universal por Hijo requiere la
acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños. Se abona a los menores de 18 años, hasta un máximo de 5 hijos, priorizando a los hijos discapacitados y a los de menor edad. Se liquidará a uno solo de los padres, priorizando a la madre.
28 La Asignación por Embarazo está destinada a la protección de mujeres embarazadas. Se abona desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción
del embarazo, y se encuentra supeditada a la inscripción en el Programa SUMAR (a excepción de las Trabajadoras del Servicio Doméstico, las Trabajadoras de Temporada y las Monotributistas Sociales),y el cumplimiento de los controles médicos allí establecidos.
29 Es un programa de transferencias monetarias que contribuye al combate de la pobreza y la desigualdad en Brasil. Fue creado en octubre de 2003 y busca beneficiar
a las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, es decir a todas las familias con renta per capita de hasta BRL 85 (USD 27) y las familias que poseen
una renta per capita entre BRL 85,01 (USD 27) y BRL 170 (USD 53) siempre y cuando tengan en su núcleo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.
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como los que ostentan Argentina y Brasil, si se analiza el acceso a diferentes bienes y servicios que garantizan
la satisfacción de algunas necesidades de subsistencia y la ampliación en el cumplimiento de derechos, no se
ha tenido el mismo impacto (ODSA, 2017).
Obviamente, el problema se complejiza, cuando las medidas adoptadas en las etapas de expansión de las
protecciones sociales comienzan a reducirse, focalizarse o acotarse, o si bien, como producto de los crecientes niveles de inflación, se ven reducidas en su capacidad protectora dada la desvalorización del poder
adquisitivo.
Las deficiencias estructurales que afectan a los hogares pobres – la falta de condiciones de habitabilidad de
las viviendas, la ausencia de servicios sanitarios y agua potable, y las malas condiciones de las vías de acceso, los servicios educativos y sanitarios barriales –, impactan directamente en la vida de los habitantes de los
sectores más relegados (Feres& Mancero, 2001; Castillo, 2003).
La idea de que la pobreza se profundiza y vuelve más vulnerables a los más pobres en los ciclos económicos
recesivos tiene consenso pleno, ya que no solo se ven afectadas las estrategias de sobrevivencia de los hogares pobres, en los que habitan en general más moradores que en los hogares de la media, sino que, además,
durante estos procesos se empobrecen las estructuras de oportunidades como correlato de la menor inversión estatal en educación, salud, infraestructura, etc. (Salvia, 2015; ODSA, 2017). Es decir, que estos ciclos
son acompañados de procesos de retracción y achicamiento de políticas públicas que en otros momentos
hubieran acompañado las coyunturas socioeconómicas complejas.
Las crisis económicas y los períodos recesivos, impactan directamente sobre las estructuras de oportunidades de las poblaciones vulnerables, aumentando los niveles de pobreza y marginalidad que se extienden a través de todos los ámbitos de la vida de los sujetos pobres. Los déficits en el acceso a derechos básicos como
la alimentación, los cuidados de salud y la educación, incluida la estimulación emocional e intelectual desde
los primeros meses de vida, debido a la ausencia de políticas sociales de protección, constituyen graves privaciones y serias vulneraciones a los derechos que atentan contra el desarrollo pleno de la vida de los sujetos.
La ausencia de políticas sociales y/o su bajo impacto, requieren del análisis de la vulneración de derechos en
clave de pobreza multidimensional. Esto resulta indispensable para pensar las intervenciones profesionales
en tanto configuran un elemento central de diagnóstico y establecimiento de líneas de intervención, que no
vienen dadas por sí solas, sino que requieren de una profunda discusión y entrenamiento a lo largo de la formación profesional, lo cual debe trascender la instancia analítica para pasar a desarrollar estrategias de intervención desde la perspectiva de derechos y capaces de alcanzar umbrales mínimos de impacto, atendiendo
a las condiciones descritas en que se encuentran las políticas sociales. Al respecto, reflexionaremos en las
conclusiones de este trabajo.

Algunas conclusiones preliminares
En los apartados precedentes, hemos desarrollado algunos de los problemas que entendemos son de relevancia para la coyuntura social actual de Brasil y Argentina como son la pobreza, el crecimiento del perfil represivo del Estado neoliberal y las características de las políticas públicas en tiempos de achicamiento estatal.
Esto ha sido separado con fines analíticos para lograr mayor claridad al explicarlo dado que entendemos que
responden a cierta caracterización global de la región y presenta algunos rasgos homogéneos.
57

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Estas condiciones, por atravesar el centro mismo de las vidas de los sujetos con los que los trabajadores sociales desempeñamos la labor profesional cotidiana, ameritan este análisis para manifestar en este espacio de
síntesis o conclusiones, algunas de nuestras ideas respecto de la formación, la investigación y la intervención
profesional en Trabajo Social.
En ese sentido, entendemos que es necesario reflexionar y cuestionar profundamente acerca de cómo pensar
desde la profesión, los procesos de trabajo en los distintos campos socio-ocupacionales interpelados por las
crecientes y cada vez más complejas expresiones de la cuestión social (Rozas Pagaza, 2001). Las trayectorias
personales y familiares de los sujetos con los cuales interviene el trabajador social constituyen definitivamente
un dispositivo importante a ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las intervenciones.
En la reconstrucción de las trayectorias de vida de los sujetos con los que trabajamos se priorizan muchas
veces, aspectos vinculados a las condiciones de vida materiales efectivas al momento de la intervención de
las personas, descuidando aspectos simbólicos y subjetivos que suelen tener un carácter atemporal o histórico y que resultan significativos y adquieren fundamental importancia a la hora de intervenir. Una posible
explicación de la tendencia a valorar y registrar sólo aspectos materiales, tangibles y observables, deviene de
la tradición tecnológica que impregnó la historia profesional.
La actual cuestión social reclama otro tipo de conceptualizaciones. El conocimiento de la vida cotidiana de
las personas es un componente inherente a la intervención profesional. Así es como, según Bourdieu (1995),
la vida implica acontecimientos que están concebidos históricamente y suelen describirse desde el sentido
común como un recorrido, como un trayecto o itinerario orientado desde un comienzo y un fin, con un sentido
lineal. Las entrevistas profesionales que indagan en la dimensión histórica generalmente se realizan trazando
un recorrido en forma episódica o cronológica, es decir, se construye entre el entrevistador y el entrevistado
un relato constituido por hechos ordenados en el tiempo, desconociendo muchas veces que en cada una de
las historias relatadas convergen características y situaciones comunes, así como diferencias que le imprimen
un carácter específico y particular a cada haz de trayectorias trazado por los agentes en el espacio social
(Gutiérrez, 2004).
En general, las características de las poblaciones usuarias de las políticas sociales, requieren que los profesionales establezcan sólidos lazos de confianza con los beneficiarios, que les permitan acceder a sus marcos de
significado, dando relevancia al principio de territorialidad. La presencia y permanencia del profesional en el
territorio resulta central para el diseño de estrategias, no obstante, la complejidad de la realidad, tiñe de altos
niveles de indeterminación y variabilidad las acciones, lo que dificulta establecer parámetros estáticos para
las intervenciones, dado que éstas siempre deben comprender y considerar el carácter histórico-social y por
tanto, dinámico del objeto-sujeto de intervención.
En la formación profesional debe apuntarse a la construcción de un espacio de desarrollo y empoderamiento
territorial y colectivo (Pávez Soto, 2012).
Para incorporar la perspectiva de derechos en las intervenciones, consideramos una serie de elementos fundamentales que requieren la realización de rupturas con modos estereotipados y esteriotipantes de intervención:
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• Romper como los enfoques asistenciales y asistencialistas que reproducen las lógicas opresivas del capitalismo.
• Problematizar el carácter de clase del Estado capitalista y la respuesta neoliberal, como parte de la ofensiva
del capital contra el trabajo, redimensionando el aparato represivo como principal respuesta a la cuestión
social. En ese sentido, es un desafío capturar la función que tiene el derecho penal burgués en la producción
y reproducción de relaciones sociales capitalistas y en la afirmación del imperialismo hoy.
Problematizar para no reproducir las concepciones de la criminología y la criminalización de la pobreza positivista que aún se encuentran presentes en los fundamentos de las leyes, incluso las de tinte más progresista
tanto de Brasil como en Argentina en materia de ejecución penal, de derechos de la infancia y la juventud,
de género, etc., y que solicitan al Trabajo Social ser parte del tratamiento penal para reinsertar, reeducar. La
acción de los profesionales nunca debe buscar el adiestramiento o la adaptación del sujeto.
• Construir colectivamente un proyecto de trabajo profesional que busque romper con las atribuciones de carácter conservador de adaptación pasiva del sujeto a las normas hegemónicas de la sociedad capitalista. En
este sentido, tender hacia la generación de tácticas operativas en perspectivas de derechos, que legitimen
un trabajo profesional con y a partir de un vínculo directo y permanente con los sujetos de estas políticas y
sus familias. De este modo y en conjunto con las organizaciones sociales y políticas de defensa de derechos
humanos, dando visibilidad pública a la vulneración de los derechos y las necesidades de acceso a las políticas públicas - de asistencia social, de salud, educación, habitación, cultura, deportes etc. - que padecen
los sujetos con derechos vulnerados, y priorizando el trabajo interdisciplinar, intersectorial y colectivo.
• Mantener una posición crítica frente a la realización de informes con tendencia a la criminalización y estigmatización social, basados en fundamentos positivistas. En el caso del Trabajo Social brasileño, apostar por
la negativa de los profesionales a participar en las llamadas “Comisiones Técnicas de Clasificación” por ser
contrarias a la LEP y al Código de Ética Profesional, ya que se limitan a la punición de los sujetos presos y
la destitución de sus derechos.
• Orientar tanto la formación como el ejercicio profesional de Trabajo Social hacia la defensa de los derechos
humanos y en este sentido, la lucha por mejores condiciones de trabajo y contratación. Los profesionales
vivencian la violación de derechos de los sujetos con los que intervienen, pero, por ejemplo, en el Estado de
Rio de Janeiro, hay aproximadamente 50 trabajadoras sociales para una población de 51 mil presos, o en
el caso de la Provincia de Buenos Aires, en los Servicios Locales de Protección y Promoción de Derechos
de la niñez, los profesionales cobran el equivalente a 300 dólares mensuales como remuneración y atienden
cantidades inabordables de casos. Estas condiciones imposibilitan la adecuada atención y seguimiento de
los casos, debido a las condiciones precarias de contratación. Asimismo, dificultan un trabajo profesional
de calidad y compromiso con las necesidades y derechos de la clase trabajadora y los sectores populares,
debido a que no se puede trabajar en pos de la restitución de derechos mientras los propios se encuentran
vulnerados.
• El Trabajo Social es parte y expresión del movimiento de la sociedad y como tal, expresa sus contradicciones, dilemas y desafíos en el marco de proyectos societarios radicalmente antagónicos y en disputa, y
entre los cuales, como ciudadanos y profesionales, somos parte y decidimos conscientes o no, contribuir, y
aportar a alguno de ellos.
Diremos aquí además, que el compromiso con determinado proyecto societario y la trayectoria militante que
puedan desarrollar los profesionales en el marco de su desempeño profesional, nunca debe ser compensatorio ni debe reemplazar la formación y capacitación técnico-profesional, ya que es ésta la que brinda las
posibilidades de ampliar los márgenes de su autonomía relativa para el diseño, construcción y ejecución de
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estrategias que adquieren la forma de tácticas operativas en perspectiva de derechos (Gaitán, 2006; Valverde
Mosquera, 2008).
Los profesionales, deben adquirir herramientas para caracterizar y definir los ámbitos de intervención en los
que se desarrollan las prácticas profesionales. Esto a partir de la configuración de diagnósticos e interpretaciones situacionales, fundamentadas en teorías, modelos explicativos, ideológicos y políticos desde los cuales delimitar una situación inicial de construcción de los problemas en perspectiva de derechos, lo que implica
construir con y no para los sujetos en el territorio.
La dimensión ético-política de las intervenciones (Aquín, 2005), debe ser transversal al diseño de las estrategias de intervención y tácticas operativas en perspectiva de derechos, por medio de la discusión y puesta en
tensión del accionar propio y de los otros, complejizando el proceso de implementación de las políticas.
En el devenir de las investigaciones realizadas por las autoras de este trabajo, ha sido posible hallar cierta
caracterización de las estrategias puestas en práctica por los profesionales, que no pretende ser acabada ni
definitiva, sino que se presenta para su ampliación, modificación y discusión, pero, sobre todo, para abrir la
posibilidad de repensar las intervenciones y la formación dada en las escuelas y facultades de Trabajo Social,
a la luz de las dinámicas sociales.
Gráfico 1. Caracterización de estrategias

Es hora de repensarnos, de pensar el andamiaje teórico y metodológico porque el testimonio de la vivencia cotidiana del sufrimiento de nuestros pueblos nos interpela como categoria profesional hacia nuevas búsquedas;
que junto al movimiento organizado de la clase trabajadora propongamos diferentes formas de sociabilidad,
contrarias a la lógica destructiva del capital.
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Es hora de cuestionar la cuestión social, de poner en tensión lo ético político, de salir del lugar cálido de la crítica. Es momento de buscar otras respuestas, de construirlas; de forjar herramientas que sirvan a las intervenciones sociales. Que se vuelvan tangibles, que sean insumos para intervenir y cambiar la realidad. Tenemos
que hacerlo posible, hay que dar la batalla al sufrimiento.
Es hora de dejar de pensar la intervención social como un género literario cultivado por los académicos o de
forma contrapuesta, como una narrativa de experiencias profesionales sin mediaciones teóricas ni elaboraciones conceptuales, tenemos que poder decir más y mejor. Es hora de ampliar los límites, porque como dice
Ludwing Wittgenstein, los límites del lenguaje, son los límites del mundo.
Es hora de discutir.
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SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO EM TEMPOS DE BARBÁRIE:
ENTIDADES NA DEFESA DA DIREÇÃO SOCIAL DA PROFISSÃO
Tales Willyan Fornazier Moreira30
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP) - Brasil

Resumo
Este trabalho versa acerca dos desafios colocados ao Serviço Social brasileiro em tempos de regressão de direitos e imensuráveis
perdas a todo conjunto da classe trabalhadora, sobremaneira com o golpe jurídico-parlamentar ocorrido em 2016, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Destaca que após Michel Temer assumir a presidência do Brasil, têm-se intensificado ferozmente as políticas de austeridade e os retrocessos no campo dos direitos conquistados histórica e coletivamente. Discorre sobre a
trajetória de lutas e resistência da profissão no Brasil, destacando a direção sociopolítica engendrada a partir da década de 1980,
quando a categoria, a partir da interlocução com a teoria marxista, adquire sua maturidade intelectual, política e ética, compreendendo qual lugar deve ocupar na luta de classes. Enfatiza o papel fundamental e estratégico das entidades do Serviço Social brasileiro
(ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO) na construção e luta permanente pela manutenção da direção social da profissão, sobretudo
nestes tempos desafiantes.
Palavras-chave: Serviço Social Brasileiro. Direção Social Marxista. Projeto Ético-Político.

Introdução
Vivenciamos no cenário brasileiro um contexto de barbárie, uma dinâmica própria do capital, que a todo momento cria e recria suas formas de dominação para garantir sua hegemonia e, para tal, lança mão de diversas
estratégias, dentre as quais, a radicalização das ações conservadoras e a regressão de direitos. Isto é: um
processo de reestruturações capitalistas nas diversas esferas da vida social, as quais têm como único objetivo: garantir o lucro do capital.
Tal cenário perpetrado pelo avanço de forças antidemocráticas, discursos de ódio nos mais variados tecidos
da vida social, pensamentos e práticas fascistas e reacionárias, se reflete enquanto ressonâncias do modo
de produção capitalista, no seu processo de crise estrutural. Para Mészaros (2009) não se trata mais de uma
crise cíclica do capitalismo, mas de uma crise estrutural do capital, que é dirigida pelo processo de acumulação. Crise esta que evidencia os limites civilizatórios do sistema sócio-metabólico do capital, fortalecendo
seu caráter regressivo-destrutivo. Trata-se de um contexto de intensificação da luta de classes, potencializada
pela agudização da barbárie! Um contexto de extrema selvageria, de destruição dos direitos historicamente
conquistados pela classe trabalhadora. São tempos em que o neoliberalismo assume sua mais cruel e sangrenta face.
Após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, através do golpe jurídico-parlamentar, Michel
Temer assume a presidência do Brasil e intensifica ferozmente as políticas de austeridade e os retrocessos
no campo dos direitos conquistados histórica e coletivamente pelo conjunto dos/as trabalhadores/as. Temer,
mesmo sendo um dos presidentes com maior índice de reprovação da história dos Governos no Brasil, tem
impetrado desenfreadamente de forma autoritária, antidemocrática, truculenta e vil, retrocessos avassalado30 Email: taleswf@live.com
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res com suas (contra)reformas, sobremaneira no que concerne aos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários – retrocessos estes que já se avisitavam nos governos petistas.
Esta contextura hodierna vivenciada em sólo brasileiro repercute direta e fortemente no Serviço Social, enquanto profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho (Iamamoto & Carvalho, 1982), que acompanha o movimento da realidade e, cujas possibilidades para a atuação, estão também condicionadas às
possibilidades contidas neste real. Aponta desafios, sobretudo, na materialização do Projeto Ético-Político
(PEP) da profissão, pois este contexto também reacende no âmago profissional os traços do ecletismo e lutas
contrárias a esta direção, caindo no campo dogmático; ações-reflexões moralizantes, com efetivação de critérios de elegibilidade e tantos outros elementos que distanciam do compromisso ético da categoria, frente à
lógica de intensificação do trabalho, de relações desumanizadoras em todos os setores e áreas, próprias do
capitalismo (CAPUTI & FORNAZIER MOREIRA, 2017).
Destarte, é no compromisso político com a perspectiva emancipatória da profissão que, nos limites do presente artigo, buscaremos explicitar os desafios e tensões postos à categoria e que incidem diretamente na
direção social construída pelo Serviço Social brasileiro nas últimas décadas, a partir da interlocução com a
teoria marxista. Também buscaremos refletir acerca das lutas e resistências a serem travadas nesta sociedade de lutas de classes – com destaque para o papel fundamental que as entidades da categoria cumprem na
manutenção desta direção hegemônica da profissão no Brasil.

Direção Social da Profissão: Patrimônio do Serviço Social Brasileiro
A história do Serviço Social no Brasil é marcada por uma trajetória de lutas e resistências na busca pela construção de bases de sustentação que contrapõem sua gênese – a qual traz consigo elementos de uma herança
conservadora, evidenciando a relação de sua origem essencialmente atrelada ao bojo da igreja católica, através de ações de caridade, e em articulação com o Estado e a burguesia.
O movimento de renovação da profissão, iniciado na década de 1960 e que segue nas décadas adiante (re)
pensando a intervenção profissional, adquire maturidade intelectual, política e ética, sobremaneira nos finais
da década de 1970 e início da seguinte. A partir da vertente de intenção de ruptura, a categoria profissional,
através da interlocução com a teoria marxista, compreende seu compromisso profissional com o conjunto
mais geral da classe trabalhadora e que o trabalho profissional deve ser direcionado à construção de mediações que possibilitem apontar para a superação da ordem do capital.
Este movimento possibilitou que a profissão caminhasse para a superação do monopólio conservador no
âmago profissional e construísse bases de legitimação, vinculadas à perspectiva de intenção de ruptura. Este
processo se inicia em meados da década de 1960, quando a profissão adentra num movimento de questionar
sua intervenção na realidade e sua contribuição na superação do subdesenvolvimento. Tal movimento, longe
de possuir uma homogeneidade, é demarcado pela constituição de três tendências no seio profissional: vertente modernizadora; reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura (NETTO, 2010). Contudo, é a
vertente de intenção de ruptura que possibilita a interlocução com a teoria marxista na década de 1980 e seu
amadurecimento na década seguinte, e propicia os elementos teóricos, éticos e políticos fundamentais para
a conformação do atual projeto profissional hegemônico do Serviço Social brasileiro. (CAPUTI & FORNAZIER
MOREIRA, 2016, p. 99-100)
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A partir, portanto, da aproximação com os postulados de Marx e a constituição hegemônica desta perspectiva
no âmbito profissional enquanto referência para a compreensão da dinâmica da sociedade do capital e para a
construção de novas bases de legitimação para profissão (Netto, 2010), na perspectiva da intenção de ruptura
com o conservadorismo, foi possível a edificação deste projeto coletivo de profissão – o qual denominamos de
Ético-Político –, e cuja direção é muito nítida em defesa da construção de outra ordem societária, radicalmente
oposta à do capital.
Para Abramides (2006):
A origem do Projeto Ético-Político Profissional, concebido nos anos 90, e sua direção sociopolítica
deitam raízes nas lutas da classe trabalhadora pelos seus interesses imediatos [...], acoplados à
luta contra a ditadura e à construção da democracia em articulação aos seus interesses históricos
expressos nas lutas anticapitalista, anti-imperialista e socialista. ( p. 28, grifos da autora).
Tal projeto é fruto de um processo coletivo e histórico de lutas de todo conjunto de profissionais assistentes
sociais no exercício da docência e no campo, bem como do segmento estudantil pela construção de hegemonia no interior da profissão e possui uma direção – a qual deve ser objeto de permanente defesa, uma vez
que se trata de um legado do Serviço Social no Brasil.
Para Netto (1999), a base estruturante desse Projeto Ético-Político (PEP) se assenta no processo de recusa e
crítica ao conservadorismo na profissão, ademais, tal projeto também expressa uma direção de projeto societário a ser construído. Ou seja: um projeto profissional é também um projeto coletivo. Todo projeto coletivo
aponta pra determinado projeto de sociedade, pois expressa uma concepção ideopolítica, uma vez que apresenta uma imagem de sociedade a ser construída. Os valores que determinados projetos carregam, podem
apontar para “a construção de uma nova ordem social, ou, num polo oposto, para a manutenção do modo de
produção operante” (CAPUTI & FORNAZIER MOREIRA, 2016, p. 100).
Por isso, todo projeto profissional traz consigo suas características e valores, visto que, conforme aludido
por Netto (1999), delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formula os pressupostos para o exercício
profissional, estabelece a direção da relação com usuários/as e serviços, instituições, outras profissões, etc.
Em outras palavras: todo projeto profissional espelha a perspectiva teórica, ética, ideológica e política de determinada profissão.
Em se tratando do PEP, a direção explicitada é muito nítida:
Ele se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes
trabalhadoras. Correspondentemente, o projeto se declara radicalmente democrático – considera
a democratização como socialização da participação política e socialização da riqueza socialmente
produzida (NETTO, 1999, p. 16).
Desta forma, evidencia qual a direção da luta que a profissão deve trilhar. É com base nesse horizonte estratégico que nos últimos anos, a categoria de assistentes sociais brasileiros/as tem construído, com base no
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legado marxiano, uma densidade teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, que apreende com
radicalidade o entendimento que nos remete à compreensão da necessidade da luta pelo fim da propriedade
privada dos meios de produção.
Por isso, em concordância com Abramides (2006), entendemos que esta compreensão da direção social estratégica a ser buscada/construída permanentemente, nos convoca à luta pelo fim da exploração econômica,
de qualquer opressão de classe, gênero, raça e etnia, o que exige atrelar necessariamente a luta anticapitalista
à luta pela construção do socialismo.
Vale ressaltar que este projeto de ruptura com o conservadorismo na profissão e direcionado à superação do
modo de produção capitalista, possui algumas características centrais, a saber:
a) a perspectiva de análise sob angulação da totalidade da vida social; b) a compreensão da profissão na divisão sociotécnica do trabalho; c) o significado social da profissão no processo de
reprodução da força de trabalho; d) o legado marxiano e a tradição marxista como referenciais
teóricos de análise, interpretação e transformação radical da sociedade de classes e que conformam a direção sociopolítica do projeto profissional (ABRAMIDES, 2006, p. 118, grifos da autora).
Eis, pois, que tais elementos se colocam como basilares para a profissão construir novas bases de legitimação, ancoradas numa direção sociopolítica que também confere a um projeto de sociedade, antagônico ao
do capital. Isto é: uma sociedade livre, emancipada e fraterna.
Conforme aludido por Netto (1999), os projetos profissionais não são imutáveis, mas antes, são estruturas
dinâmicas que também acompanham as modificações da sociedade, sob a qual a profissão atua. Exatamente
por ser mutável, esta direção sociopolítica e ética do PEP, a qual é engendrada e balizada no marxismo e que
aponta para uma sociabilidade para além do capital, deve ser defendida e fortalecida.
É nesse aspecto de luta pela manutenção desta direção hegemônica da profissão no cenário brasileiro, que
as entidades que compõem a categoria (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social –
ABEPSS; Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social – conjunto CFESS/CRESS e a Executiva
Nacional de Estudantes de Serviço Social – ENESSO) possuem papel fundamental e estratégico.
De acordo com Teixeira e Braz (2009), um dos elementos que garantem a materialidade do PEP é a dimensão
político-organizativa. Na compreensão dos/as autores, há os componentes que objetivam os elementos constitutivos do projeto: i) produção do conhecimento no interior do Serviço Social; ii) as instâncias político-organizativas da profissão; e iii) a dimensão jurídico-política.
A despeito das instâncias político-organizativas, estas referem-se aos fóruns de deliberação das entidades
que compõe a profissão (ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO), bem como associações profissionais, organizações sindicais. São nestes espaços políticos-organizativos que “são consagrados coletivamente os traços
gerais do projeto profissional, onde são reafirmados (ou não) compromissos e princípios” (TEIXEIRA & BRAZ,
2009, p. 8).
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Nesse sentido, tal dimensão é fundamental e determinante para garantir (ou não) a continuidade da direção
sócio-política (Abramides, 2009), construída nas últimas décadas pelo Serviço Social brasileiro. A organização
política da profissão, portanto, é balizada nestas três entidades que compõem a categoria. Não se pode
falar em categoria profissional excluindo uma destas entidades, pois é esta articulação entre as três que se
constitui enquanto sustentáculo ético-político e ideológico, construído coletiva e historicamente, no âmago
profissional.
A unidade entre as entidades possibilita a manutenção e fortalecimento da direção social e política da profissão no Brasil. Como sustenta Ramos (2011):
Tais entidades materializam uma ação política que é um dos fatores que garantem a possibilidade
de manutenção da direção social deste projeto coletivo que se vincula a um projeto societário
comprometido com o fim da exploração/dominação dos seres humanos, ou seja, com a emancipação humana. (p. 114)
Assim, a articulação entre ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO, representa um legado histórico da profissão
no cenário brasileiro, o qual necessita ser cotidianamente preservado e fortalecido. Também se configura
enquanto um patrimônio político que contribui, inclusive, para uma cultura política democrática no seio profissional.
A articulação entre essas entidades e o nível de organização dos segmentos profissional e estudantil é referendada como um patrimônio político, historicamente conquistado na profissão e que
contribui efetivamente para a construção de uma cultura política democrática no âmbito do Serviço Social (RAMOS, 2011, p. 114).
Torna-se imperativo que, cada vez mais, desenvolva-se ações coletivas entre as entidades com vistas a fortalecer esta unidade. A esse respeito, vale ressaltar a construção do Plano Nacional de Lutas em Defesa da
Formação e do Trabalho Profissional, o qual fora construído em 2008 pelas três entidades, com vistas a gestar
uma grande mobilização em âmbito nacional do Serviço Social, no que concerne à qualificação do trabalho e
da formação profissional (Ibidem).
Nas últimas décadas, essa relação de construção coletiva e unidade entre as entidades, expressou-se em diversos momentos decisivos pra profissão como, por exemplo, nos processos de mobilização e construção de
espaços a nível nacional para discussão e elaboração do Código de Ética profissional de 1993 e das Diretrizes
Curriculares da ABEPSS de 1996. Outro elemento que se configura enquanto uma das principais expressões
desta articulação é a organização conjunta de eventos, dentre os quais, destacam-se os Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais/CBAS.
Além do mais, há longas datas, as entidades vêm encampando diversas lutas coletivas o que, fundamentalmente, contribui e enriquece a perspectiva da unidade entre formação e exercício profissional, cujas ações
pautam-se na defesa de uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, bem
como na defesa de condições para um trabalho profissional de qualidade.
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Neste sentido, o CFESS, a Abepss e a Enesso têm se articulado em favor da defesa: das diretrizes
curriculares; da qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação; da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão; da articulação entre formação e exercício profissional do(a) assistente
social; enfim, da defesa do projeto de formação construído coletivamente pela categoria profissional, que teve como marco o Currículo Mínimo de 1982. Por outro lado, as entidades têm se
posicionado contrárias a várias questões, tais como: exame nacional de cursos (provão); mestrados profissionalizantes; cursos sequenciais e a graduação a distância em Serviço Social (RAMOS,
2011, p. 116).
Importante destacar que esta relação entre as entidades se constitui numa uma relação eminentemente política, ou seja, não está isenta de embates e contradições e, dependendo da perspectiva ideopolítica de quem
estiver à frente das entidades, as disputas e os conflitos poderão surgir. Assim, concordamos com Ramos
(2011) que:
Os conflitos também podem aparecer em alguns momentos na relação entre as entidades, pois
comparecem, neste processo, diferentes forças políticas nas direções das entidades e, por vezes,
surgem divergências e dificuldades nas articulações entre as entidades nacionais. A relação entre
as entidades não está isenta de tensões e conflitos ( p. 120).
São os/as militantes das entidades que garantirão (ou não) a unidade política entre a ABEPSS, o conjunto
CFESS/CRESS e a ENESSO sendo, portanto, imprescindível que estes/as saibam reconhecer as contradições
e as diferentes perspectivas nesta relação sem, contudo, perder de vista a direção social da profissão.
Nesse sentido, se faz mister salientar o significado histórico e o legado que essa relação/articulação representa, principalmente em tempos de acirramento do conservadorismo e da fragmentação das lutas sociais,
o que tende ao distanciamento do horizonte estratégico delineado pelo Serviço Social nas últimas décadas.
Portanto, retomar os elementos históricos constitutivos desta articulação, ressaltando a tarefa política de
cada entidade, bem como sua organização, no âmago da categoria profissional, é fundamental para se traçar
estratégias com vistas a garantir e fortalecer a manutenção deste legado.
O Projeto Ético-Político profissional, enquanto um horizonte estratégico calcado num projeto de classe a ser
alcançado, precisa ser concebido numa perspectiva de totalidade da realidade social, bem como de todas as
contradições que a perpassam. Somente assim, é que podemos pensar na construção coletiva de mediações
para seu fortalecimento. Por isso é tarefa imperativa de todos/as profissionais que acreditam na direção emancipatória da profissão construir esta luta – e aqui ressaltamos o papel central e estratégico das entidades!
Até porque, vale destacar que a direção social estratégica expressa nos elementos que dão sustentação ao
PEP, trata-se de uma construção hegemônica. E, por isso, implica dizer que há outros projetos que disputam
esta direção no âmbito da profissão. Hegemonia não significa maioria, mas sim, a possibilidade de garantir
direção. Direção esta que, neste contexto de avanço estarrecedor do conservadorismo, de retomada de pensamentos e práticas fascistizantes, pode estar ameaçada!
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Reflexos desse avanço expressivo do conservadorismo no âmago profissional, por exemplo, são
as manifestações em oposição à direção do conjunto CFESS-CRESS nas redes sociais - direção
esta que é construída coletiva e democraticamente nos espaços políticos-organizativos da categoria. Não raras vezes, presenciamos posicionamentos [...] de Assistentes Sociais, repudiando as
postagens referentes às bandeiras de lutas do conjunto, o que é de extrema preocupação, haja
vista que estas bandeiras expressam a consonância ética e política com o Projeto Ético-Político
profissional. Temas como a legalização do aborto e das drogas, ações em defesa dos direitos da
população LGBT tem suscitado muitas discussões e polêmicas. (CAPUTI & FORNAZIER MOREIRA, 2017, p. 25).
Sendo assim, vivenciamos no cerne da categoria profissional sérios questionamentos a esta direção hegemônica que nos colocamos radicalmente na trincheira de luta pela sua defesa! Refletir acerca da postura destes/
as profissionais criticando os posicionamentos das entidades acerca de determinados temas, os quais representam o posicionamento coletivo da categoria, é preocupante e deve ser analisado a partir do processo
de precarização da formação e do distanciamento das Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) – as quais
apontam, não só pra uma formação técnico-profissional, mas contribuem para uma formação para vida social.
O contexto que vivenciamos de desmonte, aligeiramento, mercantilização e sucateamento da educação e,
logo, da formação em Serviço Social, atende aos moldes e exigências neoliberais e aos interesses do capital
no mercado educacional, em que cada vez mais a educação, especialmente a superior, se mercantiliza. Isso
traz sérios e graves prejuízos ao projeto de educação e formação que defendemos e, mais ainda, rebate diretamente na população usuária do serviço, pois uma formação profissional precária e medíocre, significa que
o serviço que será oferecido à população também será precário e medíocre.
Esta realidade, não obstante, é impulsionada pelo próprio Conselho Nacional da Educação e Ministério de
Educação e Cultura, pois as Diretrizes para a formação profissional em Serviço Social aprovada e homologada
pelo ministério em 2000 suprimiram os principais elementos que garantem uma formação profissional crítica y
toalizante em Serviço Social – conforme apontam as Diretrizes da ABEPSS. Nas palavras de Iamamoto (2014),
as Diretrizes aprovada sofreu:
[...] forte descaracterização no que se refere à direção social da formação profissional, aos conhecimentos e habilidades considerados essenciais ao desempenho do assistente social. Assim,
por exemplo, no perfil do bacharel em Serviço Social constava “profissional comprometido com
os valores e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social”, o que foi retirado
e substituído por “utilização dos recursos da informática.” Na definição das competências e habilidades, é suprimido do texto legal o direcionamento teórico-metodológico e histórico para a
análise da sociedade brasileira [...] Também os tópicos de estudos foram totalmente banidos do
texto oficial em toda as especialidades [...] Este corte significa, na prática, a dificuldade de garantir
um conteúdo básico comum à formação profissional no país. O conteúdo da formação passa a ser
submetido à livre-iniciativa das unidades de ensino condizentes com os ditames do mercado [...]
(p. 617, grifos da autora).
Importante destacar, que pelos limites do presente artigo, não iremos adentrar aqui no debate da formação via
modalidade de Ensino à Distância (EAD), mas já sinalizamos posição radicalmente adversa à esta modalidade.
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Ela significa o ápice do processo de precarização da Educação Superior e, no âmbito do Serviço Social, causa
rebatimentos nefastos ao Projeto de formação profissional contido nas Diretrizes da ABEPSS. Esta forma de
ensino, acarreta na ampliação do número de assistentes sociais formados/as por currículos flexibilizados, na
formação de exército industrial de reserva no bojo profissional, além de um processo de retomada da construção de perfil profissional tecnicista e conservador. (CAPUTI & FORNAZIER MOREIRA, 2016).
Nesta direção, é necessário destacar a necessidade da luta por este projeto hegemônico de profissão e formação, bem como de sociedade, estar vinculada também a luta por uma perspectiva de educação oposta
à qual vem sendo fortalecida e disseminada, que é a educação para o mercado e não uma educação que
supere tal lógica e que caminhe em direção à emancipação humana.
Apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a perseguir o objetivo de uma
mudança verdadeiramente radical, proporcionando instrumentos que rompam a lógica mistificadora do capital. (MÉSZAROS, 2008, p. 48).
É por isso, a nosso ver, que se faz fundamental a defesa e o fortalecimento do projeto de formação profissional, balizado pelas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, pois este apresenta uma proposta de formação
numa perspectiva crítico-dialética e de totalidade, oferecendo uma formação não para atender os interesses
mercantis, mas para a vida social e que possibilita a apreensão macro do modo de produção capitalista, bem
como contribui e potencializa a construção da dimensão político-organizativa – aqui defendida como necessária.   
Nesta direção, é válido dizer que a participação em espaços de construções coletivas que contribuam para
o delineamento e robustecimento desta dimensão, contribui de forma inconteste para o fortalecimento da
organização política da categoria profissional, do projeto de formação profissional defendido, do Projeto Ético-Político profissional e, não obstante, de valores que delineiam a construção de outra ordem societária.
Tal organização para o Serviço Social se faz fundamental para construir estas mediações, pois tal como nos
aponta Yazbek (2014):
[...] a profissão é interpelada e desafiada pela necessidade de construir mediações políticas e ideológicas expressas sobretudo por ações de resistência e de alianças estratégicas no jogo da política
em suas múltiplas dimensões, por dentro dos espaços institucionais e especialmente no contexto
das lutas sociais. (p. 686).
Neste contexto de barbárie, o cotidiano profissional nos convoca cotidianamente ao fortalecimento ético e
político-organizativo, para que não caiamos numa condição de descrença das possibilidades profissionais.
Assim, se faz mister a organização nos espaços institucionais, bem como nas entidades da profissão, desenvolvendo ações de resistência, construindo alternativas para a formação e o exercício profissional mas, sobretudo, a organização em espaços para além da profissão, como movimentos sociais, sindicatos e partidos
políticos que tem, também como horizonte estratégico, a construção de outra sociabilidade.
Deste modo, ainda concordamos com Yazbek (2014) que em um âmbito mais amplo da luta coletiva, a inserção da profissão nas lutas sociais e seu protagonismo, é uma construção coletiva e se realiza também por
meio dos espaços político-organizativos ocupados pelos/as Assistentes Sociais brasileiros/as.
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Em síntese, esta legitimidade política e capilaridade organizativa inédita nos permitem afirmar e
atribuir às nossas organizações um caráter de intelectual coletivo, capaz de articular, organizar e
pactuar a presença de assistentes sociais nas lutas coletivas e em movimentos sociais mais amplos, na direção da construção de outra ordem societária (YAZBEK, 2014, p. 690, grifos da autora).
Assim, enquanto sujeito histórico e coletivo, inserido/a em lutas sociais mais amplas, o/a Assistente Social
pode contribuir no processo de construção de mediações de outro projeto de sociedade. Contudo, tal contribuição só será possível a partir do momento de superação da “falsa consciência” e construção da consciência de classe, pois “a ação historicamente decisiva da classe como totalidade está determinada, em última
instância, por essa consciência e não pelo pensamento do indivíduo” (LUKÁCS, 1920, p. 5). Destarte, a consciência de classe deve ser vista pela ótica do sujeito coletivo e não como a soma ou a média dos indivíduos,
tal como nos alude Lukács.
Exatamente por trazer o debate para o campo das possibilidades de construções coletivas, que avocamos e
destacamos o papel fundamental das entidades para se garantir a direção crítica do Serviço Social brasileiro.
As três entidades (ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO), se complementam no sentido de suas atribuições
e especificidades e isso é determinante para o fortalecimento desta luta coletiva da categoria: i) a ABEPSS
é responsável por coordenar o debate sobre a formação profissional, com base nas Diretrizes Curriculares
de 1996, trazendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a articulação entre
graduação e pós-graduação; ii) o conjunto CFESS/CRESS tem como responsabilidade a orientação, fiscalização, normatização, disciplinamento e acompanhamento do exercício profissional e vem, há longas datas,
contribuindo com a materialização de ações políticas, na convergência com a direção social da profissão, a
qual está atrelada às lutas mais gerais da classe trabalhadora; iii) a ENESSO tem como responsabilidade a
mobilização e organização política dos/as estudantes no âmbito do Movimento Estudantil de Serviço Social
(MESS) – e este acaba se tornando um lócus privilegiado de formação teórica e política de estudantes que,
não raras vezes, ocuparão futuramente espaços de representação nas demais entidades da categoria, bem
como em outros setores de esquerda.
Assim, apesar das entidades possuírem objetivos e finalidades diferentes, elas possuem o mesmo horizonte
estratégico, o qual está vinculado a um projeto de sociedade anticapitalista. Eis, portanto, a necessidade imperativa do fortalecimento desta articulação, pois, concordando com Ramos:
Essa relação da Enesso com a Abepss e o CFESS enriquece o contato do segmento estudantil com
a realidade da formação e do exercício profissional, através da participação conjunta em eventos,
atividades e lutas coletivas, em cujos acontecimentos pauta-se a defesa de condições dignas para
a materialização de uma formação e de um trabalho com qualidade (RAMOS, 2011, p. 120).
Além disso, é pela histórica articulação política entre estas entidades que o Serviço Social tem construído,
coletivamente, uma plataforma de lutas de maneira a fortalecer a profissão no cenário brasileiro e seu projeto
profissional hegemônico, voltado para práticas emancipatórias e libertárias. Portanto, nestes tempos que vivenciamos marcado de modo exacerbado pelo recrudescimento do conservadorismo e políticas da extrema
direita, de dramáticas e brutais ofensivas contra as/os trabalhadores/as, de reestruturações capitalistas e
contrarreformas que tem assolado toda a classe trabalhadora, nossa escolha deve ser a resistência!
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Exatamente pelo fato da nossa escolha ser a resistência, precisamos de compreensão e clareza de qual lado
estamos na luta de classes. Por isso, no âmbito profissional as lutas devem ser travadas pela qualificação e
defesa intransigente da formação e do exercício profissional, mas apontando para um horizonte estratégico
de superação do capital, o que nos exige articulação com as lutas mais gerais dos/as trabalhadores/as, uma
vez que:
A direção sociopolítica estratégica do projeto profissional pressupõe um processo de lutas sociais
e mobilizações de massas, que possam reverter o quadro de barbárie social em que estamos
mergulhados e que foram impostos pela ditadura do capital. Lutar pela consolidação e ampliação
de direitos sociais implica somar forças com o conjunto das massas trabalhadoras, da cidade e
do campo, em uma perspectiva de classe, anticapitalista, anti-imperialista e socialista no interior
do processo de ruptura profissional com o conservadorismo. (ABRAMIDES, 2006, p. 32, grifos da
autora).
Sendo assim, neste contexto em que o capital segue velozmente “aprofundando a exploração do trabalho, o
desemprego estrutural e conjuntural, instituindo novas formas de trabalho precário e destruindo direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores [...] criando demandas e respostas à insegurança vivenciada
objetiva e subjetivamente na vida cotidiana” (Barroco, 2011, p. 206), a única alternativa e escolha possível é a
resistência e a luta coletiva!
Os últimos episódios da história recente, não só no Brasil, mas a nível mundial, nos permitem visualizar a intensidade sob a qual o capital internacional avança no sentido de garantia da sua hegemonia. Vale destacar
que o Fundo Monetário Internacional, bem como o Banco Mundial, possuem demasiada incidência nos rumos
da política econômica que implicará, por conseguinte, na condução das políticas sociais e, logo, na dinâmica
da produção e reprodução das relações sociais.
Nesse sentido, a ideologia neoliberal, buscando se legitimar enquanto a única saída possível para esta crise
estrutural, cumpre um papel estratégico e necessário para o modo de produção vigente, que é o de justificação das transformações operadas na vida social pela ofensiva do capital (Barroco, 2011). Desta forma, o
pensamento dominante através de suas perspectivas irracionalistas e descoladas do movimento histórico,
dialético e contraditório da sociabilidade burguesa, ratifica a naturalização destes processos, cuja raiz se assenta na estrutura social.
A realidade vivenciada no Brasil após o golpe jurídico-parlamentar de 2016, intensificou desenfreadamente os
retrocessos que já estavam em curso nos governos petistas anteriores e se instaurou outros tantos, através
do “pacote de desmandos” de Temer. Desta forma, atual governo tem impetrado alterações nas mais diversas
esferas através de sua política de austeridade e regressão dos direitos. Em todo este contexto, quem paga a
conta são os/as trabalhadores/as.
Esta violenta recessão em curso, evidencia o quão caro é o preço da dívida que pagamos pelo
projeto de conciliação de classes. Se a classe trabalhadora já é historicamente golpeada e solapada pelo sistema do capital, com o conjunto imensurável de retrocessos vivenciados nos últimos
tempos, esta realidade se torna ainda mais complexa e preocupante, uma vez que, com todos os
ataques sofridos no âmbito dos direitos trabalhistas, previdenciários, da política de educação, da
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saúde, da assistência social, dentre outros, as possibilidades concretas de vida para os(as) trabalhadores(as) se tornam cada vez mais escassas - para não dizer nulas. (CAPUTI & FORNAZIER
MOREIRA, 2017, p. 23).
Por isso, é necessário estarmos atentos/as e fortes! O cenário é extremamente ímprobo e somente com muita
fundamentação teórico-metodológica, coerência ético-política conseguiremos nos fortalecer na defesa radical do legado crítico construído coletiva e historicamente pelo Serviço Social brasileiro.
A luta pela manutenção da direção social da profissão, perpassa pela defesa, construção e fortalecimento
também das entidades que a compõem – ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO. Afinal, tais entidades cumprem
papel essencial na edificação da profissão e se estabelecem enquanto o sustentáculo da direção teórico-política emancipatória engendrada historicamente.
É com esta nitidez, com perspectiva de totalidade de análise da sociedade, com a compreensão acerca das
contradições estruturantes do modo de produção capitalista, que precisamos nos referenciar para seguir trilhando sonhos e caminhos possíveis, desbravando horizontes e superando coletivamente os desafios.
Assim, com a certeza da necessidade da luta coletiva em tempos desafiadores e angustiantes, nos ensina
nosso querido Gonzaguinha, como sempre atual:
[...]
E aprendi que se depende sempre
De tanta, muita, diferente gente
Toda pessoa sempre é as marcas
      Das lições diárias de outras tantas pessoas
E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente
Que nunca está sozinho por mais que pense estar
É tão bonito quando a gente pisa firme
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos
É tão bonito quando a gente vai à vida
Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração
E aprendi ...

Conclusão
Como aludido no decorrer do texto, a história do Serviço Social brasileiro é uma história de lutas, resistências, rebeldia e ousadia na direção de construção de novas bases de legitimação para profissão. Tal direção,
só foi possível se consolidar pelo movimento e protagonismo coletivo de todos sujeitos envolvidos na busca
incessante de outras referências para o Serviço Social. O grande “salto ontológico” da profissão, no Brasil,
foi a interlocução com a teoria marxista a partir da década de 1980. A partir dessa aproximação, foi-se construindo coletivamente as bases desta direção hegemônica do PEP, que se estrutura na negação e recusa do
conservadorismo (NETTO, 1999).
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É neste sentido que fazemos a defesa intransigente e radical da manutenção deste legado crítico construído
historicamente pela profissão – pois expressa a construção de um projeto que fora moldado por muitas mãos
e há longas datas. Nesse entorno, as entidades (ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO) se avistam como um
patrimônio político da profissão e que também devem ser preservadas e fortalecidas.
O cenário de barbárie que vivenciamos de duros golpes e imensuráveis retrocessos na vida social, repercutem
direta e fortemente na profissão, tendo em vista que esta intervém no âmbito das mais diversas expressões
da “questão social” e o contexto hodierno de selvageria intensifica estas contradições e colocam novos e
variados desafios ao Serviço Social. Deste modo, considerando que na luta de classes não há empate, nossa
única escolha possível é (e sempre será) a resistência coletiva!
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TRABAJO SOCIAL DE GRUPO, ALTERNATIVA POLÍTICA
Y DEMOCRÁTICA PARA UN MUNDO DESIGUAL CAPITALISTA
Susana Salinas31
Universidad de San Luis - Argentina
Adela Bustos32
Fundación Universitaria Monserrate - Colombia

Resumen
La ponencia es el resultado de la reflexión de docentes de Argentina, México, Perú y Colombia que participan en el Nodo Internacional de Trabajo Social de Grupo. Reflexiones en las que se ha identificado que la formación de Trabajo Social de Grupo, tanto a nivel
formativo como investigativo ha pasado a un segundo plano en la medida en que el actual modelo económico, lo que prioriza son
temáticas coyunturales; desconociendo la trayectoria histórica y el aporte recibido desde Trabajo Social de Grupo. En la ponencia se
describe el trabajo adelantado desde el nodo y se presentan unas reflexiones y una alternativa de trabajo de investigación que permita la transformación y el reposicionamiento de la profesión de Trabajo Social en general y de Trabajo Social de Grupo en particular.
Palabras Claves: Nodo de Trabajo Social de grupo, espacios indisciplinados.

Introducción
La ponencia “Trabajo Social de Grupo, alternativa política y democrática para un mundo desigual capitalista”,
surge de un ejercicio de reflexión permanente del nodo de Trabajo Social de Grupo, que desde su creación ha
querido identificar el lugar que tiene el Trabajo Social de Grupo y sus aportes a la profesión. El propósito es
ampliar nuestros márgenes de comprensión e intentar responder preguntas que necesariamente se tornaran
insuficientes, frente a una sociedad dinámica, con procesos vinculares dinámicos. Por tanto, nos convertimos
en sujetos de entrega, de trabajo en red, en un espacio de insurgencias de nuevo cuño, al decir de Reguillo,
R. (2017, p.30). Vemos el espacio del nodo como oportunidad de nuevos comienzos del Trabajo Social en general y del Trabajo Social Grupal en particular. Consideramos que nuestra profesión se asume indisciplinada
respecto de mandatos disciplinarios homogeneizantes.

Contextualización del nodo internacional de Trabajo Social de Grupo
Este nodo tuvo como antecedente el nodo regional de Trabajo Social de Grupo33, nodo que inicialmente fue
asumido (Pava, L., 2013) por la Universidad Nacional, sin embargo, hasta el primer semestre de 2011 sólo se
tuvo información de un encuentro del nodo en la Universidad de La Salle en 2005.

31 Licenciada en Trabajo Social, especialista educación superior. Docente de la Universidad Nacional de San Luis. Facultad de ciencias económicas, jurídicas y sociales.
Carrera en licenciatura en Trabajo Social. Correo electrónico: susalinas06@gmail.com
32 Trabajadora Social Fundación Universitaria Monserrate, Especialista en Educación y Orientación Familiar Fundación Universitaria Monserrate, Magister en Educación
Pontificia Universidad Javeriana. Docente programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate y docente del Programa de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá -Colombia. Correo electrónico: adela.bustos@Unimonserrate.edu.co
33 Desde el 2001 en Colombia, por iniciativa del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social-CONETS-, se trabaja en diferentes Nodos, uno de ellos el de
Trabajo Social de Grupo
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Desde el segundo semestre de 201134 se reactivó el nodo bajo los siguientes objetivos: “generar acciones que
permitan el intercambio de saberes y práctica, entre unidades académicas orientadas a posicionar y desarrollar el Trabajo Social con Grupos”; “reconocer las prácticas académicas que se desarrollan en los diferentes
programas de Trabajo Social”; y “favorecer la formulación de proyectos conjuntos: investigación, eventos
académicos y producción escrita a través de convenios interinstitucionales”. (Unimonserrate, 2015, p.3) Del
2011 al 2015 se llevaron a cabo acciones relacionadas con las funciones sustantivas de la Educación Superior,
las cuales son definidas por el Ministerio de Educación como “actividades esenciales que le son propias o le
corresponden a la universidad, sin la cual perdería su naturaleza. Se han reconocido como funciones sustantivas… a la investigación, la docencia y la extensión” (2007, p.11), en torno a las cuales se desarrolló el trabajo.
Respecto al trabajo de aula, el objetivo fue responder a la pregunta: ¿Las unidades académicas internacionales
de Trabajo Social abordan el método de Grupo? Para ello se propuso a un grupo de estudiantes -como parte
del desarrollo de la temática de Trabajo Social de Grupo-, elegir un país que les llamara la atención, ubicar
las universidades que tuvieran el programa de Trabajo Social, revisar los planes de estudio e identificar contenidos del Trabajo Social de Grupo. Los estudiantes eligieron 7 países: Argentina, Australia, España, Puerto
Rico, Canadá, Chile, Brasil y Estados Unidos y 47 unidades académicas para la realización de este ejercicio.
El resultado arrojó que en la mayoría de los planes de estudio había temáticas relacionadas con Trabajo Social
de Grupo como el método de Trabajo Social de Grupo, los antecedentes del método, la intervención profesional con grupos, los tipos de grupos en Trabajo Social y la intervención profesional con grupos, entre otros.
Asimismo, en la revisión de la producción bibliográfica de Trabajo Social de Grupo en Colombia, se concluyó
que la información que se tiene sobre la producción de libros específicos del método de Trabajo Social de Grupo en Colombia es escasa, solo se registraron tres libros: Bases conceptuales para el Trabajo con Grupos (Tenorio, A., 1996), Trabajo Social con Grupos. Fundamentos y Tendencias (Gnecco, M., 2005) y Trabajo Social de
Grupo: Producción escrita, docencia y modelos de intervención. (López, Y., Martínez, A., & Peralta, L., 2009).
Por otro lado, se realizaron cinco encuentros en los cuales se presentaron ponencias como: “Entre ´lo bueno´ y
´lo malo´. Dilema ético permanente en la intervención del trabajador (a) social de grupo” (Rodríguez, M., 2014).
En cuanto a la función de investigación en la Unimonserrate se contó con el aval de las directivas para adelantar la investigación: “Intervención profesional desde el método de grupo en el programa de Trabajo Social de
la Unimonserrate a partir de las prácticas de entrenamiento…” (Bustos, A., 2014). Algunos aspectos de esta
investigación son:
• La práctica de Trabajo Social de Grupo se realizó en instituciones de carácter público y privado: empresas,
universidades, colegios, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de atención a la persona mayor,
centros de protección, organizaciones comunitarias y centros de rehabilitación.
• Los objetos sobre los que se intervino fueron: las dificultades en las relaciones interpersonales, la debilidad
en los procesos grupales, la desintegración familiar, el riesgo en cuanto al trabajo infantil, la vulneración de
derechos, el abuso sexual, y el consumo de sustancias psicoactivas. Los anteriores objetos de intervención
fueron planteados como retos en el II Seminario internacional de intervención en Trabajo Social, realizado
en 2009.
• Como sujetos de intervención se identificaron: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores,
que a nivel general se caracterizaban por tener bajos recursos económicos, ser beneficiarios de programas
y presentar problemas al interior de sus familias.
34 Desde entonces ha sido liderado por la Fundación Universitaria Monserrate-Unimonserrate.
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• Se evidenció que los objetivos propuestos para el Trabajo Social de Grupo respondieron en su mayoría a:
Prevenir los problemas relacionados con la interacción social, promover, mejorar y facilitar procesos de
interacción y restaurar las relaciones sociales. Los objetivos externos estaban orientados a fortalecer los
programas de bienestar institucionales y a apoyar el cumplimiento de planes de desarrollo municipal y procesos de inclusión social.
• Los referentes teórico-conceptuales que más se abordaron fueron: Trabajo Social con Grupo, definición de
grupo, tipos de grupos con los que puede intervenir el Trabajador social y clasificación básica de los grupos;
dentro de los modelos de intervención que fueron citados se encuentran el modelo recíproco, el modelo de
metas sociales y el modelo centrado en la tarea.
De este modo, con el fin de lograr la participación de diferentes actores de unidades académicas a nivel nacional e internacional y de actores sociales, profesionales, organizaciones y en general, personas interesadas
en compartir sus conocimientos, se consideró oportuno hacer uso de la tecnología para realizar encuentros
desde la modalidad virtual. Así, en el primer encuentro del nodo Internacional se compartió la forma en que
se aborda la temática y la práctica de Trabajo Social de Grupo en las universidades que tienen representantes
en este nodo.
Cuadro 1. Abordaje de la temática y práctica de Trabajo Social de Grupo
UNIDAD
ACADEMICA

PAIS

ARGENTINA

Universidad
Nacional de San
Luis

TRABAJO SOCIAL DE GRUPO

Componente teórico. El principal objetivo es estudiar el proceso de intervención profesional con la
metodología grupal, su especificidad y el rol profesional desde una perspectiva histórica; incluye el
inicio del desarrollo de la profesionalización de Trabajo Social, a partir de la recuperación del trabajo
de pioneras de Trabajo Social y el desarrollo inicial de la metodología de abordaje grupal. A partir
de ahí se hace una contextualización de Inglaterra, Estados Unidos, Latinoamérica y Argentina. Se
continúa con los estudios específicos de la metodología de grupo a partir del estudio de la definición
grupal, no solamente grupos cooperativos con la línea de psicología social de Pichon Rivière, desde
2016 se amplía la mirada a partir de los aportes de trabajadores sociales que han escrito en grupo, las
definiciones, las categorías grupales, el proceso metodológico, el proceso de intervención grupal por
fases, el proceso metodológico por etapas y momentos de estudio del proceso grupal. Asimismo, los
grupos en las organizaciones sociales.
Práctica. Se desarrolla en organizaciones sociales de la comunidad. Desde (2016), se insertan
en comedores y merenderos barriales de barrios periféricos o periurbanos, es decir barrios que
tienen dificultades del acceso a bienes y servicios públicos. Los comedores y merenderos son un
paliativo de las problemáticas sociales. Allí los estudiantes van a realizar intervenciones acotadas no
intervenciones plenas porque al estar en segundo año se considera que no tienen las herramientas
suficientes para desarrollar una intervención completa, es decir van a realizar una intervención limitada
a observaciones, entrevistas y un diagnóstico de los grupos que observan.
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MEXICO

UNAM

Componente teórico. Se estudia en tercer semestre de la licenciatura, tiene una carga horaria de 4
horas a la semana y solo se ve en ese semestre. Dentro de los contenidos hacen una ubicación de
Trabajo social y Trabajo Social con Grupo, luego ven una unidad sobre las nociones de lo colectivo,
abordan relaciones sociales, procesos sociales, colectivos sociales, para que los estudiantes
comprendan lo que tiene que ver con la otredad, la alteridad y las interacciones. En la unidad
tres trabajan estructura, dinámica y proceso grupal con los subtemas que ello implica, y en una
última unidad, intentan, esto no lo contempla el plan de estudios original, mirar cómo podría ser la
intervención de Trabajo Social con Grupos. La clase está a cargo de un docente, que suele tener entre
50 y 60 estudiantes.
Práctica. Está organizada por niveles, el primero corresponde a la práctica comunitaria; el segundo,
a la práctica regional; y el tercero, a la práctica de especialización. En los tres niveles se hace trabajo
con grupos y ha sido la estrategia de intervención que más se ha privilegiado. El diseño de la temática
basa los fundamentos teóricos en psicología social, y se han retomado los aportes de Yolanda
Contreras y Tomas Fernández. Habría que empezar a apartarse más de la psicología social para
hacer aportes desde Trabajo Social. Las prácticas se hacen sobre todo en instituciones del gobierno,
también hay trabajo con organizaciones de la organización civil.

Componente teórico. Se han hecho ajustes del plan curricular, se tiene un pensum activo y uno nuevo.
Hace cerca de año y medio no han trabajado la cátedra de grupo; se está estructurando con los
ajustes del nuevo plan curricular.

Universidad
Mariana de Pasto

En el plan anterior se abordaban conceptos básicos del trabajo social, el grupo, el estudio de los
grupos, el proceso grupal, la terapia de grupo y las técnicas de intervención de grupo.
Práctica. Se trabajaba en las juntas de acción comunal. También se tienen alianzas con instituciones
como PROINCO, donde trabajan con grupos de jóvenes. En Bienestar Familiar, trabajan con hogares
sustitutos. Se tiene una alianza con Ecuador, específicamente con la alcaldía de la zona fronteriza.

Componente teórico. Los contenidos temáticos son: contexto histórico de surgimiento y la evolución
de Trabajo Social de Grupo y el Método de grupo, historia, el aporte de Trabajo Social de Grupo y
el aporte de las Ciencias Sociales al método. Se hace precisión de los conceptos de grupo, terapia
de Grupo, trabajo con grupo, Trabajo Social con grupos, modelos, método y metodología de grupo,
tipos de grupo y etapas por las que evoluciona el grupo desde diferentes autores. Se mira también el
análisis de la matriz teórica y su correspondiente constelación, también hay una matriz que permite
identificar el proceso de investigación para hacer el trabajo de intervención grupal, que es un modelo
de intervención sobre la realidad, las funciones, los roles, los principios y objetivos de grupo.

COLOMBIA

Universidad
Colegio Mayor de
Cundinamarca

Otro gran capítulo que se ve en los fundamentos teóricos son las perspectivas teóricas y analíticas
que fundamentan el análisis de la realidad social para el rabajo Social de Grupo; se ven todas las
perspectivas teóricas de grupo: estructuralismo, funcionalismo, estructural funcionalismo, positivismo,
teorías comprensivas y teorías críticas. Estas perspectivas teóricas se articulan con la teoría de la
acción social, la teoría de la acción comunicativa y luego se trabaja sobre el análisis de la dinámica
interna y la dinámica externa del grupo, el concepto de la intervención social y su articulación con los
elementos característicos de dinámicas grupales, analizados desde: control social, cohesión grupal,
cultura grupal, patrones de comunicación e interacción. Luego se mira el contexto social y su relación
con la dinámica externa de los grupos.
Práctica. Se realiza en VI semestre y es prerrequisito haber aprobado los fundamentos teóricos de
grupo; se inicia haciendo una caracterización y un diagnóstico grupal para poder diseñar un proyecto,
el cual es ejecutado y evaluado. Es importante aclarar que las prácticas en la universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca están dadas por los métodos: en IV, investigación social; V, Intervención
individual y familiar; VI, intervención Grupal; y VII y VIII, la práctica de comunidad.
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Componente teórico. Se inicia haciendo una mirada acerca de la compresión de los grupos
humanos y parte de sus dinámicas, los fenómenos asociados a las experiencias de grupo, y una
conceptualización sobre los grupos; se centra en grupos pequeños y se reflexiona acerca de los
grupos como espacio vital para la socialización, y la construcción de sujeto.

Universidad de La
Salle

Después se realiza una mirada específica sobre Trabajo Social a partir de la historia del método de
grupo; se hace una lectura de cómo ha sido el devenir histórico de la profesión en términos de la
intervención con grupos y cómo se ha construido a sí misma como un espacio del ejercicio profesional
y cuáles son los aportes del Trabajo Social a la teoría de grupo, teniendo en cuenta que es muy leído
desde la psicología social y la sociología. Se trata de hacer un reconocimiento sobre qué hace Trabajo
Social desde lo histórico y después se aborda la parte de fundamentación y los enfoques teóricos
y metodológicos para la intervención; las teorías asociadas a este trabajo son: interaccionismo
simbólico, la acción comunicativa, la teoría del conflicto, cultura de grupo. Sobre los diferentes
modelos se toma en cuenta la propuesta de Tomas Fernández (modelo conductual, centrado en la
tarea, el sistémico y el de ayuda mutua).
Práctica. Se tiene una aproximación práctica a un ejercicio con un grupo, con lo cual se participa, se
hace observación y entrevistas, con el fin de lograr comprensiones acerca de las dinámicas de un
grupo y construir a partir de lo observado y el diagnóstico, una propuesta de trabajo con los grupos.
No llega a ser una intervención concreta porque el tiempo es limitado. Terminan con una propuesta
consolidada.

COLOMBIA

Unimonserrate

Componente teórico. La temática aparece actualmente en el currículo como Trabajo Social de
Grupo-Trabajo de campo, se ve en simultánea la teoría y la práctica. En cuanto al componente teórico
se ven elementos parecidos a los mencionados en las unidades académicas del Colegio Mayor de
Cundinamarca y la Universidad de La Salle: lo epistemológico, antecedentes del método en Europa,
Estados Unidos, Latinoamérica, Colombia y lo que ha sido el desarrollo del método en Bogotá.
Se aborda también la dinámica interna, las cuatro áreas básicas, roles y tareas, grupos posibles
a intervenir, así como las etapas o fases por los que pasan los grupos teniendo en cuenta autores
clásicos y contemporáneos como: Kisnerman, Vinter, Napier, Contreras y Fernández, entre otros.
Práctica. Se realiza en diferentes instituciones ubicadas en las diferentes localidades de la ciudad y
en municipios cercanos. Los estudios de impacto adelantados por el programa de Trabajo Social de
la Unimonserate, permiten identificar la intervención en diferentes campos de actuación profesional:
Protección, salud, educación, promoción comunitaria, laboral, ambiente, gerontología.

Dentro de los avances del nodo Internacional se destaca lo siguiente:
• Participación en dos eventos internacionales como ponentes, uno realizado en México ( el Segundo Congreso Internacional de la RIEATS: Fundamentos Teórico-Metodológicos y Nuevos Campos de Oportunidad en
el Trabajo Social Contemporáneo), con el trabajo denominado: “Reflexiones en torno a uno de los métodos
de Intervención profesional” (Bustos A., & Salinas, S., 2016); y otro en Argentina (el “IV Encuentro Académico
Nacional de Cátedras de Trabajo Social con Intervención en lo Grupal” Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires - Carrera de Trabajo Social), con la ponencia: “Propuesta interuniversitaria de
construcción disciplinar sobre el trabajo social con grupos: la experiencia del Nodo Internacional” (Bustos,
A, Ornelas, O., Rodríguez, M., & Salinas, S., 2018).
• Realización de tres encuentros internacionales del Nodo de Grupo; dos virtuales y uno presencial, en los que
se ha contado con la participación de docentes y estudiantes. En el encuentro presencial se presentaron
las ponencias: “Formación de Trabajo Social para la intervención con grupos” (Ornelas, A., 2017), “Trabajo
Social Grupal: el desafío de poner las paradojas en movimiento para comprender los vínculos actuales”
(Salinas, S., 2017), “Aportes para el fortalecimiento de la formación profesional a partir de las apuestas del
Trabajo Social con Grupos” (Rodríguez, A., 2017) y “Trabajo Social con Grupo: Conceptualización en la Unimonserrate” (Cruz, C., & García, G., 2017).
• El curso de posgrado virtual “Socialización de prácticas y experiencias en torno a procesos de conflicto y
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reconciliación social”, evento académico avalado médiante la resolución número 745/17 por el decano de
la facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Luis, Argentina. Entre
las experiencias socializadas se encuentran: “La Fundación Universitaria Unimonserrate y sus aportes a la
construcción de Paz” (Arias, Barrero, L.,2017), “Memorias del Exilio Político en Colombia 1980-2010”,(Aponte
Otalvaro, J, & Estrada Rodríguez, J., 2017), “ Las Farc: de Guerrilla a Partido Político” (Mora Leus, G., 2017) y
“El Camino del Perdón y la Reconciliación” (Pulido Moreno, T, & Aponte, Otalvaro, J., 2017)35. Las experiencias presentadas fueron de interés para docentes y estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social de la
Universidad de San Luis.
• El intercambio de conocimiento entre estudiantes. Los estudiantes de la Unimonserrate realizaron un video
para sus compañeros de la Universidad de San Luis en el que presentaron las experiencias de práctica y la
articulación con la asignatura de Trabajo Social de Grupo.
• La movilidad docente como parte del Convenio marco firmado entre la Universidad Nacional de San Luis
y la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. El primer semestre de 2017, las profesoras Susana Salinas y Susana Alegre de la Universidad de San Luis, estuvieron en la Unimonserrate, y la profesora
Adela Bustos y el profesor Miguel Rodríguez, de la Unimonserrate-Colombia) estuvieron en la Universidad
Nacional de San Luis en 2017 y 2018, respectivamente. De las movilidades surgieron propuestas de trabajo
relacionadas con tres funciones sustantivas: continuar con los seminarios virtuales, estudiar la posibilidad
de movilidad estudiantil y realizar una investigación con colegas de otros países que participan del nodo
internacional.
En el 2018 se realizaron las siguientes acciones: 1) Académicas: intercambio de bibliografía y socialización de
clases on line de colegas de cada país, para que los estudiantes puedan acceder a otras formas de pensar,
expresar y estudiar lo grupal; 2) Investigación: un trabajo de investigación hacia el relevamiento de producción
de estudios de grupo en cada país; 3) Extensión y Proyección Social: afianzamiento de las acciones de intercambio de docentes y estudiantes.

Reflexiones
En la formación académica, efectivamente se habla a los estudiantes de la importancia de trabajar juntos, de
hacer equipo, sin embargo quienes ejercemos la docencia hemos constatado la dificultad que ello implica
por varios factores: el primero, relacionado con el hecho de que muchos de los estudiantes prefieren realizar
actividades de manera individual (signo de nuestra época) porque les cuesta mucho trabajo llegar a acuerdos
ya que se les ha formado baj la idea de la imposición más que la conciliación y la competencia más que de la
colaboración. Al respecto Malespina (2013) señala que: “las personas tienden a interesarse más en mejorar su
condición individual y distinguirse de los demás a través de la competencia, el logro y el poder” (p.8), lo cual
provoca poco interés por la colectividad.
Otro factor es el relacionado con el aporte de cada uno de los miembros al trabajo en equipo, el cual solo en
pocas ocasiones es equitativo, creando la sensación de que algunos hacen todo y otros nada, perdiéndose
el sentido de estar juntos. En un estudio realizado por Bustamante (2015), con estudiantes se señala que: “el
35 Como resultado del trabajo adelantado por el nodo internacional de Trabajo Social de Grupo, se cuenta con un convenio marco entre la Universidad de San Luis
(Argentina) y la Fundación Universitaria Monserrate Unimanserrate (Colombia), convenio que ha favorecido la movilidad docente. En la movilidad realizada en el segundo
semestre de 2017 por la docente Adela Bustos de la Unimonserrate a la Universidad de San Luis, se programó un espacio de socialización de prácticas y experiencias
en torno a procesos de conflicto y reconciliación social, denominado “El caso en Latinoamérica de Colombia”.
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12% considera el trabajo en equipo como improductivo y el 21% cree que es una pérdida de tiempo porque
sólo podría trabajar mejor” (p.73). Ante ello, encontramos dos posturas posibles de los docentes: la primera,
reforzar la idea del individualismo señalando que lo mejor es que cada uno haga el trabajo por su cuenta,
desalentando así la posibilidad de desarrollar habilidades sociales para la conciliación, la resolución de conflictos y la escucha activa. La segunda opción es promover que el equipo discuta y enfrente los conflictos en
pro del objetivo común, lo cual permite no solo cumplir con el trabajo encargado, sino fortalecer la idea de la
importancia del trabajo colectivo.
El nodo de Trabajo Social de Grupo ha contribuido desde las tres funciones sustantivas impulsadas desde
la educación superior en la formación de quienes han tomado la opción por el Trabajo Social como opción
de vida y profesión. Vinculado a la experiencia de los estudiantes, para nosotros como docentes ha sido una
posibilidad de cuestionamiento y crecimiento profesional, que nos ha permitido en ocasiones poner en tensión
el método y en otros momentos, reafirmar la concepción de éste.
Formar parte del nodo nos ha llevado a pensar sobre la riqueza de los espacios colectivos de estudio y de
reflexión nacional e internacional sobre el campo disciplinar de intervención en Trabajo Social con Grupos.
Asimismo, con el Nodo se ha generado un espacio de innovación, entendida según T. Matus, como una innovación que revisa y cambia de principio a fin, no como realidad ilusoria de transformación y efectividad. Con
ello se intenta superar miradas grupofílicas y ejercitar comunicaciones dialógicas, que expresan diferencias
y buscan puntos de acuerdos.
Insistimos en una innovación que busca otros sistemas de referencias que articulen lo particular, lo singular
de cada sujeto y lo global social. Todo en un ámbito que necesita reconocer subjetividades a partir de asumir
las particularidades y éstas, a su vez, como aportes para los espacios colectivos. Ya no basta con identificar
características subjetivas solamente. Se busca superar perspectivas lineales y desarrollar otras lógicas más
globales y convergentes. Esto lleva a ampliar la capacidad de preguntas, reconocer miradas potenciales y
otros diseños lógicos que redefinan nuestro potencial profesional y reconozcan otros puntos de anclaje grupal. Es una propuesta para trabajar en la transversalidad, en la revisión de la intervención profesional y repensar la didáctica, la propia actitud, en gestos mínimos y acciones alternativas. Se vivencia un profundo cambio
cultural, que dará lugar a otra historia y tratamos de comprenderlo.
Consideramos que los grupos son espacios alternativos políticos y democráticos para hacer frente a un mundo desigual con lamentable reactualización de un régimen capitalista de producción neoliberal. Los grupos
sociales, son el reflejo de la sociedad, pero la diferencia es que el espacio tiempo grupal, permite detenerse,
recuperar espacios poiéticos para tomar conciencia de la propia vida, desarrollar capacidades autogestivas
y salir de la condición de masa social. Es vivenciar en espacios micro, vivencias democráticas que permitan
recuperar la condición humana y ciudadana.
Latinoamérica necesita el desarrollo de subjetividades grupales y políticas para lograr verdaderas repúblicas,
frente a un mundo en el que el mercado tiene supremacía y la condición humana y ciudadana ha cambiado
por la condición de consumidores y dóciles apretadores de teclados.
Este colectivo profesional del nodo internacional tiene una aspiración, dar una respuesta a nuestro tiempo, e
insertar al hombre latinoamericano en el mundo local y global. Es un nuevo proceso social que implica desa81
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rrollar subjetividades grupales para que asuman una participación militantemente activa, ciudadana y crítica.
Los grupos son nuevas superficies de inscripción que habilitan otras comunicaciones y formas de actuar;
nuevas identidades minoritarias respecto a la sociedad global.

Alternativa de investigación
La “Investigación Interuniversitaria del Nodo Internacional de Trabajo Social Grupo: Paradigmas epistemológicos, referentes teóricos y propuestas metodológicas que fundamentan el Trabajo Social de Grupo en América
Latina y el Caribe”, intenta ser una opción de actualización y producción de conocimiento para el Trabajo Social con intervención grupal, tanto para los docentes como para la formación de los estudiantes.
Surge a partir del trabajo colegiado desarrollado en el nodo internacional de Trabajo Social de Grupo de
Colombia. Desde los inicios del trabajo interuniversitario, se ha puesto de manifiesto la escasa producción
bibliográfica referida a la intervención grupal de la profesión de Trabajo Social y la necesidad de actualizar y
ampliar la producción en este campo. Esta dificultad insiste en presentarse en los países que integran el nodo.
La fortaleza del trabajo colectivo nacional e internacional desde esta investigación, favorece el avance en el
conocimiento de la intervención grupal de Trabajo Social, la actualización de los equipos docentes y la formación en cada unidad académica.
Un equipo de docentes que hacen parte del nodo internacional, integran la investigación. Las universidad de
las que hacen parte son: la Fundación Universitaria Monserrate (Unimonserrate) – Programa de Trabajo Social,
de Bogotá-Colombia; La Universidad Mariana de San Juan de Pasto en Nariño – Colombia; la Universidad Nacional de San Luis- Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (UNSL-FCEJS)- Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en Argentina; la Escuela Nacional de Trabajo Social-Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú; la Universidad Nacional
Paz (UNPaz) – Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, de Buenos Aires - Argentina; y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) -Carrera de Licenciatura en Trabajo Social.
El objetivo del proyecto de investigación es comprender las perspectivas históricas, los paradigmas epistemológicos, los referentes teóricos y las propuestas metodológicas que fundamentan el Trabajo social de Grupo
en América Latina y el Caribe. Esto favorecerá a la profesión y a las Ciencias Sociales en general. Los resultados obtenidos serán difundidos en ámbitos académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Esta propuesta de investigación se respalda en un trabajo sinérgico de académicos de carreras y programas
de Trabajo Social de varios países latinoamericanos nucleados en el nodo internacional de grupo de Colombia, que consideran que en la actualidad el campo disciplinar de Trabajo Social con intervención grupal, necesita reactualizarse y efectuar aportes a este campo disciplinar.

Conclusiones
El Trabajo Social con grupos es una práctica diferenciada que permite recuperar lazos sociales desde la
base, desde el aquí y ahora, pero con memoria y posibilidad de considerar riesgos y oportunidades; permite
desarrollar procesos autogestivos y asumir a cada persona desde sus derechos por pertenecer a la especie
humana. Es una mirada singular y global a la vez. La lógica de análisis vincular en los grupos, es una lógica
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global y convergente, más coherente con un mundo diverso, heterogéneo y a la vez generador de instancias
cohesivas colectivas.
Se asume así una mirada del mundo capitalista de fuerte crítica a lo colonial, desde cuando se inició en Latinoamérica la invasión del saqueo y la extracción capitalista.
A partir de lo enunciado, lo que se intenta desde el Nodo de Grupo, es visibilizar tradiciones de estudio colonizadas, superar un fuerte bloqueo epistémico que conquistó el conocimiento de los grupos a fin de lograr
un máximo proceso de producción y empoderarlo desde la profesión del Trabajo Social. Se considera que el
trabajo epistémico iniciado desde este colectivo profesional, abre puertas hacia la recuperación, actualización
y avance del estudio de los grupos sociales, con énfasis en lo vincular social.
El equipo de docentes investigadores del nodo, resolvió tomar posiciones, tomar partido y renunciar a sostener la pseudoneutralidad que ha mantenido por años el llamado conocimiento experto o técnico. La idea es
hacer opciones intelectuales, teóricas, metodológicas, técnicas instrumentales, ético políticas referidas al estudio de los grupos. Todo lo trabajado es un acto político, que amplía la visión e intenta asegurar la inscripción
de todos los ciudadanos en lo público y el derecho de todos a decir y decir-se en sociedad.
Por ser parte de universidades nacionales ya sean de gestión estatal o privada, el compromiso es ético político
y es imprescindible generar estos espacios de encuentro y debate para afianzar vínculos interuniversitarios y
contribuir al espíritu de diálogo que amerita la construcción de espacios para el avance del conocimiento, el
rescate del espíritu de las intervenciones profesionales y la revisión y elucidación de nuevas formas.
Por ello, la propuesta de investigación intenta recuperar lo conocido, reflexionar colectivamente, y efectuar
nuevos aportes conceptuales respecto a categorías que involucran la intervención profesional con grupos.
“Lo importante es que se multiplican los espacios grupales, algo está cambiando y eso es válido”
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REALIDADE, EMANCIPAÇÃO E DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO
TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL COM MOVIMENTOS SOCIAIS
Mailiz Garibotti Lusa36
Jessica Flores Mizoguchi37
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Braisl

Resumo
Trata sobre a dimensão pedagógica do trabalho dos assistentes sociais, articulada às lutas e movimentos sociais no quadro da
realidade brasileira atual. Visa conferir visibilidade à necessária retomada do debate sobre a dimensão pedagógica do trabalho profissional, especialmente na conjuntura atual, a fim de reativar nos processos de trabalho a assessoria às lutas e movimentos sociais.
Discorre sobre a conjuntura conservadora de criminalização das lutas sociais no Brasil; a emancipação política e a emancipação
humana no horizonte pedagógico; a dimensão pedagógica do trabalho profissional; e por fim, tece um ensaio conclusivo sobre a
necessidade de retomar as articulações com os movimentos sociais e fortalecer suas lutas, sabendo que neste momento é preciso
resistir, para que em breve se volte a avançar na conquista de direitos e na transformação da realidade.
Palavras chaves Dimensão pedagógica. Serviço Social. Movimentos Sociais.

Introdução
Este trabalho discute a dimensão pedagógica do trabalho dos assistentes sociais, especialmente no âmbito
das lutas e movimentos sociais, defendida aqui sob a perspectiva emancipatória. Intenciona-se conferir visibilidade à necessidade de retomar o debate sobre a dimensão pedagógica do trabalho profissional, especialmente na conjuntura atual. Resulta da pesquisa fundamentada no materialismo histórico dialético marxista,
de caráter exploratório, realizada por meio de investigação bibliográfica, mas também através das reflexões
produzidas no âmbito das experiências de extensão universitária em assessoria aos movimentos sociais numa
capital do sul brasileiro. As reflexões têm aportes especialmente em Iasi (2011), Tonet (2017), Silva (2017) e
Abreu (2010).
Indica-se que dimensão pedagógica na perspectiva emancipatória poderá desencadear processos que levem
à emancipação política dos sujeitos, enquanto horizonte histórico possível num momento de hegemonia da
ordem do capital, os quais tenham na emancipação humana o seu horizonte utópico, considerado motor mobilizador das transformações cotidianas.
1. Conjuntura Conservadora de Criminalização das Lutas: Entre o Passado e o Presente Brasileiro
A partir dos anos 2000 ocorrem mudanças na conjuntura, que ganham novo cariz, especialmente com a
eleição do Partido dos Trabalhadores (PT) para o governo federal, inaugurando um novo momento caracterizado pelo chamado ‘neodesenvolvimentismo’ ou ‘desenvolvimentismo social’ (CASTELO, 2012; PEREIRA,
2012). A nova estratégia de governo não se desloca do domínio neoliberal, num momento em que se aprofundaram as desigualdades sociais e se agravaram as expressões da questão social.
36 Email: mailiz@ufrgs.br
37 Email: jemizoguchi@gmail.com
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Os investimentos na institucionalização das políticas sociais aconteceram de forma inédita até então, de que
é exemplo a Política Nacional de Assistência Social criada em 2004. Todavia, a focalização do atendimento
na pobreza, a residualidade das políticas, os processos de privatizações da prestação do atendimento – que
constitucionalmente configura-se como dever do Estado –, a intensificação da mercantilização dos mais diversos serviços sociais, especialmente a saúde e a educação, impediram o conjuntos das políticas sociais de
concretizar os direitos sociais conquistados pelas lutas dos anos 1980.
O neodesenvolvimentismo evidenciou a estratégia de gestão através das alianças políticas, cujos investimentos governamentais voltaram-se para a esfera social da sociedade, mas predominantemente subsidiaram a
burguesia, aquecendo o mercado e transferindo o fundo público para a iniciativa privada através da redução
de impostos para as indústrias, do financiamento público para os novos investimentos do mercado e mesmo
do aquecimento do consumo, inclusive através da transferência de renda proveniente dos programas sociais.
Logo, os mais de 13 anos de governo do PT frente ao governo federal modificaram o cenário brasileiro, sem
romper com a perspectiva neoliberal. Ao final, não surpreende de todo o golpe da direita em um governo
pressupostamente de centro-esquerda, mas que de fato concretizou-se como um governo de coalizão com a
burguesia agrário-industrial e com o capital internacional. O atendimento dos mínimos sociais e a diminuição
dos índices de pobreza e miserabilidade, sem alterar o aprofundamento das desigualdades sociais, foram
justificados como elementos a fundamentar a falsa idéia de que ‘o Brasil vivia um governo de esquerda, com
perfil socialista’, o que, por si só, aponta para o avanço da despolitização e alienação da população nos últimos, pelo menos, 20 anos. Esse foi um dos fortes elementos do discurso que sustentou o golpe midiático,
jurídico e parlamentar, que retirou a ex-presidente Dilma Rousseff na Presidência da República e empossou
ilegitimamente o atual Presidente Michel Temer. Por trás dos elementos dos discursos, que atribuíam a principal razão à corrupção na gestão federal, encontra-se a retomada conservadora no plano da vida social,
política e cultural do país.
Esse avanço da reação conservadora no Brasil se apresenta em diversas facetas. Nos planos econômico,
social e cultural podemos apontar e analisar seu aparecimento e consequências para a classe trabalhadora
em tempos de crise – gerada pelas contradições estruturais do capital, e que, no entanto, é financiada através
da redução de investimentos em políticas sociais, alta taxa de desemprego, retirada de direitos trabalhistas
conquistados através de muitas lutas e resistências sociais, entre outros, pela classe trabalhadora.
Embora o conservadorismo tenha se apresentado já anteriormente à gestão de Dilma Rousseff na presidência
do Brasil, aponta-se a sua concretização através do golpe em 2016. Com isso, inaugurou-se um novo período
na dinâmica do país, quando Michel Temer inicia processos anti-democráticos que conferem materialidade a
um projeto político não eleito e não reconhecido, expresso no Programa de governo “A ponte para o futuro”.
Entre as medidas, ainda no ano de 2016 o governo apresenta o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) n.
55, que é aprovada e passa a vigorar em dezembro do mesmo ano como Emenda Constitucional (EC) n. 95.
A justificativa do desgoverno golpista de Michel Temer foi o reequilíbrio das contas públicas e a redução da
dívida do setor público, o que justificaria tal medida de intervenção econômica no Estado. No entanto, a “PEC
do fim do mundo”, como foi batizada pelos movimentos sociais, é a mais evidente demonstração do Estado
que a elite brasileira defende: sem recursos para as áreas sociais como saúde, educação e assistência, numa
completa desresponsabilização da proteção social da classe trabalhadora. O congelamento de investimentos
86

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

nestas áreas significa, entre outras questões, o sucateamento da universidade pública, do Sistema Único de
Saúde e do Sistema Único da Assistência Social.
No entanto, dialeticamente, apresenta-se a resistência e as lutas sociais que ocorreram desde 2016 em todo
país, dentre as quais se destaca as ocupações em escolas e universidades públicas pelos estudantes universitários. As tantas manifestações políticas denunciaram o conservadorismo e reacionarismos presentes
no Estado e na sociedade brasileira e evidenciaram o real motivo desse processo político: as disputas de
interesses de classes e a retomada explícita da dominação burguesa, a partir de estratégias de um Estado
autoritário, que faz com o uso da violência e coerção, inclusive pela via da dominação ideológica a fim de
assegurar a alienação.
A aprovação da Reforma Trabalhista, em 2017, significou enorme retrocesso para a classe trabalhadora no que
tange à drástica redução de direitos e garantias ao trabalhador, que foram efetivadas através da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. O fim do imposto sindical anual, terceirização, grávidas trabalhando em
locais perigosos, redução do horário de almoço, entre outras alterações, demonstram que, para a burguesia
brasileira, quanto menos direitos para as trabalhadoras e os trabalhadores maior será o seu lucro e que é
esse o seu único interesse. Para ela, a saúde física e mental do trabalhador é descartável. Em contraposição
à Reforma Trabalhista, as centrais sindicais e demais movimentos sociais chamaram, em vários momentos
do ano de 2017, dias de greve geral, os quais pararam as principais capitais do país e cidades do interior, demonstrando que a força da classe trabalhadora está viva.
Essa conjuntura de recrudescimento do conservadorismo marca cotidianamente a vida do povo brasileiro em
pequenas e grandes ações. O aprofundamento da criminalização da pobreza, especialmente da juventude
negra de periferia; a constante ameaça de conflito armado na fronteira com a Venezuela, que se intensifica
desde 2016; o encerramento da exposição “Queer Museu” no Santander Cultural em Porto Alegre, em 2017;
e, em 2018 a prisão do ex-presidente Lula, a intervenção militar no Rio de Janeiro, o extermínio da vereadora
do Rio de Janeiro Mariele Franco; além da permanente e crescente criminalização e repressão violenta aos
movimentos sociais em todo país demonstram que a realidade concreta da sociabilidade burguesa, patriarcal,
racista e lgbtfóbica perpassa os mais diversos aspectos da vida social.
No entanto, não há ilusões, no modo de produção capitalista não há saída, pois ele ancora-se na exploração
do homem pelo homem, a partir da contradição fundamental entre capital e trabalho. Logo, entende-se que as
relações sociais conservadoras na atual conjuntura brasileira tem por fundamento a insígnia do capital e por
consequência a inegável concentração de riquezas nas mãos da burguesia e o aguçamento do pauperismo
da classe trabalhadora. Isso pois,
Quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a energia de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho,
tanto maior o exército industrial de reserva. A força de trabalho disponível é desenvolvida pelas
mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial
de reserva cresce, portanto, com as potências da riqueza. Mas quanto maior esse exército de
reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação consolidada, cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto maior, finalmente,
a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o paupe87
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rismo oficial. Essa é a lei absoluta geral, da acumulação capitalista (MARX, 1996, p. 274).
Na sociabilidade do capital apresentam-se tanto as expressões da contradição entre a produção, cada vez
mais coletiva de riquezas e apropriação cada vez mais privada destas, quanto em relação às lutas e resistências da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. Neste sentido, para finalizar esta breve análise de
conjuntura, é necessário registrar que não são novidades as estratégias da sociedade e Estado burguês para
o enfraquecimento das lutas sociais. O mesmo cenário já vinha sendo apontado desde a década de 1990.
Estamos em 1998 e o refluxo de uma classe trabalhadora massacrada pelo desemprego estrutural,
pela miséria e até pelas catástrofes, descrentes de suas lideranças, desencantadas com as promessas negadas, adiadas, de constituinte livre e soberana [...] perplexa com a ditadura do grande
capital, travestida de democracia [...]. O que estarão querendo nos dizer as assembleias sindicais
esvaziadas, a diminuição do número de sindicalizados, os altos índices de abstenção eleitoral em
um país em que o voto é obrigatório? Mesmo as centrais sindicais e os partidos de esquerda não
estão conseguindo mobilizar o conjunto dos trabalhadores ativos, ou as ditas camadas populares.
Como interpretar, sem cair em uma explicação mecânica e simplista, o fortalecimento dos movimentos religiosos “fundamentalistas” em que milhares de pessoas lotam estádios e pagam para
ser abençoadas? Para onde aponta a internacionalização dos mercados? Para o internacionalismo
das lutas ou para a competição entre trabalhadores por uma vaga no mercado de trabalho (pelo
direito de se manterem explorados), que tem gerado movimentos xenófobos e o recrudescimento
do fascismo e do nazismo? (RIBEIRO, 1998, p. 64-65).
É imprescindível considerar, portanto, que vivemos há algumas décadas um mesmo processo, o qual decorre da própria crise estrutural do capital, manifestada fortemente a partir dos anos 1970. Nesse cenário que
persiste há décadas o enfraquecimento da organização política e das lutas da classe trabalhadora é uma das
estratégias do capital para que o modo de produção não seja criticamente contestado e sucumba frente à
construção de processos dirigidos à outra sociabilidade.
Por fim, não se pode encerrar este breve apanhado sobre a conjuntura sem reportar ao ‘pessimismo da inteligência e otimismo da vontade’, atribuído à Gramsci (DELLA SANTA, 2016), que impele a uma crítica coerente
da realidade, articulada à necessidade de mobilizar e atuar nesta realidade.
[...] A ação emancipatória que está posta no horizonte das lutas, educa o capital, obrigando-o a redimensionar-se para continuar extraindo a mais-valia e inspirando, ou educando o povo para novas
lutas. A contradição não atravessa apenas as relações de força, ela marca as práticas dos sujeitos
diferentes que avançam, recuam, se unem, se dividem, se enfrentam, se reconhecem, se inspiram,
se preparam para novos confrontos. Nessa caminhada é que os iguais descobrem suas diferenças
e os diferentes encontram sua igualdade, descolando-se da unidade arbitrária e, aos poucos, vão
tentando reaprender os vínculos com a unidade provisória, construída a partir de interesses comuns, não de uma categoria abstrata, imposta (RIBEIRO, 1998, p. 67).
Assim, é necessária uma vontade de atuar que retire trabalhadores, assistentes sociais, militantes de movimentos e lutas sociais do imobilismo, mesmo diante do ‘temeroso’ cenário brevemente exposto. Isso, pois,
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entende-se que são nos momentos de maior crise, quando as condições de vida e as violações de direitos
da classe trabalhadora caíram a patamares antes não imaginados, é que podem ser acionados processos de
construção de consciência sobre a realidade, que levem a uma articulação interna da própria classe, capaz de
operar os enfrentamentos necessários. Para isso, é necessário mobilizar, produzir processos democráticos e
participativos que atuem a partir de uma pedagogia emancipatória. Este é também um elemento da conjuntura.
2. Emancipação Política e Emancipação Humana no Horizonte Pedagógico
Acreditamos que está se abrindo um período importante para a reflexão e o debate entre aqueles
que persistem no caminho da transformação social. Na área da educação popular, desarmam-se
velhos preconceitos e produzem-se patamares nos quais a polêmica pode se estabelecer e levar
a trocas e contribuições mútuas que só beneficiarão nossos propósitos libertadores. (IASI, 2011,
p. 172)
A partir dos elementos conjunturais apresentados no item anterior e acreditando que se está vivendo um novo
momento no que tange a organização das lutas sociais no Brasil, passa-se a sistematizar algumas reflexões
sobre emancipação política e emancipação humana. Este momento novo requisita daqueles que persistem
no caminho da transformação social desarmar velhos pensamentos, repensar e aprender com os processos
históricos, a fim de reafirmar estratégias que avancem para um horizonte verdadeiramente de emancipação e
libertação na direção de outra sociabilidade.
Para tanto, neste item do estudo far-se-á uma incursão inicial à discussão sobre emancipação na perspectiva
marxista, refletindo sobre a sua definição e problematizando as possibilidades concretas para sua efetivação
na conjuntura atual das lutas e movimentos sociais. Para chegar a este debate, o elemento central da discussão versará sobre a diferença substancial entre a emancipação política e a emancipação humana e o nexo
processual entre elas, que é operado pela construção de processos de consciência.
Ao tratar a consciência como um processo, que pode levar à emancipação política e, quiçá, humana, afirma-se
que a manifestação inicial da consciência é a alienação, localizada ainda no plano do senso comum. O processo contraditório que levaria a sua superação estaria na revolta, que é uma forma transitória de consciência.
Já a segunda forma de consciência remete à coletivização sobre os processos vividos, que levaria a identificação grupal necessária para atingir a ‘consciência em si’. “É na greve a sua mais didática manifestação. A
injustiça vivida como revolta [individual] é partilhada numa identidade grupal, o que possibilita a ação coletiva”
contra o capital, negando a ele em suas formas de exploração relativa ao coletivo do grupo. As contradições
desta segunda forma levariam à consciência revolucionária, que seria fruto de uma dupla negação, pois “num
primeiro momento o proletariado nega o capitalismo, assumindo sua posição de classe, para depois negar-se
a si próprio enquanto classe, assumindo a luta de toda a sociedade por sua emancipação contra o capital”
(IASI, 2011, p. 29; 32), que é a passagem da classe em si para a classe para si.
Esse processo de construção da consciência não é linear, o que significa que atingido um nível de consciência
não se avança mecanicamente para outro, pelo contrário, é um processo como um todo, que envolve avanços,
mas também retrocessos à etapas anteriores. Em suma, “o indivíduo transcende o grupo imediato e o vínculo
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precário com a realidade dada, busca compreender relações que se distanciam no tempo e no espaço, toma
como sua a história da classe e do mundo. Passa a conceber um sujeito coletivo e histórico como agente da
transformação necessária” (IASI, 2011, p. 35).
Importante considerar que a superação da segunda forma de consciência exige do indivíduo entender que a
transformação vai para além da sua temporalidade, ou seja, “a consciência nos aponta uma tarefa que transcende a nossa vida individual” no tempo e no espaço, exigindo compreender até mesmo para além do coletivo
e de sua classe, o que apontaria para a superação da própria sociabilidade capitalista (IASI, 2011, p. 40; 41).
Ora, ao se falar da consciência como um processo, está se falando da construção de uma nova consciência,
distinta da anterior, o que implica necessariamente na transformação. Há que se ter cuidado com reflexões
demasiadamente otimistas, que possam levar ao equívoco de considerar que, uma vez desencadeados processos de consciência com uma coletividade maior, assegurar-se-ia uma ‘nova consciência’, que levaria a
uma nova condição para a classe trabalhadora e tudo se resolveria. Ora:
Na sociedade capitalista não podemos alcançar uma nova consciência, a não ser de forma embrionária. Somos, no máximo, indivíduos da sociedade burguesa, dispostos a destruí-la. É certo que
já se apresentam em germe, elementos dessa nova consciência, no entanto, ela pressupõe uma
nova ordem de relações para que tenha a base tornando-a possível. [...] Portanto, a transformação
da consciência não está além da luta política e da materialidade onde esta se insere. É, ao mesmo
tempo, um produto da transformação material da sociedade e um meio político de alcançar tal
transformação (IASI, 2011, p. 42; 43).
A compreensão dos processos de construção de consciência permite compreender o que o Serviço Social
brasileiro denomina de processos de construção de autonomia, capazes de produzir emancipação política,
enquanto o nível máximo do processo emancipatório possível na sociabilidade capitalista. Neste ponto, adentra-se a discussão sobre emancipação política e emancipação humana, afirmando, desde logo, que “a possibilidade da emancipação humana, de restituir o mundo e as relações humanas aos seres humanos, passa pela
superação das mediações criadas por esses mesmos seres em sua ação sobre o mundo”, ou seja, “passa
pela superação da mercadoria, do capital e do Estado” (IASI, 2011, p. 73).
Assim, a emancipação humana evidencia-se enquanto um horizonte não possível no momento presente, mas
que tem sua potencialidade enquanto referencial a dar a direção para as lutas e mobilizações sociais e políticas. Neste sentido, “a emancipação humana, ainda que não prescinda da emancipação política, surge
da superação de seus limites e se realiza através da negação do cidadão burguês, abstrato, submetido à
sociedade de classes e à propriedade privada” (SILVA, 2010, p. 148). Este horizonte, chamado por muitos de
utópico, pode sim potencializar a organização da classe trabalhadora, mobilizando em suas lutas. Mas, será
necessário criar estratégias de construção de processos de consciência, que retirem a classe trabalhadora
do nível da alienação e possam levá-la à consciência e identidade de classe como requisitos necessários
para conquistar as transformações possíveis dentro da ordem do capital, tendo por horizonte final a própria
superação da ordem.
As ações profissionais – aqui a referências é para as mais diversas profissões, especialmente aquelas das
ciências sociais e humanas –, ou mesmo de militantes, que desenvolvem processos de construção de cons90
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ciência para as mulheres e homens da classe trabalhadora, na direção da transformação societária, carregam
em si a dimensão pedagógica numa perspectiva emancipatória, desde a emancipação política possível, à
direção da emancipação humana somente passível de concretude em outra sociabilidade.
Para isso, é necessário instituir um processo contínuo e permanente, a ser construído cotidianamente com
os próprios sujeitos, sabendo que seu produto se explicitará (caso se explicite) em um período relativamente
longo, por isso se falar numa temporalidade revolucionária que transcende o próprio sujeito (IASI, 2011).
Por outro lado, entende-se que são possíveis transformações no cotidiano dos sujeitos, que significam conquistas, de forma geral. Nesse sentido, a própria resistência ao retrocesso de direitos e ao desmonte das
políticas sociais pode ser considerado como um avanço, num cenário extremamente conservador, no qual
o Estado neoliberal lança mão de inúmeros recursos para assegurar a ordem do capital e a hegemonia da
burguesia. Tais conquistas cotidianas, dentre as quais a organização de classe para a resistência, exigem práticas pedagógicas, que resultarão nas transformações cotidianas, estas sim postas num horizonte temporal a
ser vivido pelo próprio sujeito.
A partir da análise da realidade atual e da constatação de que “a oposição radical entre capital e trabalho
existe e não deixará de existir enquanto perdurar, sob qualquer forma, o sistema capitalista”; que “o proletariado, classe fundamental da revolução, está, neste momento, ausente”, e que disso resulta o reconhecimento que este se “configura um momento profundamente contrarrevolucionário”, pode-se, conscientemente,
“fundamentar a elaboração de práticas educativas que contribuam para a realização dos fins que interessam
ao proletariado”. Tais atividades educativas terão caráter emancipador, contribuindo para a contestação da
sociabilidade do capital e para a construção de outra ordem societária. Mas, para isso, é necessário “[...] o
domínio da concepção marxiana de mundo, de homem, de sociedade, de história, do processo histórico, da
lógica do capital e da crise atual” (TONET, 2017, p. 236-237).
Significa dizer que trabalhar na perspectiva da emancipação política da classe trabalhadora configura-se
como uma estratégia de um processo mais amplo de lutas voltadas à transformação histórica da atual sociabilidade. Tal estratégia pode ser fortemente impulsionada por processos educativos, ou ainda, processos de
produção de consciência de classe, que sejam assegurem a dimensão pedagógica desta construção coletiva.
É nesse sentido que todo aquele que colaborar para o desenvolvimento de tais processos torna-se um educador no sentido mais amplo.
Não parece haver dúvida que o número atual de educadores que trabalhem nesse sentido é extremamente reduzido. Mas, a realidade é dinâmica. A luta de classes entre capital e trabalho teve, e
ainda terá, inúmeros altos e baixos. E, a meu ver, a realização dessas atividades educativas emancipadoras, junto com as lutas das categorias que fazem a educação e sua articulação com as lutas
gerais, poderá ser uma contribuição para o avanço na luta revolucionária (TONET, 2017, p. 237).
Saber que as ações profissionais daqueles que atendem a classe trabalhadora, mas também dos militantes
de lutas e movimentos sociais, são eivadas por uma dimensão pedagógica é um primeiro passo. Fazê-las
transversalizar pela perspectiva emancipatória é o segundo. Assumir o compromisso com tais práticas pedagógicas emancipatórias é o caminho para fazer avançar a luta revolucionária desde o cotidiano de vida da
classe trabalhadora.
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Logo, frente ao cenário sinalizado no item anterior, é mais que urgente retomar nos debates a discussão sobre
os processos pedagógicos emancipatórios, considerando a concretude possível da emancipação política e
a necessária utopia da emancipação humana. Tais processos não se concretizarão sem que se atente para a
imprescindível construção de consciência de classe, que deve partir desde a primeira forma de consciência,
até atingir com a coletividade a consciência revolucionária.
3. Dimensão Pedagógica do Serviço Social, Movimentos e Lutas Sociais
O trabalho profissional do assistente social inscreve-se no âmbito das relações sociais e tem como objeto as
expressões da questão social, produzidas pelas contradições estruturais e inerentes ao capitalismo. Assim, o
Serviço Social constitui-se como área de conhecimento e de trabalho, interferindo diretamente nas relações
de produção e reprodução social da classe trabalhadora, de modo a produzir inflexões em seu modo de vida
e de trabalho. Isso significa a potencialidade de produzir rupturas ou continuidades nas relações sociais.
Compreender como a dimensão pedagógica do trabalho profissional junto aos movimentos sociais tem a
potencialidade de produzir contribuições e inquietações, que levem à edificação de outro projeto societário,
pode significar o divisor de águas para a materialização do projeto ético político profissional nas lutas sociais. Dimensão pedagógica no sentido educativo, da construção de saber, que pode e quer contribuir para a
construção dos processos de produção de consciência crítica, logo, uma dimensão ‘pedagógica’ entendida a
partir de “uma concepção de educação que se amplia para transgredir os estreitos limites da escola na qual
a encerrou o pensamento liberal” (RIBEIRO, 1998, p. 66).
A reflexão sobre a presença de uma dimensão pedagógica no Serviço Social desde o seu surgimento começa
a ser feita a partir dos anos 1970, nos marcos dos reflexos do Movimento de Reconceituação. O amadurecimento desta reflexão no Brasil vem a partir dos anos 1980, com a consolidação da matriz teórica marxista.
Embora tais reflexões discutam a dimensão pedagógica em toda trajetória histórica da profissão, aqui se enfoca como esta dimensão está presente no trabalho profissional, especialmente no âmbito da academia e da
assessoria pela via dos projetos envolvendo ensino, pesquisa e extensão, a partir da década de 1980, por ser
este o período de maior efervescência dos movimentos e lutas sociais no Brasil.
A partir dos anos 1980 “as instituições universitárias passam a constituir na referida conjuntura espaços privilegiados para o desenvolvimento de experiências alternativas comprometidas com os interesses das classes
subalternas”, como resultado da refuncionalização das universidades frente à reestruturação do Estado e das
peculiaridades resultantes da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, que passam a ser “direcionados
para os interesses e necessidades das classes subalternas”. Esse processo resultou, inclusive, do ingresso de
novos docentes na vida acadêmica, “o que franqueia as incidências do processo de revigoramento do marxismo”, que definitivamente contribuiu para que as experiências comprometidas com a classe trabalhadora
tomassem vigor (ABREU, 2010, p. 145).
É neste sentido que o Serviço Social passa a compreender que seu trabalho encontra-se transpassado pela
‘educação’, enquanto um dispositivo de luta capaz de conservar a sociabilidade vigente, ou levar ao seu
questionamento e problematização. “É neste segundo sentido que se torna possível pensar a educação como
práxis emancipadora substancial” (SILVA, 2017, p. 244).
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A aproximação com a classe trabalhadora, enquanto direcionamento da luta pela defesa dos direitos e interesses dessa classe, que se consolida no projeto profissional a partir desse mesmo período, resulta das
condições concretas determinadas pelo:
movimento de democratização das relações sociais, em que avançam estratégias de politização
dessas relações integradas às lutas sociais e organização das referidas classes e, contraditoriamente, pelas estratégias estatais no âmbito das políticas sociais direcionadas à busca de legitimidade do sistema de poder em crise (ABREU, 2010, p. 151).
Assim, evidencia-se que o assistente social produz em seu processo de trabalho práticas educativas, ao passo que suas ações que implicam na produção de consciência.
Um dos papéis da educação é plasmar as consciências das pessoas humanas com valores, princípios e costumes. [...] Apesar do intenso esforço da classe dominante, [...] esse processo não é e
nunca será linear ou unívoco. Assim, há fissuras por meio das quais é possível uma práxis educativa eminente emancipadora, em contraponto às práticas educativas consubstanciadas na manutenção do modelo social vigente (SILVA, 2017, p. 243).
Já ciente da sua função pedagógica junto à classe trabalhadora, um novo perfil pedagógico vai sendo construído a partir desse momento, agora numa perspectiva emancipatória. Tal perfil pode ser observado a partir
do desenvolvimento de três estratégias profissionais. A primeira trabalhou a “educação popular como instrumento da prática do assistente social nos diferentes espaços de atuação profissional”, o que significou
a reconstrução da função pedagógica no exercício nos serviços, equipamentos e programas das políticas
sociais. Tratou-se do desvendamento das contradições sociais presentes no cotidiano de vida dos sujeitos e
no próprio atendimento institucional, produzindo processos críticos de análise da realidade com a população
atendida e a compreensão crítica dos seus direitos (ABREU, 2010, p. 155; 157).
A segunda estratégia foi a “formação de alianças políticas visando a alteração da correlação de forças políticas nos espaços de intervenção profissional e na sociedade, a partir dos interesses das classes subalternas”
(ABREU, 2010, p. 159). Esta estratégia se efetivou pela construção de articulações políticas voltadas para “o
fortalecimento das organizações e movimentos populares como possibilidade da constituição e ampliação de
uma base de força dos usuários na dinâmica institucional” (Ibidem). Há de se destacar que esta estratégia é
a que mais diretamente incidiu junto aos movimentos e lutas sociais, através do apoio político e a assessoria
técnica.
A terceira estratégia foi a “inserção profissional nos processos de luta pela conquista e garantia com ampliação de direitos sociais fundados em princípios de democratização da gestão pública, universalização dos
atendimentos e justiça social” (Ibidem, p. 161). Ela se concretizou pela atuação direta dos assistentes sociais
nos processos de lutas, que implicaram na conquista de direitos sociais, os quais passaram a nortear o trabalho profissional. Concretizaram-se também no redimensionamento dos serviços assistenciais, na construção
de outra perspectiva de participação e de controle social das políticas, assim como no processo de resistência a ofensiva neoliberal, que fortemente se manifesta a partir dos anos 1990, mesmo frente ao agravamento
das expressões da questão social.
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No âmbito do trabalho com os movimentos e lutas sociais, as formulações no interior do Serviço Social levam
a percebê-los como instância de representação política das classes populares e, como tais, como sujeitos
da transformação social. Isso porque “as lutas dos movimentos sociais em torno das demandas de serviços
sociais tem oportunizado a tomada de consciência de direitos e reforçado a necessidade de organização,
contribuindo, dessa forma, para a conscientização política da classe”. Nesse contexto, os movimentos sociais
populares, situam-se como a expressão política da classe trabalhadora e como espaço privilegiado para a
ação profissional que se diz comprometida com os interesses e necessidades dessa classe (SILVA, 2011, p.
192). Então:
Evidencia-se que a transformação social não é prerrogativa do assistente social. Ela não se faz via
categoria profissional, mas através da luta da classe trabalhadora. Assim sendo, verifica-se que
a transformação social ocorrerá a partir da participação do homem enquanto ser social. Sujeito
coletivo, nas lutas cotidianas, onde desenvolve sua autonomia, sua consciência crítica. [...] O sujeito coletivo, privilegiado do processo de transformação social, apontado na literatura do Serviço
Social, são, sem dúvida, os movimentos sociais populares, entendidos como novos sujeitos desse
processo, a partir das lutas que vêm promovendo na sociedade (ibidem, p. 220).
Será na conjuntura dos anos 2000 que se observará uma forte ameaça à continuidade e fortalecimento da
dimensão pedagógica emancipatória no Serviço Social brasileiro. O cenário de criminalização das lutas sociais e dos movimentos, ao mesmo tempo de refreamento das políticas sociais pelo Estado neoliberal e pelo
avanço do conservadorismo pela via da pós-modernidade, trará suas implicações nas reconfigurações da
função pedagógica da prática do assistente social. Nesse sentido, “são redescobertos eixos temáticos, identificados anteriormente como a ‘ajuda psicossocial individualizada’, a ‘participação’ e a ‘formação’ de uma
vontade coletiva nacional popular’, em suas atualizações e redimensionamentos” (ABREU, 2010, p. 186).
Todavia, mesmo frente a esse cenário os assistentes sociais brasileiros resistem na defesa da hegemonia do Projeto Ético Político profissional, que confere a direção para que, mesmo sob fortes
ameaças, tenha materialidade à dimensão pedagógica do trabalho com os amplos segmentos da
classe trabalhadora numa perspectiva emancipatória.
Defendemos que é possível ao profissional identificar que as demandas se acham saturadas por
determinações econômicas, políticas, culturais e ideológicas que exigem mais que ações imediatas, repetitivas, de rápida execução, ou decisões tomadas em caráter de urgência, desprovidas de
uma reflexão mais aprofundada. Implicam intervenções teoricamente fundamentadas e escolhas
políticas que considerem uma postura ética e um projeto de classe que vise a superação desse
modo de sociabilidade, os interesses societários da classe trabalhadora, os direitos sociais, as
normas e princípios que orientam a profissão, para buscar na realidade a mediação necessária, a
fim de responder qualificadamente às demandas da classe menos favorecida e suas requisições
profissionais (BARBOSA, 2016, p. 155).
Defesas profissionais nesse sentido, indicam que “a luta por direitos recoloca-se, na atualidade, num fronte
em que a necessidade de resistência e enfrentamento das políticas econômico-sociais de cunho neoliberais
passa pela desmistificação da retórica dominante” (ABREU, 2010, p. 229), exigindo dos assistentes sociais
retomar os processos de construção de consciência, de autonomia e de emancipação política.
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Considerações Finais
É preciso pensar o papel da Universidade em sua relação com os movimentos e lutas sociais, considerando
que, “se pudermos contribuir com o nosso conhecimento para que os movimentos dos quais participamos
possam perceber mais objetivamente suas contradições e possibilidades de avanços, já é um passo”. Isso
porque ainda “temos muito a aprender com suas lutas, sua criatividade, sua capacidade de combate e até
com suas fraquezas, que são também as nossas fraquezas” (RIBEIRO, 1998, p. 68).
Assim, reforça-se a necessidade de retomar e fortalecer a dimensão pedagógica do trabalho profissional,
sabendo que “o processo educativo como práxis emancipadora somente é possível se os envolvidos assumirem a postura de agente transformador da sociabilidade vigente e buscarem com convicção a superação do
capital” (SILVA, 2017, p. 243). Eis a tarefa profissional mais desafiadora e necessária neste momento.
Para seguir nessa direção é preciso não incorrer em estratégias utópicas, descoladas do chão da realidade
capitalista neoliberal e conservadora. Mas também é necessário não se equivocar na análise desta realidade
e obscurecer as lutas daqueles que agem resistindo, disputando espaços, politizando-se, avançando e recuando para tomar novo fôlego.
Logo, se de fato o Serviço Social brasileiro quiser materializar seu projeto profissional, é imprescindível retomar suas articulações com os movimentos sociais e fortalecer suas lutas, sabendo que neste momento é
preciso resistir, para que em breve se volte a avançar na conquista de direitos e na transformação da realidade.
É preciso, por fim, que o Serviço Social assuma este papel também no âmbito acadêmico, multiplicando as
necessárias experiências de assessoria às organizações, mobilizações, lutas e movimentos sociais.
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REFLEXÕES SOBRE SINDICALISMO E SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL
Albany Mendonça Silva 38
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - Brasil

Resumo
Este ensaio discute a retomada da organização sindical no âmbito do Serviço Social, nos anos 2000, com a constituição da Federação Nacional dos Assistentes Sociais (FENAS) e ampliação da reabertura dos sindicatos em todo o país, no contexto de reformas
sindical e trabalhista. Para tanto, o estudo respalda-se numa perspectiva histórica crítica que apreende, no plano histórico, os determinantes da relação capital-trabalho e processos históricos da restruturação do capital e das formas de sociabilidade burguesa que
impactam na sua manifestação. A partir da apropriação de reflexão histórico-bibliográfica e do uso de dados da pesquisa com assistentes sociais, registra-se que a reabertura dos sindicatos por categoria constitui-se para os profissionais uma saída para assegurar
a representação/composição da categoria em espaços e fóruns de decisão e negociação, respaldada na reforma sindical de Luís
Inácio Lula da Silva, que fortalece uma consciência sindical em detrimento de uma consciência mais ampla da classe trabalhadora.
Palavras-chave: Estado. Serviço Social. Reforma Sindical.

Considerações Iniciais
Historicamente, há um acúmulo sobre o debate sindical no âmbito do Serviço Social brasileiro, o qual aponta
uma preocupação com os rumos da organização sindical após 1980, que culminou na virada do novo sindicalismo para o sindicalismo propositivo. Esse debate se reporta, também, ao processo de transitoriedade
inconclusa, na década de 1990, com o fechamento dos sindicatos de categoria e o incentivo a organização
por ramo, e à reabertura desses sindicatos, a partir de 2000, no contexto de ofensiva do capital e de refluxo
do movimento sindical.
Nesse sentido, recuperar o debate da reabertura dos sindicatos de assistentes sociais no contexto de crise
do capital, torna-se fundamental para compreender os novos determinantes que incidem na dinâmica do real
que impulsionaram esse processo de fortalecimento dos sindicatos por categorias na contemporaneidade.
Para tanto, faz-se necessário problematizar o processo de construção do novo sindicalismo, orientado pela
CUT, com vistas à consolidação do sindicalismo classista que se lança o debate sobre a extinção dos sindicatos de assistentes sociais e a reorganização política da categoria com o fortalecimento dos conselhos de
classe, na perspectiva de situar a dinâmica de fechamento dos sindicatos, e consequente, a motivação para
reabertura dos sindicatos, a partir dos anos 2000, com o artificio da constituição da Federação Nacional dos
Assistentes Sociais (FENAS).
Cabe salientar que essa retomada dos sindicatos por categoria ocorre numa conjuntura desfavorável, caracterizada pela pulverização/fragmentação da classe trabalhadora, ocorrendo uma mudança na direção política
do movimento sindical e retrocesso na política e perda de direitos com a aprovação das reformas sindical e
trabalhista.

38 Email: albanyms@gmail.com
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Essa discussão é fundamental para se compreender como esse fenômeno se explica, no plano do real, no
contexto de crise do novo sindicalismo, respaldado por uma perspectiva histórica crítica que busca compreender, no plano histórico, os determinantes para sua manifestação.
Diante dessas questões, este ensaio se propõe a problematizar as reflexões sobre a organização sindical dos
assistentes sociais brasileiros e analisar seus elementos de continuidade e descontinuidade. Isto é, parte-se
do pressuposto de que desvendar os avanços e os retrocessos na organização sindical da categoria profissional, com a constituição do novo sindicalismo e a extinção do sindicato por categoria, torna-se uma questão
central para compreender as reais implicações para a organização política do Serviço Social na contemporaneidade.

A Crise do Capital e seus Reflexos para o Movimento Sindical
O estágio atual do capitalismo, na sua forma global, tem intensificado o processo de exploração e destruição
das condições materiais de reprodução da classe trabalhadora. Nessa direção, a luta dos trabalhadores organizada em sindicatos constitui mecanismos importantes de enfrentamento para resistir às condições de
exploração. Apesar dos limites objetivos, não se pode perder de vista a sua construção histórica, as suas
vitórias e as suas derrotas no contexto de luta de classes.
A crise do capital é fundamental para situar o debate sobre o trabalho e o processo de organização sindical na
contemporaneidade, entendendo que a crise é inerente ao sistema capitalista, marcado por contradições que
têm intensificado o processo de exploração e a barbárie. Esse cenário modifica significativamente o processo
de acumulação capitalista, o que passa a ser um divisor de águas na configuração do sistema capitalista,
constituindo uma crise estrutural, que se apresenta numa “processualidade incontrolável e profundamente
destrutiva” (Meszáros, 2011a).
Com isso, intensifica-se a tendência de minimização do Estado e o cenário desfavorável à emergência de
alternativas progressistas, diante da falência dos mais arrojados sistemas estatais de controle e regulação do
capital. Portanto, a tendência que se constata é a minimização da intervenção do Estado, com redução dos
gastos estatais com as políticas de pleno emprego; sendo assim, presencia-se a “[...] tendência dos Estados
Nacionais a abrirem suas fronteiras ao capital especulativo, como forma de atrair o excedente mundial[...]”
(Montaño; Duriguetto, 2011, p.185), favorecendo o processo de especulação do capital financeiro e, consequentemente, a acumulação do capital.
No bojo da financeirização do capital, prioriza-se uma política protecionista para o sistema financeiro, ou seja,
“[...] o poder do Estado deve proteger as instituições financeiras a todo custo” (Harvey, 2011, p.16). E por outro lado, intensifica-se uma política de privatização e impactos para a classe trabalhadora, com a retirada de
direitos trabalhistas.
É importante registrar que as consequências dessa crise capitalista para o mundo do trabalho são graves,
uma vez que são adotadas nas medidas que vão na direção da intensificação crescente do processo de
precarização e flexibilização dos salários e empregos, aliado a uma mudança drástica na organização dos
trabalhadores. Não obstante, pretende-se combater a organização sindical, no sentido de eliminar a rigidez
do trabalho e das relações trabalhistas assegurados no período áureo do capitalismo.
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Cabe salientar que esse cenário tem configurado uma classe trabalhadora heterogênea, fragmentada, precarizada e com organização política frágil para lutar pela materialização dos direitos trabalhistas. Tal horizonte
de crise do capital e ofensiva neoliberal, com drástica redução dos direitos e impactos para o trabalhador,
tem demonstrado a necessidade de problematizar e repensar o debate da organização sindical e seus rumos.
Esses elementos iniciais demonstram a complexidade das estratégias de enfrentamento e das articulações
que essas organizações vêm assumindo no mundo e, especialmente no caso brasileiro, pós-década de 1990,
impactando diretamente na organização sindical, com a mudança de uma perspectiva progressista do sindicalismo para uma perspectiva colaborocionista.
Foi nesse cenário de abertura política e ressurgimento do movimento sindical brasileiro que se formou um
amplo contexto favorável à construção do novo sindicalismo, como movimento de base que lutaria em prol da
construção de uma direção sindical que reafirmasse o processo de mobilizações e lutas da classe trabalhadora organizada contra a ditadura, na direção de confirmar a posição contrária ao capitalismo e a defesa da
luta pelo socialismo.
Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, há um impacto direto nas organizações sindicais e no conjunto da
esquerda, ocasionando a destruição da perspectiva radical dos movimentos sociais e populares e amplia-se
a tendência colaboracionista das organizações sindicais. Esse debate repercute, também, na direção dos
sindicatos. Ao lado desse processo, a derrubada do socialismo soviético coloca em questão a reafirmação
das ideias neoliberais e da perspectiva da construção de uma tendência reformista em detrimento da construção da ditadura do proletariado, o que tem instigado um intenso processo de captura da subjetividade do
trabalhador.
Ademais, pode-se elucidar, contraditoriamente, o impacto direto na captura do trabalhador e na mudança de
postura da organização sindical brasileira, especialmente, a partir do ano 2002, com os governos democráticos do Partido dos Trabalhadores (PT) os quais buscaram dissociar-se do socialismo como bandeira de luta,
para ganhar as eleições e desconstruir as primeiras derrotas das candidaturas de Lula à presidência da República. Assim, um segmento do PT muda completamente a sua estratégia, ampliando o campo das alianças
com partidos conservadores, a exemplo da aliança estratégia com o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB).
Com isso, presenciam-se as dificuldades de organização da classe trabalhadora marcadas pelas mudanças
no mundo do trabalho, com relações de trabalho flexíveis, incorporação de uma nova cultura organizacional
que preconiza a cultura colaboracionista nas empresas, com personificação do discurso ideológico de “vestir
a camisa”, e as alterações nas configurações sindicais, com o estímulo ao sindicalismo de cidadania/participação. Portanto, o movimento sindical, na consolidação de um projeto de novo sindicalismo, com defesa da
autonomia sindical, perde força política com as propostas aprovadas na Constituição e com a reforma sindical
de 2007 e reforma trabalhista em 2017.
É importante elucidar o cenário de reformas trabalhistas introduzidas, a partir de 2016, com o Golpe de Estado orquestrado para o impeachment da Presidente Dilma Rosset, e a manutenção de Michel Temer como
presidente. Este legitima-se representante da força política conservadora, com a proposta de um plano de
governo que tem como proposito acelerar o processo de reformas neoliberais em curso no país, e intensificar
o cenário de precarização do trabalho.
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Tais reformas reforçam a tendência posta de flexibilização e perda de direitos assegurados na constituição,
o que acaba representando um retrocesso para o campo do trabalho, ao possibilitar o enfraquecimento da
organização sindical, redução dos mecanismos de proteção e regulação do trabalho. Com isso, constata-se o
sentido do desmantelamento da ação sindical como estratégia para equilibrar o mercado, cabendo aos sindicatos uma ação colaborativa. Isto é, defende que “com a atuação colaboracionista dos sindicatos, o Estado e
as empresas poderiam promover um modelo de remuneração por desempenho e o pagamento proporcional
à produtividade – o que corroeria a solidariedade e a identidade de interesses dos trabalhadores” (TRÓPIA,
2009, p.23-4).
Portanto, considerar os determinantes do modo de produção capitalista, na sua relação direta com a organização dos trabalhadores, nos leva a ponderar que esse novo cenário do sindicalismo fortalece o sindicalismo
de Estado e aponta novos desafios para a organização dos trabalhadores. Os quais serão essenciais para
adensar os reflexos desse movimento na organização sindical dos assistentes sociais.

A Organização Sindical dos Assistentes Sociais no Contexto do Novo Sindicalismo
A partir do final dos anos 1970, com o processo de transição da ditadura para a democracia, os assistentes
sociais retomam as ações políticas de reativação das entidades organizativas, buscando alianças com os demais segmentos da classe trabalhadoras, objetivando desencadear o processo de transformação das entidades profissionais (ABAS e APAS) para a constituição de entidades pré-indicais – Comissão Executiva Nacional
de Entidades Sindicais (CENEAS) – e sindicais – Associação Nacional dos Assistentes Sociais (ANAS).
É nesse cenário de construção do novo sindicalismo no cenário político dos anos 1980, que se colocou o
desafio o processo de transição da organização política dos assistentes sociais, com a construção da nova
estrutura sindical, que preconiza o fortalecimento dos sindicatos por ramo de atividade, e consequentemente,
coloca-se em debate a extinção dos sindicatos de categoria, por meio do processo de alianças construídas
com o movimento sindical mais amplo e pela filiação a CUT, numa direção da construção do sindicalismo
classista.
Em 1989, a ANAS em assembleia delibera pela aprovação da nova estrutura sindical, com a formação de uma
entidade única no âmbito do Serviço Social, e suscitar o processo de transição para os sindicatos de ramo.
Tal perspectiva tem provocado várias indagações no âmbito profissional, polarizando o debate daqueles que
consideram que foi uma posição acertadamente da entidade, e aqueles que contestam a decisão e buscam
brechas para a retomada da sua organização sindical via o sindicato por categoria.
Segundo Abramides e Cabral (1995, p. 132), “em seus onze anos de existência, a ANAS trilha um caminho de
organização e luta de democracia interna, de inserção na luta dos trabalhadores em serviço público e no conjunto da classe trabalhadora e de articulação com o movimento da categoria no continente latino-americano”.
Desde então a entidade conduziu um processo de transição que culminou com a extinção da ANAS, em 1994,
a fim de construir as bases do novo sindicalismo e assegurar a inserção dos assistentes sociais nos sindicatos
por ramo, além de fortalecer politicamente os conselhos de classe.
Esta movimentação demonstra que há uma influência significativa da CUT nos rumos do processo de construção sindical do Serviço Social e, consequentemente, no seu processo de repensar os rumos para implan100
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tação da nova estrutura sindical, com a construção dos sindicatos por ramo e extinção dos sindicatos por
categoria.
É nesse processo que o movimento sindical, no Serviço Social, repensa sua organização em sindicatos por
ramo de produção e compromete-se com a sua construção, por meio do processo de discussão e, em seguida, consentimento da extinção dos sindicatos dos assistentes sociais.
Para tanto, propõe-se um processo que requer “[...] de um lado, inserir sindicalmente a categoria nos diferentes ramos a que se vincula e, de outro, com o conjunto das entidades da categoria, iniciar um processo de
discussão que possibilite construir um espaço unitário que dê conta da questão da profissão” (ABRAMIDES;
CABRAL, 1995, p.185); o que exigiu das entidades a criação de espaços formais (encontros, fóruns e assembleias) para discussão da referida proposição, aliado a participação efetiva nas atividades/mobilizações dos
movimentos sociais e sindicais.
Entretanto, essa deliberação não teve êxito, pois encontrou resistência por parte das entidades. Segundo
Abramides e Cabral (2001), a direção da ANAS realizou reflexões sobre a construção da nova estrutura sindical
e a extinção dos sindicatos em vários espaços de organização da categoria, com intuito de cumprir os encaminhamentos sobre o processo de transitoriedade.
Tal processo de transitoriedade ocorre de forma diferenciada nos estados. Em 1994, após um processo de
discussão com a categoria, aprovou-se a extinção da ANAS. Esse movimento representou, em seu contexto,
uma estratégia importante de afirmação política de uma nova estrutura sindical, na construção do novo sindicalismo; representava a possibilidade de assegurar a inserção dos assistentes sociais em seus sindicatos
por ramo de atividade e construir coletivamente a consolidação de uma entidade no seio da profissão, que
respondesse pelas questões especificadas na perspectiva da “entidade única” (ABRAMIDES; CABRAL, 1995).
Diante do contexto político e seus impactos para o movimento sindical, observa-se que o debate sobre transitoriedade deixa de ocupar a agenda central do movimento sindical cutista, o qual passa a defender o respeito
às categorias profissionais nas tomadas de decisão pela extinção e ou continuidade dos sindicatos profissionais. O que significa por um lado um aspecto positivo, mas, por outro, demonstra nas entrelinhas que a
direção da entidade não irá priorizar o embate político no processo de transitoriedade e fortalecimento dos
sindicatos por ramo.
Tal fato confirma que o Serviço Social além de ser a única categoria que fez o processo de transição, com o
fechamento dos sindicatos, no contexto em que a CUT reacende a discussão do sindicato por ramo e que o
mesmo tende a ser desconstruído historicamente. Haja vista que a CUT, a partir do 7º Congresso, deixa de
priorizar esse debate de transição para o sindicalismo por ramo, ao explicitar que “[...] a construção de sindicatos nacionais de ramo é um objetivo estratégico da Central, mas não é uma “camisa-de-força” burocrática
para a organização da estrutura vertical da Central” (CUT, 2000, p.36). Considerando as particularidades e as
contradições para construção do novo sindicalismo, constatou-se que o processo de extinção dos sindicatos
dos assistentes sociais, nos estados, teve andamentos diferenciados.
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Dos 28 sindicatos, apenas quatro não concordaram com as deliberações da ANAS para extinção: Ceará,
Alagoas, Rio Grande do Sul e Caxias do Sul (RS). O sindicato do Rio de Janeiro acatou, inicialmente, as deliberações da ANAS, fechando em 1990.
Sobre o processo de transitoriedade, os dados da pesquisa realizada com os assistentes sociais no
Enpess/2016, sinalizam que há uma divisão de opiniões sobre o assunto. Há aqueles que defendem o processo de transitoriedade, argumentando que foi acertada a decisão de fechamento dos sindicatos, pois combatem o corporativismo e fortalecimento a luta mais ampla dos trabalhadores e, consequente, contribuíram para
a consolidação do conjunto CFESS/CRESS. Por outro lado, há aqueles profissionais que são desfavoráveis ao
processo de transição, e com isso percebem esse movimento como algo precipitado e negativo para a organização sindical, e alegam que fragiliza a luta específica da categoria. E reafirmam a importância dos sindicatos
de categoria para assegurar garantias nas mesas de negociação.
Ademais, os dados mostraram que há um número significativo de profissionais que desconhecem o processo
histórico de construção do novo sindicalismo, e que consideram que o processo de transição dos sindicatos
de assistentes sociais tem constituído um entrave para a dinâmica de organização sindical. Esse desconhecimento da história política, aliado ao contexto político, tem favorecido o crescimento de movimento de críticas
e ressentimento dos profissionais quanto à organização sindical.
Diante das posições elencadas, considero que a decisão para fechamento dos sindicatos não foi precipitada,
reafirmo que o cenário político dos anos 1980, aliado à vinculação política das lideranças do Serviço Social
com a CUT, contribuiu para que se fizesse a leitura de que essa seria a melhor estratégia. Contudo, com as
mudanças do cenário político dos anos 1990, que alteram a correlação de forças, perde-se do horizonte a
construção do novo sindicalismo. E com a mudança de direção política do movimento sindical e reforma sindical intensifica a dinâmica de reabertura dos sindicatos de categorias no país.
Por outro lado, apreender a dinâmica da reabertura dos sindicatos no país, no âmbito das contradições do
real, em que a CUT muda seu direcionamento político, e “[...] passa a não ser mais a grande referência do polo
mais combativo do movimento sindical, pois a central gradativamente se distancia do sindicalismo de lutas
para um sindicalismo de conciliação de classes, no período de FHC, e burocratizada e governista no governo
Lula” (ABRAMIDES; CABRAL, 2009, p. 737), aliado a Reforma Sindical que abre espaço para a constituição
das federações, são questões fundamentais para nortear a discussão dos motivos que contribuíram para esse
surgimento e quais os seus reais impactos no processo organizativo da categoria.
Portanto, pode-se inferir que a tendência é ampliação desse processo. O que implica em analisar como se dá
esse processo de reabertura e quais as alianças construídas nas lutas dos sindicatos e do conjunto CFESS /
CRESS no cenário político.

A Retomada dos Sindicatos dos Assistentes Sociais
Cabe reafirmar que a extinção dos sindicatos dos assistentes sociais na década de 1990 representou, por um
lado, a perspectiva de consolidação de um projeto político de organização sindical na direção da construção
de uma nova estrutura sindical que representasse o caminho para o fortalecimento das lutas da classe trabal102
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hadora. E, por outro lado, a direção para a reconstrução política do Conselho Federal de Serviço Social, rompendo com a direção conservadora da entidade e fortalecendo sua condução política na luta pelas bandeiras
dos assistentes sociais numa articulação com o movimento sindical e com os movimentos sociais.
Apesar da assertiva da ANAS na condução da extinção dos sindicatos dos assistentes sociais, os tempos
atuais têm impulsionado um processo de disputa na direção da organização política e sindical desses profissionais. Esse processo se intensifica a partir de 2002, com a transformação do sindicalismo combativo de
uma direção socialdemocrata para um sindicalismo defensivo e atrelado ao Estado. Colocando em confronto
a perspectiva do novo sindicalismo, um contexto de extrema ofensiva do capital contra os trabalhadores,
marcado pela superexploração e agravamento do desemprego e da informalidade, tem impactado a luta dos
trabalhadores e, consequentemente, a pressão para assegurar direitos.
Portanto, problematizar essas relações é essencial para entender que o avanço da organização política da
categoria deve ir além da sua organização sindical, mas requer pensar as alianças construídas com os demais movimentos dos trabalhadores, requer pensar na condição da classe trabalhadora e seu aviltamento
no contexto político. Implica pensar nas direções políticas construídas, e na fragmentação, segmentação e
pulverização das lutas que acabam contribuindo para o avanço da materialidade do avanço das propostas
neoliberais.
Essa questão tem nos remetido a indagar sobre a direção política que a organização sindical tem assumido
nos últimos tempos. Se a realidade tem demonstrado que há uma necessidade dessa retomada, se a categoria demanda por essa organização, quais são as alianças construídas que vão numa direção de reformismo
e ou avanço. Esse movimento de reabertura dos sindicatos ganha força política, a partir de 2000, sendo reabertos 16 sindicatos.
Aliado a esse aspecto, ainda pode-se atribuir a retomada da organização sindical a legislação que gera as
condições objetivas para a criação da Federação, ao instituir Constituição: “Art. 534. É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação” (BRASIL, 1999, p.163).
Pode-se inferir, ademais, que sua organização também se combina com o processo atual de crise do sindicalismo. Aliado ao processo de transitoriedade inconclusa do movimento sindical no contexto da construção
da velha estrutura sindical corporativa em marcha para a nova estrutura sindical. Haja vista que o processo
de arrefecimento sindical de 1999 contribuiu drasticamente para que não se objetivasse o novo sindicalismo
na política brasileira.
Tais questões têm promovido reflexões sobre o tema da retomada da organização sindical dos assistentes
sociais, com argumentação de defesa das bandeiras de lutas sindicais relacionadas à definição de um piso
salarial. E também sobre as indagações de parte dos profissionais quanto à não extinção de sindicatos de
outras categorias e ao enfraquecimento da luta pela vinculação aos sindicatos por ramo.
Todo esse processo tem se constituído em desafio para as organizações políticas, haja vista a tensão dos
profissionais diante das precárias condições de trabalho e as disparidades salariais, aliadas ao “crescimento
exponencial da força de trabalho excedentária em face dos interesses do capital” (NETTO, 2012, p. 417) que
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tem repercutido diretamente no mercado de trabalho com o processo de precarização das condições de trabalho e de vida das classes trabalhadoras.
Tais ações, entretanto, não foram suficientes para responder à pressão da categoria, especialmente se consideradas as particularidades do cenário político do contexto capitalista, que coloca em colapso o movimento
sindical, a partir dos anos 1990, em face das mudanças significativas nas formas de enfrentamento, no plano
sindical, especialmente da CUT, que passa “de um sindicalismo da confrontação à cooperação conflitiva”
(RODRIGUES apud ALVES, 2000, p. 121).
É nesse contexto político de crise do movimento sindical que se observa, na dinâmica do real, apesar dos
embates, a fragilidade da participação dos assistentes sociais nos sindicatos por ramo de produção e o seu
ressentimento pelo direcionamento político da luta salarial e sindical.
Por outro lado, a tendência de reabertura dos sindicatos profissionais no contexto de crise do movimento
sindical torna-se preocupante, na atualidade, pois, em nome de um discurso aparentemente progressista, pode-se reforçar práticas conservadoras no seio da profissão e no exercício profissional, na medida em que “[...]
contribui para manter a consciência política da categoria no nível econômico-corporativo, reforçando práticas
isoladas do conjunto das lutas das classes trabalhadoras” (SANTOS, 2010, p.133).
Essa discussão da reabertura do sindicato dos assistentes sociais reacende num contexto de precarização
das relações de trabalho e fragmentação da classe trabalhadora e, consequentemente, da sua organização
política.
Portanto, os dilemas e desafios no âmbito das condições de trabalho do assistente social são crescentes, o
que demanda ao conjunto CFESS-CRESS respostas para as pressões dos profissionais por questões sindicais. Esse tensionamento por demandas sindicais no âmbito dos conselhos e a impossibilidade de seu enfrentamento tem instigado aos profissionais a requisitar a reabertura do sindicato profissional nos seus estados.
Diante dessas questões, presencia-se, na atualidade, a pressão dos assistentes sociais, como partícipes
dessa classe trabalhadora fragmentada, por respostas ante a destruição das condições de trabalho. É nesse
cenário político de reconfiguração da CUT que, a partir de 2000, ganha espaço o processo de reabertura dos
sindicatos dos assistentes sociais, com a criação da Federação Nacional de Assistentes Sociais (FENAS),
que alega que o “objetivo da nossa luta é retornar o debate com a categoria, possibilitando a reorganização
política sindical dos assistentes sociais. Defendendo o princípio da Liberdade e Autonomia da categoria em
discutir e decidir sua melhor forma de organização político sindical “(FENAS, 2007).
Segundo a presidente da FENAS em 2000, a CUT esteve presente na assembleia de constituição da federação
e na sua fala ressaltou que, apesar de considerar a pertinência da defesa da organização por ramos, considera pertinente esse movimento de retomada dos sindicatos de categoria. Com isso, pode-se inferir que a CUT
participa ativamente tanto da sua construção quanto da materialização da federação, dando as condições
políticas-administrativas para o funcionamento dos sindicatos. Há vários sindicatos que foram reabertos que
ocupam o espaço da CUT para funcionamento.
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Assim, a CUT, a partir da reforma sindical de Lula, passa a legitimar as ações de sindicalização por categoria,
com um discurso de respeito às organizações da categoria, perdendo a direção política de fortalecimento da
sindicalização por ramo, como estratégia de luta.
Portanto, diante das contradições postas com a reforma sindical e as disputas de direção da categoria no
âmbito da organização sindical, reacende o confronto política acerca da permanência e ou não dos sindicatos
específicos da categoria. Problematizar essa questão é fundamental para entender os fatores que tem favorecido essa dinâmica, as alianças e as disputas materializadas com os movimentos sindicais e com o conjunto
CFESS/CRESS, e o nível de organização sindical, numa perspectiva de entender se há um fortalecimento das
lutas e ou sua pulverização nos marcos neoliberais.

Considerações Finais
Cabe salientar que o debate do sindicalismo no âmbito do Serviço Social brasileiro, especificamente, a problemática da reabertura do sindicato dos assistentes sociais no cenário histórico de crise do sindicalismo,
marcado pela reforma sindical e trabalhista.
Portanto, pode-se inferir que esse processo de retomada dos sindicatos tem suas particularidades e tem se
constituído uma estratégia política de resistência dos profissionais para assegurar a composição nas mesas
de negociação, em respostas as pressões municipais, numa dinâmica de fortalecimento dos sindicatos por
categoria e enfraquecimento do sindicalismo por ramo.
Nesse sentido, a aprovação da reforma sindical, em 2007, incentivou a abertura dos sindicatos por categoria
e, contraditoriamente, na contramão da história a aprovação da Reforma Trabalhista, em 2017, pode sinalizar
um impasse para permanência dos sindicatos, e, consequentemente, dos assistentes sociais. Pois a reforma
trabalhista ao tornar facultativo tanto a representação do trabalhador quanto a contribuição sindical.
Nota-se que os novos determinantes e novas alianças desse processo de retomada rumam em direção ao
afastamento do sindicalismo combativo para reafirmação do sindicalismo de resultados, e consequente, na
legitimação das práticas de negociação coletivas por categoria, ao tempo que legitima a representação e
responde as demandas da categoria, contraditoriamente, reforça a fragmentação e pulverização das lutas, no
contexto do sindicalismo de ramo.
Para França (2013), o problema não consiste na negociação, mas no enfraquecimento das ações de mobilização da classe trabalhadora na dinâmica da reforma sindical. Como diz o autor, “[...] acredito que o problema
não esteja na negociação em si, mas na negociação que, descolada de um trabalho de organização e mobilização de bases, enfraquece a resistência e favorece a aceitação das regras do jogo” (FRANÇA, 2013, p 86).
Nessa direção, pode-se inferir que o problema não reside na reabertura dos sindicatos, mas na condução
desses processos, haja vista a disputa política que permeia o movimento de organização político-sindical, ao
dividir a categoria e enfraquecer as lutas, no contexto marcado pela pulverização e segmentação da classe
trabalhadora.
Assim, defender a necessidade de fortalecer o processo de organização e resistência na luta para reconstruir
as alianças políticas numa direção política que reafirme as ações estratégicas numa perspectiva de “[...] bus105
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car ininterruptamente o espaço para fortalecer o debate que objetive a construção de uma classe trabalhadora
capaz e consciente das suas tarefas de construção de uma nova sociedade” (LARA, 2010, p.89).
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A NECESSÁRIA RELAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL E MOVIMENTOS
SOCIAIS: OS RETROCESSOS NA DEMOCRACIA BRASILEIRA
Gustavo Gonçalves Fagundes39
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ -– Brasil
Juliana Menas Vieira40
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -– UNIRIO

Resumo
Para esta análise, leva-se em consideração o caráter dependente da formação capitalista da América Latina e suas expressões na
contemporaneidade em especial, frente à conjuntura de retrocessos no âmbito da democracia brasileira. Resgata-se brevemente
a trajetória de construção do projeto profissional do Serviço Social brasileiro, compreendendo os avanços do Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino americano. Desenvolve-se a articulação da categoria profissional com os movimentos sociais
vinculados à classe trabalhadora enquanto elemento determinante, tanto para o processo de construção do projeto ético-político
profissional brasileiro quanto para a superação dos desafios impostos pelas contradições da totalidade histórica. Por fim, é feita
uma análise crítica da experiência concreta vivenciada pela Frente de Serviço Social do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto na
luta por moradia e no horizonte estratégico de construção de uma nova ordem societária sem exploração de classe, gênero e etnia.
Palavras claves: Serviço Social. Movimentos Sociais. Projeto Ético-Político.

Introdução
As discussões desenvolvidas ao longo deste trabalho compreendem uma reflexão acerca, em parte, da trajetória de aproximação do Serviço Social brasileiro com os movimentos sociais. Para isso, se dispõe a destrinchar um importante percurso que tem início na formação do capitalismo latino americano até a exposição
de uma experiência concreta de trabalho comum, entre uma frente de trabalho de assistentes sociais junto ao
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Em primeiro instante, é necessária a compreensão da dimensão dependente do desenvolvimento do capitalismo na região que conforma a América Latina. Esse aspecto tem fundamental importância, pois é a partir
dessa estrutura que se desdobram fenômenos da atualidade. Questões candentes na sociedade que estão
diretamente ligados aos séculos de colonização, a escravidão da população negra, a dizimação dos povos indígenas e a espoliação da riqueza aqui encontradas. Os elementos estruturais deste caldo sócio-histórico tem
suas expressões acirradas no quadro de configuração dos novos arranjos do mundo capitalista. A situação
conjuntural aberta no Brasil, principalmente após a década de 90, ilustra esta situação com a desconstrução
de direitos sociais parte e resultado da ascensão prévia de um conjunto de diretivas neoliberais. O Serviço
Social na América Latina tem seu objeto de intervenção profissional situado nas contradições desta complexa
estrutura sócio-histórica, bem como em suas expressões. Como parte da classe trabalhadora entretanto a
atuação dos e das assistentes sociais neste contexto não está restrita à atuação profissional e esta não está
isolada, mas imersa na dinâmica da luta de classes.
39 Email: ggf.fagundes@gmail.com
40 Email: menasvieira.juliana@gmail.com
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A era da acumulação flexível e das políticas de ajustes estatais neoliberais. Processos esses
inerentes à mundialização operada sob o comando do grande capital, sobretudo o financeiro. É
no interior desses processos que são desenvolvidos fortes ataques às classes subalternas, materializados nas regressividades dos contratos e das condições de trabalho e nas contarreformas
na esfera estatal que, no campo particular das políticas sociais, vêm assumindo contornos acentuadamente privatistas e focalizadores. Essa conjuntura é marcada, também, pela regressividade
das organizações e das lutas dos trabalhadores, seja no campo sindical (no qual há hegemonia de
um sindicalismo colaborador nos processos de ‘gestão’ da crise), seja no dos movimentos sociais
(hegemonizado por ações defensivas e demandas corporativas e localistas). É nesse movimento da
realidade que trataremos da relação do Serviço Social com as lutas, organizações e movimentos
sociais (Duriguetto, 2014, p.177-178).
O acirramento dessa conjuntura promove a necessidade do fortalecimento da relação do Serviço Social com
as ações de organização popular. “Situamos a atuação profissional nos processos de mobilização e organização popular como uma possibilidade de a profissão contribuir para as organizações e lutas sociais e, portanto, como contribuição necessária para o fortalecimento do projeto profissional.” (Duriguetto, 2014, p.184)
Por compreender como necessária a relação entre a ação profissional com as lutas coletivas, é apresentado
um relato de uma experiência concreta: a intervenção da Frente de Serviço Social junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, explicitando as dimensões técnico-operativas, ético-políticas e teórico-metodológicas,
além dos avanços registrados no âmbito desse vínculo.

2. Desenvolvimento
2.1. O Curso Desigual e Combinado do Capitalismo Dependente na América Latina e um Breve Contexto
da Democracia Brasileira na Atualidade
Anterior à compreensão da relação entre os movimentos sociais e o Serviço Social, é necessário entender o
funcionamento do sistema capitalista, a forma como se desenvolve e o que é necessário para que possa se
movimentar. Além, é claro, da forma de dependência da estrutura desse modo de produção no conjunto da
América Latina.
Como afirma Marini (2017, p.47), “a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento capitalista mundial”. O que se traduz na ideia de que a região se desenvolveu em consonância a
dinâmica do capitalismo internacional. Junto a isso, Theotonio dos Santos (1971) afirma que as mudanças na
divisão internacional do trabalho, na fase do capitalismo monopolista, conduzem os países dependentes:
a) ao predomínio da grande empresa; b) à concentração econômica, sob o domínio da grande
indústria, sobretudo, internacional; c) ao domínio monopolista do mercado; d) ao surgimento de
uma camada gerencial que representa os interesses do grande capital; e) à organização sindical
e política dos interesses do grande capital; f) ao controle da vida política e do Estado, mediante a
adaptação a seus interesses. (p.201).
Como em todos os países da periferia do sistema internacional de Estados, a estrutura de classes foi desenvolvida em uma articulação que combinava dinâmicas sociais não capitalistas e a modernização. Devido a sua
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localização subalterna na divisão internacional do trabalho, as economias latinas sempre foram à outra face
do moderno capitalismo avançado dos países centrais. No caso brasileiro, por exemplo, essa combinação
produziu um país complexo, um híbrido.
O Brasil é atrasado econômica, social, política e culturalmente. É profundamente atrasado em termos educacionais se comparados a países com o estágio econômico semelhante. Os plenamente alfabetizados na
língua e em matemática representam 8%, enquanto os analfabetos funcionais correspondem a 27% da população com 15 anos ou mais. Porém, possui ao mesmo tempo o maior parque industrial do hemisfério sul,
uma das dez maiores economias do mundo e mais de 85% da população economicamente ativa em centros
urbanos. Representa um laboratório histórico do desenvolvimento desigual e combinado.
Nos marcos da dialética do desenvolvimento capitalista mundial, o capitalismo latino-americano reproduziu as leis gerais que regem o sistema em seu conjunto, mas, em sua especificidade,
acentuou-as até o limite. [...] A lei geral da acumulação capitalista, que implica a concentração da
riqueza num pólo da sociedade e o pauperismo absoluto da grande maioria do povo, se expressa
aqui com toda brutalidade. (MARINI, 2017, p.63)
A inserção do Brasil no mundo se divide entre híbrido de semi colônia privilegiada e sub metrópole regional.
Inclusive com uma burguesia com características distintas dos vizinhos regionais, como se pode ver com as
taxas de acumulação de renda, “a porcentagem de participação de renda total do país do 1% mais rico foi
maior no Brasil do que em qualquer outro país da América Latina, durante os anos 2000” (Netto, 2015, p. 66).
O golpe parlamentar ocorrido no Brasil, no ano de 2016, encontra paralelo com a deposição do Manuel Zelaya
em Honduras, no ano de 2009 (FERNANDES, J., 2009), e a queda de Fernando Lugo no Paraguai, em 2012
(SIMÕES REIS, 2012), inserindo-se nesse conjunto de golpes de Estado ocorridos recentemente na América
Latina.
Não tendo contas a prestar à população devido ao fato de não ter chegado ao poder por meio do voto popular
e conseguir reunificar a elite brasileira em torno de um projeto econômico, é possível afirmar que Michel Temer
foi elevado à posição de presidente com a função de impor aquilo que sua antecessora não obteve sucesso.
O conjunto de ações que compunham o ajuste fiscal se tornou a joia que o governo liderado por uma aliança
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e
o Democratas (DEM) iria buscar implementar.
Dentre as emendas e projetos de lei que juntas constituíam as medidas de austeridade, a Proposta de Emenda
à Constituição 55 foi uma das primeiras e mais apressadas a ser levada a votação no Congresso Nacional.
Logo em seguida, foi apelidada de “PEC do Teto”, em alusão à necessidade de reduzir os gastos do governo
para garantir o equilíbrio fiscal para retomado do crescimento econômico.
Após sua aprovação, a emenda à Constituição terá validade pelos próximos 20 exercícios financeiros e prevê
basicamente a adoção de um novo regime fiscal, em que o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será
congelado, a partir da manutenção do valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido
somente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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A educação que já sofria com cortes no investimento desde o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, passou a enxergar um horizonte de cada vez maior dificuldade. Pois o congelamento dos investimentos irá frear verbas inclusive para o custeio das universidades federais, elemento esse que deixará em aberto
a futuro do caráter público dos institutos federais de ensino superior.
Foi aberto um quadro político que favorecia a implementação de contrarreformas que propiciavam o agravamento da desigualdade social no país e de dependência econômica. Destacam-se a reforma trabalhista,
a transformação da política de preços da Petrobras e a reforma da previdência. “O avanço de interesses
capitalistas em relação ao que antes era visto e disputado como direitos faz com que políticas como saúde
e educação, dentre diversas outras se tornem nichos de alta lucratividade para a iniciativa privada” (CRESS,
2013, p. 5).
O giro econômico do país em direção a completa efetivação de uma agenda diretamente vinculada ao neoliberalismo, sem mediações com as necessidades da população, traz a tona novamente debates sobre a extrema
desigualdade presente no país.
Um capitalismo que persistiu com a escravidão negra até quase cessar o século XIX e a dizimação da população indígena deixaram uma herança histórica. Portanto, se a chave para entender a situação do país na
atualidade é a profunda desigualdade, a chave de compreensão da desigualdade é o processo de formação
social brasileira e as marcas que ainda persistem na contemporaneidade. Sobre a tarefa de compreender e
intervir às nuances da processualidade sócio-histórica, Duriguetto (2014) aponta que para o Serviço Social
Latino Americano:
Os processos de restauração do capital impactam regressivamente as condições que permitem
a criação de mediações teórico-operativas do projeto profissional nos diferentes espaços sócio-ocupacionais. Entretanto, a categoria profissional, há mais de três décadas, vem acumulando
conhecimentos que nos capacitam a apreender a realidade para além do imediato, superando a
naturalização das desigualdades sociais e as compreendendo em uma perspectiva histórica e de
totalidade. Conhecimento que, também, indica-nos uma clara defesa dos interesses, necessidades e projetos societários das classes subalternas e de suas organizações e movimentos. (Duriguetto, 2014, p.192)
2.2 A Necessária Articulação do Serviço Social com Movimentos Sociais Frente aos Desafios do
Contexto Neoliberal
No ponto anterior, foram situado alguns elementos políticos, econômicos e sociais expressos na conjuntura
brasileira aberta sobretudo a partir da década de 1990, como parte do desenvolvimento do capitalismo dependente latino americano. A partir desses elementos buscaremos compreender os desafios postos ao Serviço Social brasileiro e, de maneira mais ampla, à categoria profissional nos demais países da América Latina
que disputam a hegemonia de um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova
ordem societária -– sem exploração de classe, etnia e gênero.
Contratações precarizadas, frágeis condições de trabalho, baixos salários, desregulamentação profissional,
metas meramente quantitativas, são apenas alguns exemplos dos desafios postos à atuação profissional sob
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perspectiva emancipatória. Estas questões, apesar de acirradas pelo contexto neoliberal o antecede, pois
são parte da apropriação do Estado segundo a lógica do capital e por isso não constituem uma novidade à
categoria profissional. Ao examinarmos o Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino americano,
observamos que o processo do debate e organização da categoria profissional (a nível continental) sobre as
raízes de tais desafios resultam em importantes avanços para a elaboração de proposições.
Desenvolvido entre 1965 e 1975 o Movimento de Reconceituação latino americano foi marcado por debates
que explicitaram uma heterogeneidade nas concepções de sociedade, de teoria, bem como sobre a prática
profissional. Tal debate avançou nos questionamentos quanto a efetividade e eficiência da atuação profissional frente às expressões da questão social e buscavam adequar a profissão às mudanças sociais realizadas
ou em disputa. Dois aspectos constituem-se enquanto avanços às elaborações e aos confrontos teóricos: a
aproximação da tradição marxista e articulação continental dos profissionais que reconheciam a urgência de
fundar uma unidade profissional que respondesse às problemáticas comuns da América Latina.
Estes dois elementos foram combinados ao contexto sociopolítico latino americano na década de 1960 -–
quando na emergência de atores sociopolíticos vinculados às classes subalternas, experiências históricas
como da revolução cubana, entre outros -– propiciaram o questionamento sobre a “funcionalidade profissional na superação do subdesenvolvimento” (NETTO, 2015, p.191) e a necessidade de ruptura ou atualização
com o passado “tradicional” do Serviço Social.
O Movimento de Reconceituação colidiu, entretanto com o avanço da perspectiva burguesa de modernização
por vias ditatoriais que instaurou (de diferentes formas) ao longo do continente, uma dura repressão a qualquer alternativa democrática que apostasse nas vias reformista-democrática ou revolucionária, atingindo os
espaços de organização continental da categoria profissional. Além do rebatimentos à articulação continental
registrou diferentes formas de resistência, avanços e retrocessos no interior dos países latino americanos. Daremos destaque aqui - por fins metodológicos de análise -– às expressões deste processo no Serviço Social
Brasileiro.
De certo a experiência brasileira de construção do projeto profissional de direção contra hegemônica encontrou na ditadura empresarial militar profundos desafios -– sobretudo no que tange à supressão das liberdades
democráticas realizadas neste período e à disputa ideopolítica circunscrita no marco da modernização conservadora. Entretanto, na medida em que a categoria profissional -– em grande parte pelo acúmulo político
realizado durante o Movimento de Reconceituação latino americano -– em sintonia com as mobilizações dos
trabalhadores e movimentos sociais, se insere nas lutas contra a ditadura e posteriormente na luta por reformas no período de redemocratização, encontra, ao mesmo tempo, um ambiente favorável ao redirecionamento de seus documentos fundadores “numa perspectiva de ruptura como o conservadorismo, o autoritarismo
e o psicologismo que marcaram sua trajetória, e que estão presentes nos Códigos de Ética de 1946, 1965 e
1975” (BONETTI, VINAGRE, SALES, GONELLI, 2012).
Behring (2013, p.12) ressalta ainda que “tratou-se de estabelecer novas articulações na sociedade brasileira,
decorrentes por sua vez um novo ethos, o de trabalhador assalariado, e que se situa numa perspectiva de
solidariedade e organização de classe, da classe trabalhadora.”
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A sintonia e articulação da categoria profissional aos movimentos sociais vinculados à classe trabalhadora durante este processo foi, portanto elemento chave para a construção do projeto ético-político profissional, bem
como para a reformulação das diretrizes curriculares da formação do Assistente Social e na elaboração dos
princípios e valores do Código de Ética Profissional (1993) enquanto documentos que expressam, normatizam
e regulamentam os princípios deste projeto.
A Lei da Regulamentação da Profissão nº 8662/93 em seu artigo 4º inciso IX, expõe que cabe ao assistente
social “prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade”. (BRASIL, 2011, p. 45)
Por sua vez, o Código de Ética do profissional de Serviço Social (1993) expõe, no 9° princípio fundamental, a
importância da “articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as”. (Brasil, 2011, p. 24) E no Art. 12 do mesmo
documento, é exposto como direito profissional do assistente social “apoiar e/ou participar dos movimentos
sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de cidadania”. (BRASIL, 2011, p.34)
Frente aos desafios políticos, econômicos e sociais postos ao conjunto da classe trabalhadora e, considerando o objeto de intervenção do Serviço Social as expressões da questão social, torna-se evidente a necessidade de formação de intelectuais organicamente vinculados ao projeto da emancipação humana para que seja
possível não apenas identificar os desafios históricos, estruturais e conjunturais, mas também desenvolver a
capacidade de criar proposições coletivas.
Concluímos que assim como no processo de ruptura com o conservadorismo a relação entre Serviço Social
e Movimentos Sociais vinculados à classe trabalhadora significou o fortalecimento do processo de renovação
contínua da profissão, ao assumir o compromisso com os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora expresso nessa relação. Também hoje reafirmar esta relação deve ser parte constituinte da resistência
aos ataques à democracia e ao aprofundamento das desigualdades presentes no contexto latino americano.
2.3 Frente de Serviço Social do MTST: Uma Análise Crítica de uma Experiência Concreta
Recorremos a esta experiência como uma contribuição na reflexão acerca da necessária relação entre o
Serviço Social e os movimentos sociais. Compreendendo que se trata de uma experiência concreta da prática profissional a nível tático e estratégico em consonância com o projeto ético e político do Serviço Social
brasileiro bem como com seus princípios e diretrizes expressas no Código de Ética profissional e na Lei de
Regulamentação da Profissão. Sendo tático ao explorar as dimensões teórico-metodológica, ético-política
e técnico-operativa em um projeto de intervenção o qual busca a superação dos desafios institucionais e
conjunturais. Estratégico ao representar avanços não apenas à categoria profissional ou ao Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto, mas também à organização dos trabalhadores na construção de uma nova ordem
societária.
Localizada no contexto de precarização e sucateamento das políticas sociais, a atuação crítica da frente e
o esforço na construção de uma práxis emancipatória, confronta-se diretamente com a mercantilização de
políticas como saúde, educação, habitação dentre outras. O movimento em questão por sua vez, destaca-se
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pela intervenção no quadro de acirramento das lutas sociais configurando uma importante aliança na defesa
da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida.
A frente foi criada conjuntamente pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares (NEPFE) em 2014. Neste momento o movimento retomava suas
atividades no Estado do Rio de Janeiro, a partir da ocupação Zumbi dos Palmares, localizada no município de
São Gonçalo. Assim, a construção da frente teve como objetivo contribuir para o processo de enraizamento
do MTST em São Gonçalo e Niterói através de trabalho de acompanhamento as ações realizadas pelo movimento.
Com o intuito de sistematizar a prática profissional dos assistentes sociais foi criado o projeto de extensão
universitária, “A luta por moradia em São Gonçalo: a experiência do MTST na ocupação Zumbi dos Palmares”.
O qual ainda está em andamento. Posteriormente, no ano de 2015, foi conformado outro projeto de extensão,
relacionado à segunda ocupação do movimento no Estado, desta vez no município de Niterói, denominado “A
luta por moradia em Niterói: a experiência do MTST na ocupação 06 de abril de 2010”.
A elaboração do projeto de intervenção envolveu as contribuições de estudantes da graduação e pós-graduação em Serviço Social além de professores, ambos das Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). O desafio posto consistia em construir um projeto capaz
de identificar as demandas reais e construir alternativas coletivas para a superação das mesmas.
A partir das três dimensões da prática profissional da assistente social foi possível realizar o levantamento do
arcabouço teórico metodológico - necessário à compreensão da realidade sobre a qual a atuação se inseria -,
reafirmar os princípios e diretrizes éticas e políticas presentes do projeto ético político da profissão - norteadores da intervenção - bem como ases técnicas de intervenção do Serviço Social – necessárias à materialização
da atuação.
Dentre as elaborações da frente destacaremos aqui o levantamento do perfil sócio econômico por constituir
como elemento central às demais elaborações. Só a partir da realidade concreta daquela população, com
suas especificidades, foi possível construir as demais ações teleologicamente. Para esta etapa foi utilizado um
questionário-social construído e realizado pela equipe da frente.
O processo de realização dos questionários possuiu como eixos de debate centrais: identidade étnico racial,
faixa etária, documentação, escolarização, condições de moradia, relações de trabalho, acesso à saúde.
Eixos considerados a partir das expressões da questão social historicamente apresentadas nos territórios
estudados.
Além do processo de construção do questionário em si, precedeu sua aplicação, o mapeamento da rede socioassistencial da região. Foram levantados informações sobre os Centros de Referência em Serviço Social,
Centros de Referência Especializada em Serviço Social, Defensoria Pública, Ministério Público, e tantas outros
serviços públicos que pudessem ser acionados. O mapeamento possibilitou encaminhamentos de demandas
democratização de informações sobre programas disponíveis nos espaço institucionais. Também foi importante para reconhecer os desafios postos a estas instituições -– a insuficiência quantitativa de profissionais,
precárias condições de trabalho, entre outras tantas – e pensar estratégias de enfrentamento junto a esses
profissionais.
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Os dados foram sistematizados, analisados e estudados pela equipe envolvendo a produção de pesquisas,
artigos, construção de seminários, mesas de debate, entre outras formas de produção de conhecimento.
Além de retroalimentar as atividades desenvolvidas posteriormente junto ao movimento.
Entretanto, tais estudos não conformariam tamanho avanço sem a conformidade com o Art. 5º Código de
Ética do/a Assistente Social (1993): São deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as usuários/
as: “devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que estes
possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses”.
Os dados foram apresentados e discutidos oralmente junto à população durante o Seminário Estadual do
MTST, além de impresso “O formigueiro”. Houve, portanto um avanço político na medida em que o debate sobre auto imagem dos sem teto fortaleceu as lutas do movimento, tanto no processo de enraizamento, quanto
nas negociações com o poder público a respeito da obtenção, definitiva, do terreno destinado à construção
das moradias populares.
Os avanços concretos presentes nesta experiência não a exime das contradições, desafios e limitações impostas pelo contexto na qual está inserida. As expressões viscerais da questão social presentes nos territórios
impõe a urgência da organização, mobilização e das lutas dos trabalhadores. Por outro lado, a focalização,
seletividade e mercantilização de políticas públicas – sobretudo sociais – somada à atuação de grupos armados no território em questão, minam as condições mínimas de articulação.
Seja na precarização das condições de trabalho dos e das profissionais da educação superior pública, na
ausência de uma política de assistência estudantil que permita à todos os estudantes acessar não apenas o
ensino mas à pesquisa e à extensão, ou em tantas outras expressões, os ataques à realização de uma educação superior pública de qualidade implica em limitações à realização dos projetos de extensão e pesquisa
aquiestudados.
As péssimas condições de trabalho dos profissionais não se restringem ao âmbito da educação superior
pública sendo identificado em toda a rede socioassistencial envolvida na realização das ações da frente aqui
estudada, assim o sucateamento das instituições públicas impõem uma série de restrições à sua a atuação
da Frente de Serviço Social do MTST.
A desigualdade social verificada como elemento estruturante da realidade brasileira se expressa de maneira
ainda mais incisiva no território de atuação da frente pela conformação histórica de múltiplas relações de
periferização neste território. Assim, as próprias condições de vida da população envolvida nas atividades de
MTST, ao mesmo tempo que é razão é também limitação à mobilização e organização da classe trabalhadora
nesta região.
Neste sentido, compreendendo o Serviço Social inserido na divisão sócio técnica do trabalho destacamos
que:
A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária é antes de tudo uma opção forjada coletivamente no interior da nossa profissão, mas que
de modo algum representa uma vontade que lhe seja exclusiva. Daí a necessidade de articulação
114

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

com outros sujeitos profissionais e sociais para a realização de uma práxis efetivamente emancipatória, reconhecendo que o protagonismo dessa construção não se dá no campo de qualquer
profissão. (Almeida, 2013, p.100).

Conclusão
Concluímos que a década de 1990 abre um duro quadro para os trabalhadores e suas organizações com
processos de desorganização, precarização do trabalho, dessindicalização, aprofundamento das desigualdades sociais e duros ataques à democracia. Vimos que não se trata de uma situação restrita ao contexto latino
americano, mas possui particularidades e agravamentos relacionados à estrutura capitalista dependente historicamente construída.
Inserido na divisão sócio técnica do trabalho, o Serviço Social não está isento desta realidade. Assim, a fim de
seguir no curso processual de avanço de dimensão ídeo política que a categoria tem realizado a nível continental desde o Movimento de Reconceituação latino americano, torna-se necessário refletir sobre as possibilidades de enfrentamento à subtração da dimensão intelectual nas intervenções profissionais.
Ao longo do presente trabalho, defendemos o fomento das intervenções profissionais nos processos de mobilização e organização popular como uma das possibilidades concretas e fundamentais para a realização deste
enfrentamento. Conforme Duriguetto (2004), compreendemos que:
Essa apreensão pode abrir novos horizontes para o exercício profissional, no sentido de favorecer que nossas ações não se pautem pelo fornecimento de informações que levem à simples adesão dos sujeitos aos
programas e projetos institucionais, à individualização do acesso a serviços e políticos que reforçam a perspectiva de subalternização e do apassivamento. Mas ao contrário: pode nos abrir a possibilidade interventiva
de trabalhar nos sujeitos a busca da construção de estratégias coletivas para o encaminhamento de suas
necessidades. Isso demanda, por exemplo, estimulá-los à participação quando inexistem; desenvolver ações
de mobilização e organização popular nos espaços em que atuamos pela visibilização da participação dos
sujeitos no processo de elaboração e avaliação das políticas e dos serviços que operamos.” ( p. 189)
Ao realizar a análise crítica da experiência concreta em construção da Frente de Serviço Social do Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto, evidenciamos os ganhos materiais e imateriais aos sujeitos coletivos envolvidos. Compreendemos que estes avanços não se restringiram à garantia de acesso a direitos historicamente
conquistados pela classe trabalhadora, mas também contribuiu para fortalecimento da organização coletiva
daqueles indivíduos.
Portanto, diante dos novos enclaves proporcionados pela luta de classes no século XXI, é essencial a constante renovação das distintas formatações da relação entre o Serviço Social e os movimentos sociais.
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OS DESAFIOS E A LUTA DO CONJUNTO CFESS-CRESS:
A EXPERIÊNCIA DO CRESS-SERGIPE, BRASIL
Itanamara Guedes Cavalcante41
Magaly Nunes de Gois42
Tereza Cristina Santos Martins43
Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Brasil

Resumo
Refletir sobre o processo de organização política dos/as Assistentes Sociais brasileiros/as e a luta do Conjunto CFESS-CRESS em
articulação com as Unidades de Formação Acadêmica e os movimentos sociais e sindicais no enfrentamento da crise capitalista e
da democracia na luta pela construção de uma nova sociabilidade à luz da experiência vivenciada pelo CRESS 18ª Região – Sergipe,
gestão “Ousar, Lutar e Avançar”, constitui o objetivo do presente artigo. A análise da experiência vivenciada pelo CRESS/SE possibilita a defesa de que o Conjunto CFESS-CRESS se configura como uma ferramenta de luta e enfrentamento do modelo econômico e
político de desresponsabilização do Estado para com os direitos sociais, e de superação da realidade posta e imposta pelo capitalismo a classe trabalhadora. Esta defesa parte do reconhecimento de que as ações articuladas pela gestão “Ousar, Lutar e Avançar”,
junto aos movimentos sociais e sindicais, a Unidade de Formação profissional e outras categorias profissionais, foram na perspectiva
do fortalecimento da luta geral da classe trabalhadora. Essa compreensão se expressa na defesa da liberdade como valor ético central e da democracia como recusa do arbítrio e do autoritarismo nas várias ações desenvolvidas e bandeiras defendidas.
Palavras chaves: Conjunto CFESS-CRESS. Projeto Ético-Político. Gestão “Ousar, Lutar e Avançar”.

Introdução
A globalização econômica, o capitalismo em sua fase neoliberal e imperialista e a crise estrutural do capital,
impõem a implementação do Estado Mínimo, privatização do Estado e das políticas públicas, cortes nos orçamentos das políticas sociais, desresponsabilização do Estado para com as políticas públicas e a garantia dos
direitos (Gois, 2017). Esse contexto impõe desafios, sobretudo pela desarticulação dos movimentos sociais
e sindicais, o surgimento e/ou ressurgimento de organizações sociais e políticas distantes dos interesses e
lutas dos/as trabalhadores/as. Estes desafios têm contribuído para o surgimento de movimentos de resistência que vem tomando as ruas de diversos países e continentes no fortalecimento de organizações da classe
trabalhadora, a exemplo do Conjunto Conselho Federal de Serviço Social-Conselhos Regionais de Serviço
Social (Conjunto CFESS-CRESS). Refletir sobre o processo de organização política dos/as Assistentes Sociais
brasileiros/as e a luta do Conjunto CFESS-CRESS em articulação com as Unidades de Formação Acadêmica
e os movimentos sociais e sindicais no enfrentamento da crise capitalista e da democracia e na luta pela construção de uma nova sociabilidade á luz da experiência vivenciada pelo CRESS 18ª Região – Sergipe, gestão
“Ousar, Lutar e Avançar”, constitui o objetivo do presente artigo.
41 Assistente Social da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Sergipe/Br; mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
Brasil. Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Trabalho, Questão Social
e Movimentos Sociais(GETEQ/UFS). Email: itaenesso@yahoo.com.br
42 Assistente 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
43 Assistente Social; mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFS; doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Docente
do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Trabalho, Questão Social e Movimentos
Sociais(GETEQ/UFS). Email: trzamartins@gmail.com
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O presente trabalho se divide em quatro seções principais; a primeira faz uma sintética introdução do debate;
a segunda, sinaliza os desafios da conjuntura brasileira para o conjunto CFESS-CRESS; a terceira, apresenta
a experiência de organização e de luta do CRESS/SE, no período de 2014 a 2017, durante a gestão ‘Ousar,
Lutar e Avançar” y a quarta, faz brevíssimas considerações.

Os Desafios da Conjuntura Brasileira para o Conjunto CFESS-CRESS
Os Conselhos de Classe surgem no Brasil na década de 1950 quando o Estado passa a regulamentar as profissões que se configuram como liberais. É nesse contexto que o Serviço Social foi regulamentado enquanto
profissão liberal pela Lei nº 3252 de 27 de agosto de 1957, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 994
de 15 de maio de 1962 (Brasil, 1962). O artigo do referido decreto determina que cabe ao Conselho Federal de
Assistentes Sociais (CFAS) e aos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CRAS) disciplina e fiscalizar o
exercício profissional.
Foram essas legislações que criaram o CFAS/CRAS, hoje denominado de Conjunto CFESS-CRESS pela Lei
nº 8.662/1993, que dispõe sobre a regulamentação da profissão e determina em seu artigo 7º: “o CFESS e
os CRESS constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com
o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território
nacional” (CFESS, 2012aª).
Segundo o CFESS (2018), existem vinte e cinco CRESS e 2 Seccionais de base estadual e de acordo com a
Lei nº 8.662/1993, artigo 10º, os CRESS são órgãos executivos com as seguintes atribuições:
[...] I- organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições
e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos; II -– fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região; III -– expedir carteiras profissionais de
Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa; IV -– zelar pela observância do Código de Ética
Profissional, funcionando como Tribunais Regionais de Ética Profissional; V -– aplicar as sanções
previstas no Código de Ética Profissional; VI -– fixar, em assembleia da categoria, as anuidades
que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais; VII -– elaborar o respectivo Regimento Interno e
submetê-lo a exame e aprovação do fórum máximo de deliberação do Conjunto CFESS-CRESS
(CFESS, 2012aª).
A Lei nº 8.662/1993 além de determinar as competências dos CRESS, também prevê no parágrafo 1º do seu
artigo 7º a autonomia em relação ao CFESS, “os CRESS são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal, nos termos da legislação em vigor” (CFESS, 2012aª).
Amparado nessa legislação o CRESS Sergipe 18º Região – CRESS/SE possui um regimento interno que prevê
a composição da sua diretoria e a função de cada conselheiro/diretor, os fóruns de deliberação como, reunião
da diretoria, reunião do conselho pleno, reuniões das comissões e a assembleia que é fórum máximo de discussão e deliberação da categoria (CRESS/SE, 2018aª).
Cabe salientar, que antes de ser criado o CRESS/SE, os Assistentes Sociais, eram atrelados ao Conselho Regional de Assistentes Sociais – CRAS 5ª Região/Bahia, através da delegacia Regional. A criação do CRESS/
SE foi fruto do amplo debate da categoria que avaliou a necessidade de possuir o seu próprio Regional devi118
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do ao distanciamento físico que se constituía em um impeditivo para participação mais efetiva de todos/as.
Nesse cenário foi realizada uma “reunião extraordinária, em 14 de junho de 1983, que aprovou o processo de
transformação de Delegacia em Conselho Regional de Assistentes Sociais de Sergipe, esse desmembramento foi ratificado pelo então CFAS, através da resolução n° 171, de 26 de agosto de 1983 (CRESS/SE, 2018b).
É importante frisar que os CRESS amparado na Lei nº 8.662/1993 e no seu regimento interno é uma autarquia
pública que possui autonomia administrativa e financeira e tem como função precípuas: normatizar, orientar,
defender e fiscalizar o exercício profissional. Entretanto, as funções do conselho vão além dessas, a exemplo
de desenvolver ações direcionadas a formação sócio-políticas dos/as Assistentes Sociais em parcerias com
as unidades de formação e organização da categoria profissional em estreita articulação com os movimentos
sociais e sindicais que representam e defendem os interesses da classe trabalhadora, além de apoiar as lutas
e as ações de resistências dos/as trabalhadores/as às contrarreformas implantadas pelo capitalismo neoliberal.
O Conjunto CFESS-CRESS tem cumprido o papel histórico de organizar politicamente a categoria, principalmente depois do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 1979, conhecido como o “Congresso
da Virada”, em que começa a ser gestada uma nova direção política na profissão de defesa e compromisso
com a classe trabalhadora (Bravo, 2009; CFESS, 2009, 2012b). Direção política consubstanciada no Projeto
Ético-Político profissional, que atualmente, se materializa por meio da Lei nº 8.662/1993, que dispõe sobre
a regulamentação da profissão; Código de Ética Profissional de 1993; diretrizes gerais curriculares da Associação Brasileiras de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABPESS) de 1996 e Resoluções do CFESS que
normatizam, orientam e subsidiam a fiscalização do exercício profissional (CFESS, 2011).
Além do Conjunto CFESS-CRESS existem outras entidades, como a ABEPSS, a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO), os sindicatos de Assistentes Sociais44 - 18 em funcionamento e 4 em
processo de reabertura -– e a Federação Nacional dos Assistentes Sociais (FENAS), que cumprem a função
política de organizar e representar o Serviço Social (Abramides, 2011; Ramos, 2006).
A profissão de Serviço Social atua nas expressões da questão social45 por meio da sua inserção e intervenção
profissional nas políticas sociais, em que busca trabalhar na perspectiva da democratização das informações
como uma estratégia de viabilizar as classes subalternas o acesso aos direitos que devem ser garantidos pelo
Estado. A atuação profissional é fundamentada/orientada pelos princípios do Código de Ética Profissional de
1993 que determina:
I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes
-– autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; II Defesa intransigente dos
direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania […]; IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social
[…]; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito […]; Garantia do pluralismo […];
44 Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe - filiados a FENAS; Acre, Ceará, Pernambuco, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina - não filiados a FENAS; Espírito Santos, Minas Gerais, Piauí e Tocantins - em processo de reabertura.
O município de Barretos em São Paulo também tem sindicato de Assistentes Sociais (FENAS, 2018).
45 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 que a apropriação de seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2007, p. 27).
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VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem
societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral
dos/as trabalhadores/as; X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população
[…]; XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar [...] (CFESS, 2012a).
É preciso ter presente os desafios postos para a atuação do Serviço Social e as lutas que se deve travar diante de um contexto de perda de direitos. Sem dúvida, a reforma do Estado conduzida pelo governo brasileiro
desde os anos de 1990 até os dias atuais “tem por fundamento a necessidade do grande capital de liberalizar – desimpedir, desregulamentar – os mercados” (Montaño & Duriguetto, 2010, p. 203). Significa cortes nos
gastos sociais do Estado, perdas de direitos sociais e trabalhistas, redução da cidadania aos aspectos civis
e políticos, insegurança social, segmentação dos povos, particularmente dos pobres (pobre, extremamente
pobre, indigente), retorno do voluntariado, interesse do capital privado por áreas historicamente ocupadas
pelo setor público estatal (previdência social, saúde, transporte, energia e comunicação), refilantropização e
mercadorização das políticas sociais, aumento da pobreza e da desigualdade social, institucionalização da
barbárie, no dizer de Netto (2000) e, concentração da riqueza e do poder; estas últimas, finalidades ontológicas do capitalismo.
Com o compromisso de atingir a meta fiscal de 2016, garantir o superávit primário de R$ 96,7 bilhões e liberar
recursos para o pagamento da dívida pública, o orçamento da união de 2016 sofreu cortes na ordem de R$
44,6 bilhões. As áreas sociais -– especialmente as políticas de Educação e Saúde - tiveram maiores contingenciamentos (Brasil, 2016), gerando grandes prejuízos à classe trabalhadora.
Confirmando os efeitos negativos do contexto político e social marcado pelo ajuste econômico e pela ideologia neoliberal, o IDH do Brasil em 2014 era 0,755, índice que o coloca na 74 posição no ranking de um conjunto
de 188 países, porém o mantém atrás de países da América Latina: Argentina (40/IDH 0,836), Chile (42/IDH
0,832), Uruguai (52/IDH 0,793) e Venezuela (71/IDH 0,762), segundo Relatório de Desenvolvimento Humano
2015 (PNUD, 2015aª) e do Ranking IDH Global 2014 (PNUD, 2015b); a pobreza está presente na vida de 7,3%
da população e a extrema pobreza é parte do cotidiano de 2,71% dos/as brasileiro/as (Brasil, 2014 e 2015) e
a taxa de desemprego em 2016 foi de 8,2%, a maior taxa desde 2012 -– ano em que o IBGE passou a incluir
esse índice na PNAD -– e inferior, tão somente, às taxas de 2008 (7,9%) e 2009 (8,1%) (Brasil, 2015).
Tavares (1999) e Netto (2000) afirmam que as políticas sociais da década de 90 do século XX, foram um
desastre para as classes trabalhadoras, uma vez que houve uma crescente redução dos gastos públicos,
consequência da política econômica, voltada para atender às exigências do grande capital anunciadas no
Consenso de Washington, que asseguraria a integração do País ao sistema econômico mundializado, ainda
que de forma subalterna, e priorizam o pagamento da recorrente e crescente dívida pública, em detrimento
das políticas sociais.
De acordo com a Auditoria Cidadã (2018), o governo federal gasto com o pagamento de juros e amortizações
da dívida pública um percentual em média 43,15% do orçamento da União efetivamente executado nos 5 anos
que a mesma monitora o orçamento da união: 43,98% em 2012, 40,30% em 2013, 45,11% em 2014, 42,43%
em 2015, 43,94% em 2016 e 39,70% em 2017. Em contrapartida o Estado utilizou percentuais menores com as
políticas sociais nos anos compreendidos em 2012 a 2016:36,79%/2012, 40,52/2013, 36,77%/2014, 38%/2015
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e 37,20%/2016do orçamento. Somente em 2017, o Estado utilizou mais recursos do orçamento da União com
as políticas sociais (41,2%), do que com o pagamento da dívida (39,70%), correspondendo tão somente a 1,5
pontos percentuais a mais.
Dentre as políticas sociais, a Previdência Social – política contributiva -– ocupa o maior volume de recursos,
em todos os anos monitorados. Em 2017, 25,66% do orçamento da União foi gasto com a Previdência Social;
4,14% com a Saúde; 4,10% com a Educação; 3,35% com a Assistência Social; 2,79% foram aplicados na política do Trabalho. As ações da Agricultura (0,62%), Segurança Pública (0,37%), Organização Agrária (0,07%),
Direitos de Cidadania (0,06%), Cultura (0,04%) e Saneamento (0,03%) consumiram, portanto, menos de 1%
cada e a política habitacional consumiu 0,0% do orçamento, conforme dados da Auditoria Cidadã (2018).
Toda e quaisquer análises dos dados apresentados pela Auditoria Cidadã não deixam dúvidas que o direcionamento dos recursos públicos para o pagamento da dívida pública e os cortes nos orçamentos das políticas sociais rebatem nas políticas sociais, na vida dos/as trabalhadores/as e nas particularidades da questão
social. Chesnais (2005) afirma que a dívida é um mecanismo essencial para as políticas de ajuste estrutural,
a dominação econômica e política dos países capitalistas centrais sobre os países capitalistas periféricos e
para a privatização.
Nos países do capitalismo tardio e que não vivenciaram a experiência do Welfare State, como o Brasil, a exclusão é uma marca de origem, visto que os programas e projetos sociais estatais e/ou não estatais são direcionados aos mais pobres e com condicionalidades de acesso e permanência. Exigências que estigmatizam
os/as trabalhadores/as, os/as culpabilizam pela situação de exclusão, comprometem a renda familiar com a
compra de direitos e, na total impossibilidade de acesso no mercado, submetem os/as mesmos/as a serviços
públicos estatais aquém da necessidade e de péssima qualidade, a já mencionada “política pobre para os pobres”. A respeito dessa realidade, Pereira (2012, p. 749) diz que “parece até que, em matéria de política social,
o século XXI foi empurrado para o século XIX.”
Diante dessa realidade questionamos: qual o lugar das organizações da classe trabalhadora, incluindo as entidades profissionais, a exemplo do Conjunto CFESS-CRESS? O Conjunto CFESS-CRESS se configura uma
ferramenta de luta e enfrentamento do modelo econômico e político de desresponsabilização do Estado para
com os direitos sociais e de superação da realidade posta e imposta pelo capitalismo a classe trabalhadora?
Qual a relação do Conjunto CFESS-CRESS com os movimentos e as entidades estudantis as unidades de
formação acadêmica e as lutas e movimentos sociais e sindicais da classe trabalhadora? As respostas para
essas questões estão diretamente articuladas às experiências de luta que vêm sendo travadas pelos CRESS’s
no Brasil.

A Experiência de Luta do Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe (CRESS/SE):
A “Gestão Ousar, Lutar e Avançar”
A gestão ‘Ousar, Lutar e Avançar”, no período de 2014 a 2017, priorizou em seu programa de gestão o fortalecimento das ações setor de orientação e fiscalização; o aprimoramento e criação de instrumentais de
fiscalização essenciais à orientação e fiscalização do exercício profissional em uma perspectiva educativa
e formativa e em consonância com as ações do CFESS; a implantação da política de comunicação direcio121
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nada a categoria (interna) e a classe trabalhadora (externa) tendo por referência a Política de Comunicação
do Conjunto CFESS-CRESS (CFESS, 2016a); organizar a estrutura administrativa e financeira do conselho e
rearticular a parceria com os movimentos sociais, sindicais e populares.
Os anos de 2014 a 2017 foram marcados pela falta de investimentos nas políticas sociais, já que o Governo Estadual implementou uma política de massacre ao servidor público com arrocho salarial, atraso e parcelamento
de salário; fusão de empresas estatais; retomada do processo de privatização de empresa estatais, a exemplo
da companhia gestora da água; indicação de gestores para ocupar secretarias sem perfil técnico; suspensão
do cofinanciamento da Política de Assistência Social para os municípios, portanto um período que tem marca
a redução do papel do Estado na promoção, execução e financiamento das políticas sociais, agravada pelo
cenário político-econômico nacional, segundo discurso do governo.
No âmbito nacional a conjuntura foi marcada por um processo de aprofundamento do Neoliberalismo e de
uma onda conservadora com ares fascista, consolidada com o Golpe parlamentar, político, jurídico e midiático, materializado com o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, em maio de 2016. Essa
conjuntura instaura o aprofundamento do processo de regressão social, através das contrarreformas que
retiram direitos e ameaçam as liberdades democráticas, com consequências nefastas para vida da classe
trabalhadora, a exemplo do aumento do desemprego, da precarização das relações de trabalho, da pobreza,
da violência e da violação dos direitos humanos. É importante salientar que esse processo é comandado pelo
capitalismo monopolista rentista e que tem afetado não apenas o Brasil, mas outros países da América Latina.
Foi nesse cenário político, econômico e social nacional e local que a gestão “Ousar, Lutar e Avançar” assumiu
a direção do CRESS/SE, além de ter que se contrapor a essa conjuntura a gestão enfrentou outros problemas
internos, como a persistente realidade da falta de legitimidade do Conselho perante a categoria, a falta de
recursos financeiros e humanos, rotatividade dos/as trabalhadores/as do conselho, baixa qualificação dos/
as trabalhadores/as, a descontinuidade de processos administrativos, a burocracia interna, típica de uma
organização estatal, a falta de compreensão dos membros da gestão sobre gerenciamento de uma autarquia
pública, a não liberação dos membros conselheiros/as dos seus locais de trabalho para participar do CRESS/
SE e o esvaziamento da gestão com a renúncia de alguns membros conselheiros/as.
Mesmo diante de um cenário externo e interno desfavorável, a gestão conseguiu construir as bases de uma
gestão democrática, participativa e representativa, materializada pela implementação de ações por eixo temático e contempladas na proposta de trabalho construída na campanha eleitoral. Esta direção na condução
da gestão se expressou nas assembleias realizadas com a categoria; nas reuniões com os/as trabalhadores/
as do Conselho; nos Encontros Nacionais do CFESS-CRESS; na publicização e transparência das ações,
por meio da prestação de contas nas assembleias; na publicação de materiais no site e facebook do CRESS;
na elaboração/distribuição de dois boletins Informe CRESS (CRESS/SE, 2017a e 2017b); na realização de
campanhas estreitamente relacionadas aos eixos Políticas Públicas, Ética e Direitos Humanos e Formação
Profissional, construídas com base na Política de Comunicação e nas Bandeiras de Luta do Conjunto CFESSCRESS.
A construção de campanhas temáticas é muito comum nos movimentos sociais e sindicais e nas organizações
da classe trabalhadora, como um mecanismo de exposição de bandeiras de lutas, de demarcação de posição
em defesa da classe trabalhadora e de compromisso com construção de um outro projeto de sociedade. Na
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gestão “Ousar, Lutar e Avançar”, o CRESS Sergipe lançou duas campanhas. A primeira com o slogan “Na luta
em Defesa da profissão de Serviço Social e das Políticas Públicas” lançada em um ato público no dia 03 de
setembro de 2015, em parceria com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Sindicato dos Assistentes
Sociais de Sergipe (SINDASSE).
Essa campanha foi trabalhada ao longo da gestão e se consolidou durante a semana do Assistente Social
realizada em maio de 2016, momento em que foram lançados materiais publicitários, realizado um ato público
e palestra na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (ALESE), momento que privilegiou a denúncia do
sucateamento das políticas sociais, a reivindicação da criação do cargo de Serviço Social em diversas políticas sociais e a realização de concurso público. Como produto dessa campanha houve o lançamento, pela
direção do CRESS/SE, do Fórum Estadual em Defesa da Democracia e das Políticas Públicas com a realização da palestra “A Política de Assistência Social no contexto político atual”. Essas atividades contaram com
a participação massiva da categoria e de diversas entidades e movimentos sociais.
A segunda campanha objetivou fortalecer a luta pela inserção da categoria na educação. Com o slogan
“Quem auxilia a enxergar a realidade na educação: Assistente Social nas escolas Eu digo SIM”, ela foi lançada
com um ato público na ALESE, no dia 15 de maio de 2017. Esse ato político na tribuna é acompanhado da
entrega, ao presidente da Assembleia Legislativa e demais parlamentares, do projeto de lei que versa sobre
a inserção do profissional do Serviço Social na rede estadual de educação. Dentro da experiência da gestão
“Ousar, Lutar e Avançar”, um conjunto de ações foi desenvolvida em parceria com os/as trabalhadores do
CRESS/SE, com a categoria e com os movimentos sociais e sindicais. No eixo Administrativo-Financeiro a
prioridade foi a reestruturação e organização administrativa e financeira da entidade com vista a instituir uma
gestão democrática, integrada, participativa e sustentável financeiramente, priorizando três aspectos:
• Melhorar o funcionamento interno e externo por meio da mudança para uma sede mais acessível e confortável, com ampliação do horário de atendimento e implantação de novos procedimentos administrativos.
• Aumentar a arrecadação financeira por meio da construção do orçamento participativo em Assembleia Geral realizada anualmente; da realização da campanha de enfrentamento à inadimplência “Anuidade em dia,
CRESS forte!”, lançada em dezembro de 2015, tendo por referência a Política Nacional de Enfrentamento à
Inadimplência do Conjunto CFESS/CRESS (CFESS, 2017a), em vigor até os dias atuais; da implantação da
Política Estadual de Enfrentamento da Inadimplência em uma perspectiva educativa – discussão com os/as
Assistentes Sociais sobre a importância do pagamento da anuidade – articulada a instituição de ferramentas que facilitaram o processo de negociação de dividas: criação do setor do financeiro, uso do Cartão de
Crédito para o pagamento da anuidade e outras taxas e implantação de procedimentos administrativos de
cobrança.
• Estruturar a gestão do trabalho com a realizações de processo seletivo para o preenchimento do cargo de
Assistente Administrativo, organização e realização de licitações com o intuito de regularizar os contratos
dos prestadores de serviços, elaboração do plano de cargos, carreira e salários, concessão de reajustes
salariais anuais acima da inflação, implantação do auxílio saúde, capacitação permanente dos/as trabalhadores/as do CRESS/SE por meio do estímulo a participarem das atividades do conjunto CFESS/CRESS.
As ações do eixo Orientação e Fiscalização tiveram por objetivo reafirmar a função precípua do conselho
- orientar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do/a assistente social - seguindo o que
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preceitua a Política Nacional de Orientação e Fiscalização do Conjunto CFESS-CRESS. Nessa perspectiva,
foi desenvolvido um trabalho integrado com as Comissões de Ética e Direitos Humanos e Políticas Públicas.
Exemplo desse trabalho foi a ampliação e descentralização dos números de visitas de orientação e fiscalização, chegando aos municípios do interior do estado; a realização de reunião com os/as Assistentes Sociais
para discutir e deliberar sobre as providências a serem realizadas sobre as demandas constatadas durante
as visitas; a criação de um canal de diálogo direto com os/as Assistentes Sociais e a sociedade no sítio do
Conselho através da Inserção da seção “Notificação”, que recebe virtualmente as denúncias, dúvidas ou solicitações dos profissionais e contribuição no processo de revisão dos instrumentais da Política Nacional de
Fiscalização instituídos pela Resolução CFESS nº 832/2017 (CFESS, 2017b).
Diante de uma conjuntura de contrarreformas e de restrição das liberdades democráticas, a gestão buscou,
no eixo Políticas Públicas, desenvolver ações na perspectiva de orientar a categoria para o desafio que estava colocado, de modo a ampliar as mobilizações e lutas em defesa da democracia e das políticas públicas
no cotidiano do exercício e, principalmente na articulação com os movimentos sociais, populares, sindicais,
juvenis e feministas.
Para enfrentamento de tais desafios a gestão e os/as Assistentes Sociais criaram o Fórum em Defesa da
Democracia e das Políticas Públicas; participaram de frentes contra o golpe e em defesa da democracia,
como a Frente Sergipana Brasil Popular; convocaram a categoria para se somar aos atos e lutas; participaram
da luta nacional contra o desmonte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e, no âmbito estadual,
protagonizaram a luta pela regularização dos repasses do cofinanciamento da Política de Assistência Social;
reafirmaram o compromisso ético-político do Conjunto CFESS-CRESS com a defesa das políticas sociais
participando ativamente dos conselhos de políticas públicas e direitos em âmbito estadual e municipal e das
Conferências Estadual e Municipais de Assistência Social; realizaram atos públicos e ocuparam a Tribuna Livre da Câmara Municipal de Aracaju e do Grande Expediente da ALESE para denunciar as condições éticas e
técnicas de trabalho, defender a valorização do/a Assistente Social e o fortalecimento das Políticas Públicas
e participaram da construção de diversas atividades, como atos, audiência em Defesa da Política de Saúde
Mental e contra a privatização de um Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), o CAPS David Capistrano.
Diante de uma conjuntura conservadora com ares fascistas, a gestão reafirmou nas ações do eixo Ética e Direitos Humanos os princípios do Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro e se articulou com movimentos sociais e de defesa dos direitos humanos, participando de diversas ações e lutas, tais como: participação
no Conselho Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas Conferências Estadual e
Municipais dos Direitos da Mulher e da Criança e do Adolescente; participação no Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) e na Frente Contra a Redução da Maioridade Penal e publicização de diversas notas
com o posicionamento oficial do CRESS Sergipe sobre temas relacionados a Direitos Humanos, em defesa
dos direitos da mulher, contra a cultura do estupro, em defesa dos direitos da população Trans (travestis, transexuais e transgêneros) e contra a criminalização do MST e demais movimentos sociais.
Por entender a importância da formação profissional comprometida com a defesa do Projeto Ético-Político e
com a educação pública, universal, gratuita e de qualidade, a Gestão “Ousar, Lutar e Avançar” reafirmou sua
parceira com a ABEPSS, as unidades de ensino e as entidades estudantis por meio de desenvolvimento de
ações do eixo Formação Profissional: parceria com a ABEPSS para realização da Oficina “Os fundamentos do
Serviço Social em debate: formação e trabalho profissional”, atividade que integra o projeto ABEPSS Itineran124
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te, realizado desde 2012, com o objetivo de promover a educação permanente de docentes, discentes, supervisores de campo e acadêmicos na área do Serviço Social e apoio a luta dos Estudantes do Curso de Serviço
Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para contratação de professores para o Departamento de
Serviço Social (CRESS/SE, 2017b).
No eixo de Comunicação, a gestão instituiu uma política de comunicação informativa e formativa estruturada
em duas dimensões: diálogo interno com a categoria, permitindo a legitimação do Conselhos pelos/as Assistentes Sociais como entidade representativa, e diálogo externo com a sociedade e a imprensa sergipana,
dando publicidade as ações políticas realizadas pelo conselho. Para tanto foi criada uma nova identidade
visual para o CRESS/SE e um novo sítio eletrônico com um link especifico para o Portal da Transparência;
intensificado o uso das mídias sociais como uma forma de estreitamento do relacionamento entre a gestão, a
categoria e a sociedade; produzido e lançado o primeiro documentário sobre a história do CRESS, intitulado
“Memórias do CRESS/SE” e inserção do CRESS/SE na mídia estadual – emissoras de rádio, TV e jornais impressos – ação que consolidou a identidade do CRESS como entidade que defende as políticas sociais e os
direitos humanos.
Todas as ações desenvolvidas pelo Conjunto CFESS-CRESS e pela Gestão “Ousar, Lutar e Avançar” do
CRESS Sergipe tiveram por solo e sementes a Lei que regulamenta o exercício profissional e o Código de
Ética Profissional e por horizonte a defesa e fortalecimento do Projeto Ético-Político, o enfrentamento e superação do capitalismo e a construção de “[...] uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de
classe, etnia e gênero” (CFESS, 2012a).

Considerações Finais
A partir do “reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes”
(CFESS, 2012a), a gestão “Ousar, Lutar e Avançar’ articulou com os movimentos sociais e sindicais, Unidades
de Formação Profissional e outras categorias profissionais na perspectiva de fortalecimento da luta geral da
classe trabalhadora. Uma questão importante a ser considerada é o fato da composição da gestão “Ousar,
Lutar e Avançar” ser marcada pela diversidade, considerando que haviam Assistentes Sociais inseridos em
espaços sócio-ocupacionais públicos (estatais), privadas e em movimentos sociais, trabalhando no planejamento, gestão, avaliação e controle social das políticas públicas de educação, assistência social, saúde,
saúde mental, previdência, meio ambiente, sócio-jurídico, agrária e na formação profissional os Assistentes
Sociais. Essa diversidade facilitou o diálogo com a categoria, representada diretamente por 2.373 profissionais inscritos e ativos (CRESS/SE, 2018c), e permitiu que os diversos segmentos e pautas da categoria fossem
representados na gestão.
As propostas de trabalho e as ações discutidas e aprovadas pela categoria possibilitaram construir coletivamente uma gestão democrática, participativa, representativa e comprometida com a defesa e fortalecimento
do Projeto Ético-Político do Serviço Social. Não resta dúvida, o exercício democrático nas ações da gestão do
CRESS/SE possibilitou avanços nos 6 eixos: Orientação e Fiscalização Profissional; Políticas Públicas, Administrativo-Financeiro; Formação Profissional; Ética e Direitos Humanos e Comunicação. Também avançaram
as lutas em torno das Bandeiras defendidas pelo Conjunto CFESS-CRESS em defesa da Profissão, da Ética
e do Direitos Humanos, do Financiamento, Gestão e Controle Social das políticas públicas pela classe trabalhadora e da Seguridade Social (CFESS, 2016b).
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Resumo
O artigo discute o trabalho e mercado de trabalho do Serviço Social brasileiro na entrada do século XXI e, posteriormente, apresenta
uma proposta de pesquisa que envolve 22 municípios localizados nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense. Metodologicamente,
recorre ao estudo exploratório, de caráter bibliográfico, a partir de teses de doutorado e dissertações de mestrado disponíveis na
Plataforma CAPES e artigos publicados a partir do ano 2000, nas principais revistas acadêmico-científicas na área de Serviço Social
no Brasil. Os resultados indicam mudanças no cenário brasileiro e internacional pautadas na flexibilização, desregulamentação e a
precarização das condições de trabalho. Essa realidade atinge o Serviço Social, desafiando-o nos espaços da produção de conhecimentos e intervenção. Realidade caracterizada pela rotatividade no emprego, instabilidade, insegurança e sobrecarga de trabalho
que se expressam, inclusive, através de um perfil exigido pelo mercado, de profissional polivalente, submisso e solucionador de
problemas individuais e pontuais.
Palavras chaves Serviço Social. Trabalho. Mercado de rtabalho

Introdução
A crise experimentada pelo capital, em que o neoliberalismo e a reestruturação produtiva são expressões de
suas respostas, tem acarretado profundas alterações no interior do mundo do trabalho, em que são traços
caraterísticos o aumento do desemprego, a desregulamentação do trabalho, precarização de suas condições
e relações, bem como a radicalização da desigualdade social.
No contexto internacional a prioridade está voltada para a produção de mercadorias e valorização do capital,
garantindo um lugar de crescente precarização e degradação do trabalho a um enorme contingente de trabalhadores.
A classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se ainda mais. Tornou-se
mais qualificada em vários setores, como na siderurgia, na qual houve uma relativa intelectualização do trabalho, mas desqualificou-se e precarizou-se em diversos ramos, como na indústria automobilística, na qual o ferramenteiro não tem mais a mesma importância [...]. Criou-se de um lado,
uma escala minoritária, o trabalhador ‘polivalente e multifuncional’, capaz de operar com máquinas
com controle numérico e, de outro, uma massa precarizada sem qualificação, que hoje está presenciando o desemprego estrutural. Estas mutações criaram, portanto, uma classe trabalhadora
mais heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada, entre qualificados e desqualificados,
mercado formal e informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e precários, imigrantes,
etc (GUIMARÃES; ROCHA, 2008, P. 27).
46 Email: as.carlosmoraes@gmail.com
47 Email: gabrielaschocair@hotmail.com
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No Brasil, houve uma desregulação do mercado de trabalho articulada a redução de direitos trabalhistas. A
partir dos anos 1990, as reformas neoliberais contribuíram para maior concentração de renda e, portanto, para
o acirramento da desigualdade social.
Segundo Druck e Filgueiras (2007) a hegemonia do capital financeiro, sua volatilidade, rapidez inédita, o curto
prazo da especulação financeira contamina toda a sociedade pela pressão do “aqui e agora”. O trabalhador,
flexível e descartável, produz o que lhe é demandado, naturaliza-se a realidade social e a sociedade não encontra alternativas. Nestes processos, acrescenta Guerra (2010) que só tem se mantido no mundo do trabalho,
aquele trabalhador que tem se adaptado a precarização e as perdas da qualidade vinculada ao trabalho.
Portanto, a sociedade capitalista na era do neoliberalismo, tem criado uma nova cultura do trabalho, por meio
da exigência de um perfil profissional adaptativo a instabilidade, insegurança e imediaticidade associadas a
poucos recursos e a criatividade.
Com o trabalho e o mercado de trabalho dos assistentes sociais, não poderia ser diferente. Guerra (2010)
acrescenta que a precarização do exercício profissional se expressa a partir dos seguintes elementos:
Desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação trabalhista, subcontratação, diferentes
formas de contrato e vínculos que se tornam cada vez mais precários e instáveis, terceirização,
emprego temporário, informalidade, jornadas de trabalho e salários flexíveis, multifuncionalidade
ou polivalência, desespecialização, precariedade dos espaços laborais e dos salários, frágil organização profissional, organização em cooperativas de trabalho e outras formas de assalariamento
disfarçado, entre outras (p. 719).
Diante destes apontamentos iniciais, este artigo objetiva discutir o trabalho e mercado de trabalho
do Serviço Social brasileiro na entrada do século XXI para, posteriormente, apresentar uma proposta de pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ) e pela Pró- Reitoria de pesquisa da Universidade Federal Fluminense (PROPPI – UFF),
que envolve 22 Municípios localizados nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense.
Os procedimentos metodológicos estão pautados em estudo exploratório, de caráter bibliográfico. Este estudo tem sido desenvolvido por meio da compilação de dados de pesquisas realizadas em todo o país, organizados por região e também analisados em suas tendências nacionais.
Tal procedimento se justifica pela produção de levantamentos e pesquisas dispersas, do ponto de vista da
análise do conjunto e de sua socialização entre a categoria profissional dos assistentes sociais. O mapeamento das pesquisas por região, em âmbito estadual ou regional basearam-se nas seguintes fontes: teses de
doutorado, dissertações de mestrado e artigos publicados nas principais revistas acadêmico-científicas na
área de Serviço Social. A saber:
• A respeito das teses de doutorado e dissertações de mestrado, recorreu-se ao Banco de Dissertações e
Teses da CAPES com o objetivo de identificar e selecionar os estudos sobre o mercado de trabalho do assistente social brasileiro.
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Para esta pesquisa, os pesquisadores recorreram aos seguintes descritores: perfil do assistente social; reestruturação produtiva, reforma do Estado e das políticas sociais; espaços sócio-ocupacionais do Serviço
Social e mercado de trabalho.
• A respeito das revistas acadêmico-científicas, pautados nos descritores mencionados anteriormente, recorreu-se a artigos publicados na entrada do século XXI, nas seguintes revistas na área de Serviço Social:
Serviço Social e Sociedade; Katálysis, Temporalis, O social em questão, Sociedade em debate, Ser Social,
Serviço Social e Saúde, Em Pauta, Textos e Contextos, Revista de Teoria Política e social, Serviço Social e
Realidade.
O mapeamento desta produção, apontou em relação às teses e dissertações, os dados quantitativos expressos na tabela 01 e em relação às revistas, expressos na tabela 02.
Tabela 1: Produções – Quantitativo nas Teses e Dissertações

TESES E
DISSERTAÇÕES

ESPAÇOS SÓCIO
– OCUPACIONAIS
DO SERVIÇO
SOCIAL

MERCADO DE
TRABALHO
DO/PARA
ASSISTENTES
SOCIAIS

TESES DE
DOUTORADO

TRABALHO DO
ASSISTENTE
SOCIAL
(CONDIÇÕES E
RELAÇÕES)

TRABALHO
ASSALARIADO

01

DISSERTAÇÕES
DE MESTRADO

05

04

PROFISSÃO

PERFIL
PROFISSIONAL

TOTAL

01

02

09

11
ESTUDOS

TOTAL

FONTE: Dos autores, 2018
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Tabela 2: Quantitativo de Produções em Teses e Dissertações

REVISTAS

ESPAÇOS SÓCIO
– OCUPACIONAIS
DO SERVIÇO
SOCIAL

MERCADO DE
TRABALHO
DO/PARA
ASSISTENTES
SOCIAIS

TRABALHO DO
ASSISTENTE
SOCIAL
(CONDIÇÕES E
RELAÇÕES)

TRABALHO
ASSALARIADO

SERVIÇO
SOCIAL E
SOCIEDADE

PROFISSÃO

PERFIL
PROFISSIONAL

TOTAL

2

1

03

1

01

KATÁLYSIS

TEMPORALIS

00

O SOCIAL EM
QUESTÃO

1

01

SOCIEDADE EM
DEBATE

1

01

SER SOCIAL

00

SERVIÇO
SOCIAL E
SAÚDE

00

EM PAUTA

3

TEXTOS E
CONTEXTOS

1

TEORIA
POLÍTICA E
SOCIAL

2

1

06

01

1

01

SERVIÇO
SOCIAL E
REALIDADE

2

02

16
Artigos

TOTAL

FONTE: Dos autores, 2018

Essas produções indicam um quantitativo ainda insignificante no que se refere a produção de conhecimentos
a respeito do tema “Mercado de trabalho do Serviço Social brasileiro” o que demonstra, por um lado, a relevância científica da pesquisa.
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Após identificação e seleção das produções acadêmico-científicas, o material coletado na pesquisa bibliográfica foi distribuído entre os pesquisadores participantes do projeto (aluna de Iniciação Científica, Professor
Coordenador do projeto e aluna voluntária). Posteriormente, os pesquisadores leram, ficharam e apresentaram os principais resultados dos estudos em reuniões de pesquisa na sala do Grupo Interdisciplinar de Estudo
e Pesquisa em Cotidiano e Saúde (GRIPES/UFF-Campos).
Articulado a estes processos, tem sido realizada a classificação e análise do material. Estas têm por base o
critério estabelecido por Minayo (2014), vinculado à sua leitura horizontal e exaustiva que poderá proporcionar,
inclusive, a construção de hipótese (s).
As análises tem sido pautadas na abordagem quali-quantitativa e “através de minuciosa apropriação da matéria” (KOSIK, 1995, p. 31) objetivam identificar pontos de consenso, contradição e a coerência interna das
informações, permitindo a apreensão das estruturas de relevância e ideias centrais presentes no material
pesquisado (MINAYO, 2014).
Para construção desta proposta, o artigo foi dividido nas seguintes seções: na primeira, objetiva apresentar
alguns elementos que caracterizam o debate do trabalho e do mercado de trabalho na sociedade contemporânea. Posteriormente, discute as particularidades do trabalho e do mercado de trabalho do assistente
social no cenário brasileiro. Finalmente, apresenta algumas problematizações vinculadas a uma proposta de
investigação em Curso no contexto brasileiro, especialmente, em 22 Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

O Debate do Trabalho e do Mercado de Trabalho na Sociedade Contemporânea
Ao longo dos anos a sociedade vem passando por profundas transformações econômicas, políticas e culturais. Neste contexto, as novas tecnologias possuem um papel expressivo ao integrar aceleradamente os
mercados, com transformações nos meios de transporte e comunicação, projetando as pessoas para dentro
de uma realidade ainda mais globalizada (ARAÚJO, 1997). Entretanto, não existe uma relação de causa – efeito entre globalização e universalização do bem – estar, embora suas vantagens possam ser vivenciadas por
algumas pessoas de alguns países desenvolvidos, havendo um elevado número de exclusão daqueles desprovidos de capital e tecnologia.
Esse novo arranjo e suas consequentes transformações propiciaram a retomada do controle social do capital,
a partir da desvalorização da força de trabalho e fragmentação da classe trabalhadora (MACHADO, 2008), o
que tem contribuído para redefinição das relações sociais a partir da década de 1970 (PELEGRINO, 2006).
Nesse período (1970 – 1980) toma forma um novo regime de acumulação, denominado por Harvey (1992), “Regime de acumulação flexível”. Flexibilidade que perpassa pelo processo de trabalho, relações de produção,
tipos de produtos, etc., diferente de toda a rigidez, a produção em massa, os grandes estoques... do modelo
taylorista – fordista (LEMOS, 2001; MACHADO, 2008). E se o toytotismo, segundo Antunes (1999), tem sua
produção (flexível) conduzida diretamente pela demanda, o que produz relações de trabalho flexíveis (BALANCO; PINTO, 2005), essas novas formas de gestão/organização do trabalho, produzem modificações que
consubstanciam para Harvey (1992) no crescimento econômico e na expansão do setor terciário, tornando
o mercado de trabalho mais heterogêneo e precarizado a partir da terceirização (que forma a maior parte da
economia) e subcontratação.
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Desta forma, no processo produtivo, há uma “aceleração do ritmo de vida” que torna habilidades tradicionais,
obsoletas e desnecessárias, ao mesmo tempo, em que a qualificação, sinônimo de conhecimento teórico,
prático e multifuncional passa a ser uma exigência em crescente acentuação, na medida em que há a recusa
ao trabalhador fortemente especializado.
Esta exigência atrelada ao discurso de criatividade, espírito de liderança, tomada de decisão, etc. é direcionada ao trabalhador enquanto responsável por sua empregabilidade. Caso não se tenha estas e outras características/qualidades, corre-se o risco ainda maior de não conseguir conquistar um espaço formal no mercado
de trabalho, podendo, em maior proporção, ocupar posições precárias quanto a estabilidade, salário, condições de trabalho e, consequentemente, de vida.
Por outro lado, há que se considerar que essas exigências contribuem para que ocorra um aumento quantitativo de mão – de – obra excedente, dividida em desempregados, subempregados, com regimes e contratos
flexíveis, além do enfraquecimento do poder sindical. “A segurança do pleno emprego foi substituída pelo desemprego de tom perene” (RAMALHO e SANTANA, 2003, P.12). Além disso, ocorre a tendência à terceirização
e tornam as atividades laborais cada vez mais precárias, temporárias e desprotegidas.
Além disso, há que agregar a tendência igualmente excludente, de transferir para a sociedade as responsabilidades alocadas antes à esfera estatal, havendo redução da ação reguladora, em especial, das funções
legitimadoras do Estado.
Cabe considerar, no entanto, que esse quadro “estimula” o crescimento do número de pessoas que se dedicam a necessidade de atividades informais e outras atividades precárias e mal remuneradas, sendo um indício
de acentuação e expansão da pobreza e da informalidade.
Outro aspecto, é que o não pertencimento ao mercado de trabalho formal traz como consequência, e em
maior probabilidade, o não acesso aos mecanismos de proteção social, que se tornam, cada vez mais, reduzidos, inclusive, entre os trabalhadores formais. E esta problemática se complexifica na medida em que se
incentiva que a solução a tais situações está relegada à ação individual de trabalhadores. Ou seja, a partir do
momento em que a sociedade se habitua a conviver com situações de extrema pobreza, falta de proteção
social, “empurrando” as pessoas cada vez mais para a informalidade, em situações precárias de sobrevivência, a solução dos problemas fica, ainda mais, direcionada a ação individual (SOUZA, 1995). Além disso, não
se pode deixar de considerar neste contexto as questões relacionadas ao clientelismo político, na medida em
que a falta de acesso a mínimos necessários a sobrevivência do homem, faz com que alguns que possuem
mecanismos facilitadores a tal acesso utilizem de tais mecanismos em troca de favores, como por exemplo,
o voto.
O que deve ser ressaltado é que o trabalho se apresenta enquanto necessidade. E essa necessidade se relaciona a variáveis diferenciadas, seja enquanto identidade e status do trabalhador (ZALUAR, 1984), aonde se
destaca as discussões acerca do reconhecimento, seja enquanto luta pela sobrevivência.
Sendo assim, há possibilidades de afirmar a centralidade do trabalho na sociedade atual, pelo fato de haver
uma relação social entre os trabalhadores, em que são estabelecidos contatos, ao produzir prazer, sofrimento,
reconhecimento, dignidade, acesso a serviços e meios básicos à sobrevivência do homem. Contudo, diante
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das transformações ocorridas no mundo do trabalho, havendo aumento do desemprego e a radicalização da
questão social, os trabalhadores estão desenvolvendo novas possibilidades para garantir a sobrevivência e
tornando-se, como já ressaltamos, desprotegidos socialmente e em condições de pré-cidadãos.
Neste contexto de pobreza e desigualdades, muitos possuem acesso precários àquilo que lhes seriam garantidos por políticas sociais. Ou seja, suas atividades não lhes garantem a possibilidade de contratar serviços
básicos (saúde, educação...) e, em muitos casos, estas atividades não são protegidas (em relação a direitos
trabalhistas).
Diante disso, questiona-se: quais as implicações destas atuais transformações do mundo do trabalho para o
trabalho e o mercado de trabalho do Serviço Social brasileiro?

Serviço Social, Trabalho e Mercado de Trabalho Profissional no Contexto Brasileiro
O mercado de trabalho dos assistentes sociais brasileiros se institui no momento em que o Estado se amplia,
em função das necessidades da sociedade burguesa e ao buscar legitimidade. Não podemos olvidar que
esta ampliação também é decorrente da implementação das políticas sociais. Assim, ao associar essas duas
dimensões, a profissão se instala na delicada relação de enfrentar as sequelas da questão social, agravadas
durante o capitalismo monopolista. Esse contexto, requisita do estado burguês, a incorporação de mecanismos de intervenção não apenas econômicos, mas também políticos e sociais.
De tal modo, está posto o mercado de trabalho para o Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho,
majoritariamente, como executor terminal de políticas sociais (NETTO, 2005). Data desde meados do século
XX, a criação de novas instituições requeridas para execução de políticas sociais e como empregadoras de
assistentes sociais, proporcionando um quadro amplo e diverso de postos de trabalho e também diversidade
de exigências técnicas e de competências.
Após a Constituição Federal Brasileira de 1988, o processo de descentralização das novas políticas sociais
responsabilizou os municípios por novos pactos e serviços, intensificando esse processo nos primeiros anos
do século XXI. Esse fenômeno tem recrutado e requisitado novas funções e competências de profissionais da
área, sobretudo assistentes sociais que vem sendo solicitados a atuar com assessorias e consultorias, avaliação e formulação de políticas, planejamento e gestão.
Nas últimas décadas, com o advento do neoliberalismo e o processo de descentralização das políticas sociais, o assistente social tem nas suas relações de trabalho uma dualidade entre valorização/desvalorização.
Ao mesmo tempo em que se percebe a ampliação do mercado de trabalho em instituições públicas e privadas, se constata, fragilidades das condições de contratação e de permanência dos profissionais no mercado
de trabalho, especialmente no que se refere a contratos precários e instáveis, redução salarial, múltiplos vínculos, intensificação da jornada de trabalho e exigências de polivalência.
Nessa conjuntura, dada à influência neoliberal, as políticas sociais têm sua participação reduzida quanto aos
preceitos universalizantes e acesso a serviços de qualidade, na medida em que prioriza a seletividade e a
focalização no atendimento das demandas da população, o que por sua vez, impacta nos espaços sócio ocupacionais e no mercado de trabalho dos assistentes sociais.
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No Brasil, o Serviço Social como profissão integrou-se, principalmente, ao setor público estatal, sendo, até
hoje, o maior empregador dos assistentes sociais. Vinculou-se ainda, a organizações patronais privadas, de
caráter empresarial, dedicadas as atividades produtivas e a prestação de serviços sociais para a população
(RAICHELIS et al, 2011).
Iamamoto (2001, p. 27) acrescenta que “os assistentes sociais ampliam o seu espaço ocupacional para atividades relacionadas à implantação e orientação de conselhos de políticas públicas, à capacitação de conselheiros, à elaboração de planos de assistência social, acompanhamento e avaliação de programas e projetos”.
Essas novas exigências são seguidas pela necessidade de qualificação plasmada em qualificação teórica e
técnica, direcionadas ao “domínio de conhecimentos para realizar diagnósticos socioeconômicos de municípios, para a leitura e análise dos orçamentos públicos, identificando recursos disponíveis para projetar ações;
o domínio do processo de planejamento” (Ibidem).
Contudo, mesmo com as novas exigências para os profissionais, o mercado de trabalho dos assistentes
sociais não passa ileso aos impactos do processo de reestruturação produtiva, principalmente, pelo fato do
assistente social situar-se como profissional assalariado, que independente do vínculo, sofre os mesmos
constrangimentos da classe trabalhadora (IAMAMOTO, 2014).
Essa precarização, insegurança e desproteção dos trabalhadores, entre eles os assistentes sociais, são expressas, entre outras formas, segundo Raichelis (2013, p. 626), nos processos de “terceirização e quarteirização dos vínculos trabalhistas”. Há um aumento da contratação de trabalhadores por projetos temporários,
desregulamentação do trabalho formal, rebaixamentos salariais, perdas de direitos trabalhistas, que geram,
nas palavras de Iamamoto (2014, p. 633, grifos da autora), a “insegurança da vida dos profissionais” em virtude das dificuldades de emprego ou trabalho de largo prazo e a perda de direitos, implicando diretamente sua
sobrevivência material e social.
Essas transformações do mundo do trabalho nas últimas décadas caracterizam, para Raichelis (2013, p. 617,
grifos da autora), “uma nova era de precarização estrutural do trabalho”, que também tem contribuído para
reedição do trabalho escravo e infantil, dentre outros.
Assim, o assistente social, enquanto trabalhador assalariado tem que responder às prescrições institucionais,
que redesenham o caminho da burocracia, do empirismo e do imediatismo. Nesses processos, vê sua relativa
autonomia ameaçada, em que se coloca em questão, sobretudo, a dimensão intelectiva do trabalho profissional na perspectiva do atual projeto ético-político do Serviço Social brasileiro (MORAES, 2016a; 2016b).
Se a dimensão intelectiva do trabalho profissional é composta pela unidade entre pensar e agir críticos, a
hipótese sustentada é de ameaça à dimensão intelectiva do trabalho profissional na perspectiva do atual projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. E embora envolva a dimensão político-profissional, por meio
da construção de processos determinados pela mundialização do capital e suas incidências nos Estados
nacionais, na cultura, nas políticas econômicas e sociais e nas sociedades, capazes de gerar a despolitização
da categoria profissional ou sua politização à direita, conforme tem apontado Iamamoto (2014), é mais ampla,
à medida que também incide sobre a dimensão teórica do trabalho profissional e se expressa claramente na
dimensão técnico-operativa. Isto é, no contexto atual têm sido ameaçadas as possibilidades de aprofundamento do conhecimento, da tentativa de romper com o absolutamente visível, da pesquisa da realidade social,
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da intercessão entre a dimensão investigativa e interventiva, do aprofundamento das informações traduzidas
na imediaticidade da realidade, da sistematização e estudo dessas informações e do planejamento crítico do
trabalho profissional (Ibid).
Essas ameaças decorrem de práticas reduzidas preponderantemente ao imediatismo e com fragilidades nos
vínculos com os valores do projeto profissional atual, determinadas pelas atuais exigências do capitalismo
a partir das contrarreformas do Estado e suas injunções sobre a reconfiguração das políticas e instituições
sociais e nos processos de “deformação” profissional no ensino público e privado, intensificado pelo Ensino
a distância nos anos 2000. Tal realidade tem limitado os assistentes sociais ao trato da realidade aparente,
restrita ao senso comum e desprovida de criticidade na leitura, no diálogo e na intervenção profissional (Ibid).
Esses processos não apenas podem arruinar a dimensão política, construída pelo Serviço Social a partir
do Movimento de Reconceituação no Brasil (o que é extremamente grave), como, dialeticamente, agridem
de forma ofensiva a leitura de realidade, a produção de conhecimentos no âmbito do trabalho profissional e
a construção de intervenções que fortaleçam os interesses e projetos da classe trabalhadora, ameaçando a
dimensão intelectiva do trabalho do assistente social na perspectiva do atual projeto ético-político do Serviço
Social brasileiro e incidindo diretamente na dimensão técnico-operativa, expressa no fazer profissional (MORAES, 2016a; 2016b).
Há aqui uma problemática dialeticamente complexa que incide na fragilização da dimensão teórica, metodológica e política do trabalho profissional, ameaçando a capacidade de pensar a realidade social com bases
firmes e seguras no projeto profissional atual, sendo materializadas na realidade através de ações pautadas
no imediatismo, no bom senso, na submissão às regras, normas e mandos institucionais, que tensionam as
possibilidades de autonomia do profissional, também confrontadas pelo fenômeno de insegurança no trabalho que atinge inclusive os assistentes sociais.
Diante disso, estas produções nos permitem indagar: quais os impactos da reestruturação produtiva, da Reforma do Estado e das políticas sociais na configuração do mercado de trabalho do Serviço Social no Brasil
a partir dos anos 2000?

Proposta de Investigação ao Serviço Social em um Contexto de Precarização do Trabalho
Nossa proposta tem como núcleo irradiador a conjunção entre política social e mercado de trabalho do Serviço Social nas regiões Norte e Noroeste Fluminense - Brasil. Tal núcleo atribui visibilidade, no universo da
profissão, ao clássico dilema entre estrutura e ação do sujeito, entre necessidade e liberdade e quando considera os agentes profissionais como produtos e sujeitos da história. Nesse âmbito, limites se impõem – dados por condições objetivas de trabalho (condições, relações de trabalho e requisições profissionais) e pelas
possibilidades de ação do assistente social, apoiadas na capacidade de compreender a realidade, propor
alternativas e negociar junto ao poder contratante o atendimento às necessidades fundamentais à reprodução
da força de trabalho (AMARAL; CÉSAR, 2008, p. 415).
Destaca-se, além destes elementos, que as regiões Norte e Noroeste Fluminense possuem em sua composição 22 municípios, sendo alguns destes, limítrofes com outros dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais.
Além disso e de acordo com os dados disponibilizados pelo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/
RJ – Seccional de Campos) há cerca de 850 assistentes sociais destas Regiões inscritos no Conselho.
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Fundamentado nestes dados, o interesse pela pesquisa também contribui para repensar a formação profissional, articulada à proposta de cursos de extensão voltados para a formação continuada de assistentes sociais
que se inserem no mercado de trabalho nestas regiões.
Tais dados corroboram com a proposta de se pesquisar as políticas sociais brasileiras e o mercado de trabalho profissional nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, analisados no contexto de reestruturação produtiva
e da contrarreforma no Brasil no século XXI. A investigação que se propõe está em conformidade com problematizações que o Serviço Social tem assumido no Brasil através de pesquisas desenvolvidas por Programas
de Pós–Graduação consolidados e de excelência.
A proposta se fundamenta na análise da Política Social, do desenvolvimento regional e do mercado de trabalho para assistentes sociais. Sua relevância, em parte decorrente de seus impactos econômicos e sociais,
pode ser dimensionada por meio do estudo das similaridades e diferenças na prestação de serviços sócio assistenciais entre municípios de pequeno e médio porte destas regiões, onde se objetiva analisar as políticas
locais com fortes traços de clientelismo e coronelismo e as interferências destas na relação público-privado,
dentre outros.
Estas análises ultrapassam o lugar do Serviço Social e constroem saberes que interessam a outras áreas do
conhecimento – categorias profissionais que, enquanto trabalhadores, experimentam os mesmos processos
de precarização do trabalho (suas condições e relações) que os assistentes sociais. Diante disso, embora a
centralidade da proposta vincula-se ao Serviço Social, seus elementos de análise permitem a produção de
conhecimentos capazes de refletir a respeito da construção do trabalho assalariado na execução e implementação das políticas sociais, mediante as atuais tendências do mercado de trabalho materializadas nos
diversos espaços sócio - ocupacionais.
A relevância científica e social é possível ser verificada por meio da problematização do objeto da pesquisa,
sintetizado nas seguintes questões norteadoras:
• Quais os impactos da reestruturação produtiva, da Reforma do Estado e das políticas sociais na configuração dos espaços sócio - ocupacionais do Serviço Social no Brasil a partir dos anos 2000?
• Quais as atuais tendências do mercado de trabalho para os assistentes sociais das regiões Norte e Noroeste
Fluminense no contexto das políticas sociais brasileiras?
• Como tem sido construída a rede de serviços sócio - assistenciais e os espaços sócio -ocupacionais em que
estão inseridos os assistentes sociais nas regiões Norte e Noroeste Fluminense?
• Qual o perfil do assistente social das regiões Norte e Noroeste Fluminense?
Diante destas questões objetiva-se identificar as tendências atuais da política social brasileira e do mercado de trabalho para assistentes sociais no Brasil no século XXI e suas particularidades nas Regiões Norte e
Noroeste Fluminense (Inclui-se aqui: principais áreas e formas de contratação profissional; tipos de vínculos;
exigências institucionais em casos de contratos de trabalho; jornadas de trabalho; salário; perfil profissional e
composição da equipe de trabalho, dentre outros). Para tanto, a proposta é recorrer aos seguintes eixos analíticos: Reestruturação produtiva, Reforma do Estado e das Políticas Sociais; Espaços sócio - ocupacionais
do Serviço Social e Mercado de trabalho; Trabalho (condições e relações de trabalho), trabalho assalariado e
profissão.
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Considerações Finais
Este artigo objetivou discutir o trabalho e o mercado de trabalho do Serviço Social brasileiro na entrada do
século XXI e apresentar uma proposta de pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e pela Pró- Reitoria de pesquisa da Universidade Federal Fluminense (PROPPI
– UFF), que envolve 22 Municípios do Estado do Rio de Janeiro – localizados nas Regiões Norte e Noroeste
Fluminense.
Fundamentou-se na compreensão de que o modo de produção capitalista, pautado nas diretrizes ideológicas do neoliberalismo, cujas características centrais rebatem em transformações no mundo do trabalho, tem
projetado mudanças no cenário brasileiro e internacional. Os movimentos de globalização no mercado e nos
meios de comunicação e informação, tem exigido trabalhadores adaptados às novas condições impostas pelo
mundo do trabalho. Por estas, tem sido características a flexibilização, desregulamentação e a precarização
das condições de trabalho.
Nestes processos, as relações de trabalho se tornam manejáveis, em que direitos trabalhistas assegurados
por lei, tem sido desconstruídos, sendo transferidos para responsabilidade individual, em espaços cada vez
mais precários em termos de condições e relações de trabalho.
Essa realidade atinge diretamente o assistente social enquanto trabalhador assalariado e enquanto aquele
que atua no âmbito dos serviços, das políticas e dos direitos sociais.
Na atualidade, é possível notar a presença de profissionais que possuem mais de um vínculo de trabalho, em
duas ou mais políticas sociais, além da rotatividade no emprego, instabilidade e insegurança, jornada extensa
de trabalho e sobrecarga que se expressa, inclusive, através de um perfil exigido pelo mercado, de profissional polivalente, submisso e solucionador de problemas individuais e pontuais.
Essa realidade impacta diretamente no perfil profissional delineado pela Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e indica a necessidade de aprofundar pesquisas referentes ao trabalho
e mercado de trabalho do assistente social, pautadas em questões, tais como:
• Quais os impactos da reestruturação produtiva, da Reforma do Estado e das políticas sociais na configuração dos espaços sócio - ocupacionais do Serviço Social a partir dos anos 2000?
• Quais as atuais tendências do mercado de trabalho para os assistentes sociais no contexto das políticas
sociais?
• Qual o perfil profissional do assistente social?
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CUESTIÓN SOCIAL: DEBATES TEÓRICOS Y TENDENCIAS EN LA
GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA ARGENTINA ACTUAL
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Marcela Patricia Moledda49
GIFFT – FCSYTS/UNMDP - Argentina

Resumen
El presente trabajo sintetiza un conjunto de reflexiones en torno al análisis de la categoría “cuestión social”, recuperando para ello
debates y posturas contemporáneas en las Ciencias Sociales en general y en el Trabajo Social argentino en particular y, a partir de
ello, su correlato en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo, haciendo especial énfasis en la intervención estatal
sobre la problemática del desempleo/subempleo.
A partir de la extensa literatura que aborda el tema, pueden identificarse los más variados abordajes teóricos, que en general confluyen, para el caso del Trabajo Social, en la consideración de que la “cuestión social” resulta constitutiva y base fundacional de la
acción profesional, toda vez que sus manifestaciones expresan desigualdades y antagonismos del sistema capitalista a partir de la
contradicción capital-trabajo. Sin embargo, existen sustanciales diferencias respecto a sus fundamentos teóricos y determinaciones
históricas y contextuales.
A partir del reconocimiento de tendencias contemporáneas cuya centralidad rescata posiciones francesas con relación al tema (principalmente de Castel y Rosanvallon), adquiere relevancia analizar las implicancias de las mismas en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo, y desde allí, repensar propositivamente, los desafíos que tiene actualmente la intervención profesional a
partir del reconocimiento de áreas de tensión, paradojas y contradicciones.
Palabras claves: Cuestión Social – tendencias – fuerza de trabajo

Introducción
El presente texto aborda el debate contemporáneo sobre el significado de la categoría “cuestión social” en el
campo de las Ciencias Sociales en general, y del Trabajo Social en particular, y procura identificar las mediaciones que expresan su correlato en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina.
Con relación a la “cuestión social”, encontramos que a partir de los acontecimientos que tienen lugar a partir
de 1848 y del papel que asume la burguesía progresista, se intentan negar los nexos entre economía y sociedad, situación que provoca que ésta pase a ser considerada natural, perdiendo progresivamente su estructura
histórica determinada y con lo cual pasa a ser empleada indistintamente por sectores revolucionarios o conservadores.
De esta manera y bajo una muy conveniente neutralidad frente a cuestiones ideológicas, la “cuestión social”
es mayormente recuperada por el pensamiento irracionalista y/o formal-abstracto, y su abordaje por parte
del Estado se realiza mediante un procedimiento de fragmentación y parcialización, permaneciendo vedadas
sus determinaciones esenciales, así como sus expresiones en tanto trazos indisociables del modo de ser del
48 Correo electrónico: manuelmallardi@yahoo.com.ar
49 Correo electrónico: mpmoledda@yahoo.com.ar
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capitalismo; postura asumida por la mayor parte de la producción teórica en las Ciencias Sociales en general
y en el Trabajo Social en particular.   
Dentro del amplio debate existente en torno a la categoría “cuestión social”, sus fundamentos e implicaciones
sociohistóricas, la perspectiva analítica adoptada recupera la relación intrínseca entre la génesis de la “cuestión social” y las relaciones sociales capitalistas. Esta perspectiva, centra la discusión en los fundamentos y
expresiones contemporáneas del proceso de pauperización propio de la sociabilidad capitalista, concluyendo
que la “cuestión social” representa una expresión de la contradicción entre capital y trabajo. En términos históricos, a diferencia de los modos de producción anteriores al capitalismo, donde la pobreza estaba asociada
principalmente a la escasez, la sociabilidad burguesa genera un marco de contradicciones y antagonismos
capaz de desarrollar en un mismo proceso el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Por ello,
en lugar de plantear una “nueva cuestión social” se afirma que a cada nueva fase del desarrollo capitalista corresponden expresiones socio-humanas diferenciadas y más complejas, correspondientes a la intensificación
de la explotación, que es su razón de ser (Netto, 2003).
El surgimiento y la consolidación de la “cuestión social” exige un nuevo rol histórico de los Estados modernos,
imbricando en su accionar funciones económicas y políticas, entre las que destacamos la gestión de la fuerza de trabajo (Netto, 2002). Siguiendo a Torrado (2003), la gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo
supone un proceso interventivo que desarrolla el Estado en las sociedades capitalistas para crear, organizar
y administrar instituciones que aseguren la producción de “trabajadores libres” y que tomen a su cargo los
costos de reproducción de la fuerza de trabajo que no son considerados por el capital. Se trata, así, de un
conjunto de intervenciones sociales del Estado que regulan indirectamente la forma mercancía de la fuerza de
trabajo mediante distintos mecanismos de distribución secundaria del ingreso (Danani, 2009).
Entonces, en el marco de la profundización de los procesos de pauperización, la preservación y control de
la fuerza de trabajo, ocupada y excedente, se constituye en una función estatal de primer orden. Por ello, en
un contradictorio proceso de legitimación de los sectores dominantes y ampliación de la ciudadanía de los
sectores trabajadores, las secuelas de la “cuestión social” pasan a constituirse en objeto de políticas sociales
estatales.
Al interior del proceso de gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo, que articula políticas sanitarias,
educativas, demográficas, sociales, entre otras, nos interesa profundizar el estudio de las políticas asistenciales, en tanto instancias que crean mecanismos de transferencia de bienes y servicios a sujetos, individuales y
colectivos, que no son absorbidos por el mercado de trabajo o cuya absorción es precaria o irregular (Soldano
y Andrenacci, 2006). Asimismo, dentro del campo de las políticas asistenciales se propone hacer especial
referencia a aquellas destinadas a intervenir con relación a las problemáticas de desempleo/subempleo.
En esta línea, nos interrogamos acerca de cuáles son los principales elementos que se constituyen en el sustento y la racionalidad de las distintas estrategias generadas con relación a la “cuestión social” en la Argentina
contemporánea. Para avanzar en este punto, se trabaja sobre los lineamientos de la política social asistencial
vigente en Argentina a partir de 2003 hasta la actualidad, procurando identificar el complejo proceso de ruptura y continuidad que se fue desarrollando, no sólo en la alternancia de partidos políticos, tal como sucedió en
2015 con la llegada de la Alianza Cambiemos luego de más de diez años de gobierno peronista (kirchnerista),
sino al interior del proceso de éste último, el cual no puede ser visto de manera homogénea.
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Algunos trazos del debate sobre el significado de la categoría “cuestión social”
Inicialmente podemos convenir en el hecho que, como expresión, la “cuestión social”, lejos de ser semánticamente unívoca, “registra comprensiones diferenciadas y atribuciones de sentido diversas” (Netto, 2003, p. 56).
Su debate excede al Trabajo Social a partir del involucramiento en su análisis de otros actores sociales, entre los que se destacan el propio Estado, académicos, profesionales, y trabajadores a través de sus propias
organizaciones y distintas instituciones de la sociedad, como por ejemplo, la Iglesia católica; presentándose
diferentes posturas a partir de la adhesión a posiciones que podríamos considerar reformistas, conservadoras
o revolucionarias ante los desafíos estructurales de la sociedad capitalista.
Estas posturas muestran algunas de las discusiones y preocupaciones en los debates de las Ciencias Sociales, condensándose en un complejo entramado en el que se ponen en tensión además de las tendencias, los
fundamentos teóricos que se vienen procesando fundamentalmente a partir de 1970. Ello, en vinculación con
políticas económicas comúnmente conocidas como de ajuste y que han acrecentado los procesos de pauperización “frente a los cuales se han establecido nuevos patrones de análisis que recuperan las viejas nociones
de marginalidad, o plantean nociones que parecen nuevas, como la exclusión social” (Netto, 2002, p. 9).
Si partimos del análisis histórico propuesto por Suriano (2000), la “cuestión social” implica un concepto de
mayor amplitud que el de la cuestión obrera, en tanto este último alude particularmente a los problemas derivados de las relaciones laborales; manifestándose paralelamente a los problemas planteados por la urbanización y la inmigración, por lo cual los grupos dominantes comienzan a percibir la necesidad de resolver el problema en tanto se torna una amenaza para el capitalismo. Para el autor, a comienzos del siglo XX la “cuestión
social” se transforma en una cuestión de Estado y por ello se propone encontrar soluciones a los problemas
sociales. Desde el punto de vista del autor, no se trata de un concepto exclusivo de la sociedad capitalista e
industrial y sus contenidos son diferentes según el período en que se la trate.
Además de esta postura encontramos, por un lado, la posición de la iglesia católica, que cuando debe pronunciarse sobre la “cuestión social” propone el reforzamiento de un carácter moralizador, postura que con
matices sostiene a lo largo del tiempo, basándose principalmente en el derecho natural y la defensa de la
propiedad privada. Y, por otro lado, las posturas francesas que postulan una “nueva cuestión social” a partir
de la pérdida de la condición salarial y los cambios en el Estado de providencia (Castel y Rosanvallon), en que
el eje de sus discusiones no se encuentra puesto en develar las determinaciones esenciales de la “cuestión
social” ni de sus expresiones en el modo capitalista, sino en presentar la propuesta conservadora de un nuevo
contrato social mediante el redimensionamiento del Estado.
Cabe destacar que, en el debate argentino sobre el tema, la posición de la Iglesia no aparece de modo explícito, si bien algunos de sus pronunciamientos moralizadores y reformistas pueden ser claramente visibilizados;
mientras que en el caso de las posturas francesas –aun con divergencias- han impactado profundamente en
las argumentaciones esgrimidas en numerosas producciones argentinas sobre la “cuestión social”, a partir de
entender que estaría en riesgo el equilibrio/cohesión social.
Si bien actualmente las visiones de la sociología francesa referenciada, han sido objeto de nuevas interpelaciones (Iamamoto, 2007; Pastorini, 2010; Pimentel, 2012), de acuerdo con los propósitos de nuestro trabajo
resulta central realizar algunas aproximaciones particularmente a la posición de Rosanvallon (1995) y a sus ex141
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plicaciones con relación al tema, centralmente por su vigente incidencia en la producción teórica y la gestión
estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo.
De acuerdo con el autor, la expresión “cuestión social” surge a finales del 1800 remitiendo a “los disfuncionamientos de la sociedad industrial naciente”, donde el crecimiento económico modificó la condición del proletario de esa época inicial y el Estado de providencia estuvo a punto de vencer la antigua inseguridad social.
Sin embargo, a finales del siglo XX resurge de modo creciente la desocupación y consecuentemente, nuevas
formas de pobreza.
De acuerdo a su perspectiva, “los fenómenos actuales de exclusión no remiten a las categorías antiguas de
explotación” (p. 7), por cuanto se está en presencia de una “nueva cuestión social” que cuestiona los “principios organizadores de la solidaridad y la concepción misma de los derechos sociales”. Esto a partir del reconocimiento de tres dimensiones/etapas en la quiebra del Estado providencia: una de orden financiero, que se
desencadena en los años setenta; otra de orden ideológico, que ubica en los años ochenta; y una tercera de
orden filosófico. Estas tres crisis, de manera conjunta, de acuerdo con los planteamientos del autor, subsisten
en la actualidad, presentando una nueva era de lo social, que, acompañada por nuevas formas en lo político
deben propugnar por una refundación de la solidaridad y redefinición de derechos para pensar la situación de
los excluidos.
Antiguamente en la “sociedad aseguradora”, la gestión de lo social coincidía con un “principio de solidaridad
(la sociedad tiene una deuda para con sus miembros), con un principio de responsabilidad (cada individuo es
dueño de su existencia y debe hacerse cargo de sí mismo) articulando un derecho con un comportamiento”
(1995, p. 21).
Desde el punto de vista de la ayuda pública (pensada originalmente para los inválidos y los válidos sin trabajo), resulta impensada para individuos que aún con trabajo fueran orillados a la indigencia, por cuanto como
modelo fue perdiendo progresivamente su pertinencia. Suponiendo que los individuos fueran iguales frente a
diferentes tipos de riesgos sociales, este paradigma asegurador equiparaba la desocupación con una enfermedad, considerándola accidente, visión determinista que la aleja del campo asegurador.
En ese contexto cobra vigencia, siguiendo la línea argumentativa de Rosanvallon, la necesidad de refundar la
nación apoyada en la idea de ciudadanía social, donde vínculo social y cívico se funden, por cuanto considera
que resulta pertinente enfocarse en la fracción más vulnerada de la población. De este modo, segmentando
las prestaciones y compensando la exclusión total o parcial del acceso al trabajo, proponiendo la remuneración (experiencias de asignación universal, ingreso por ciudadanía, justificado en la teoría del reparto igualitario del fondo social).
Este paradigma de indemnización, da paso a uno de inserción, con lo cual la gestión social de la desocupación
debe pensar en políticas de inserción con “…vínculos inéditos entre derechos sociales y obligaciones morales;
experimentación de nuevas formas de ofertas públicas de trabajo; tendencia a mezclar indemnización y remuneración; constitución de un espacio intermedio entre empleo asalariado y actividad social” (p. 160).
En la mutación que realiza el Estado, y que se da con fuerza en la década de 1990, el llamado tercer sector cobra mayor protagonismo, hablándose cada vez más de individuos particulares, con situaciones y trayectorias
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individuales y de la noción de contrato y obligación positiva. Cabe decir, antiguamente el vínculo social descansaba en la creencia natural de las diferencias, en tanto en el caso del Estado moderno y democrático se
basa en una integración por la igualdad, por el contrato. Pero al no poder garantizar ni el mercado (a causa de
su modernización) ni el Estado (a causa del déficit) la superación del Estado de providencia, el llamado “tercer
sector” constituye una alternativa que, ligada a lo social, puede lograr la exhortada inserción, al combinar tanto
el derecho a la subsistencia con el derecho a la utilidad social, como la ayuda económica con participación
social a través del contrato.
La idea de contrato establece “una relación de reciprocidad, una responsabilización del beneficiario considerado como actor de su propio devenir”, donde “el sujeto de la acción social es considerado como una persona
autónoma responsable, capaz de asumir compromisos y honrarlos” (pp. 172-173).
En este sentido, la noción de contrato de inserción alude a la idea de “obligación positiva”, fundada en compromisos recíprocos y de acuerdo al autor, vuelve a ligar al individuo al principio de contrato social.
Finalmente, homologando las trayectorias de los desocupados, con una “sucesión de rupturas sociales o familiares” (p. 194), considera que los “excluidos” resultan difíciles de representar debido a que se definen por
los malogros de su existencia, por lo tanto, por su negatividad. Es por ello que constituyen una fuerza social
a la que no podría movilizarse, pues no tienen intereses comunes y forman una “no-clase”. En síntesis, constituyen la sombra proyectada de los disfuncionamientos de la sociedad, lo que deriva en un “proceso de desagregación”, donde resulta necesario que sean redefinidos por parte del Estado nuevos términos y enfoques
de lo social, creándose “mecanismos de representación de usuarios de lo social” (p. 211).
Al igual que sucede con Castel (1997), para Rosanvallon, las transformaciones contemporáneas llevan a pensar una “nueva cuestión social” y sus argumentos constituyen la base de las propuestas de algunos autores
argentinos, argumentos que en combinación con los postulados de la Iglesia aparecen por ejemplo, en las
explicaciones de la “cuestión social” y su relación con el pauperismo, los alcances de “lo social”, el lugar del
trabajo y el desempleo, y el papel del Estado y sus propuestas para reinventarse y que posteriormente, toman
forma en las respuestas socio-asistenciales profesionales. Asimismo, estas aproximaciones teóricas, pueden
ser identificadas en la comprensión de las políticas públicas en la región, donde su incidencia es posible identificarla no sólo en las categorías utilizadas para aprehender la realidad sino en la forma de entender el rol del
Estado.
Luego de haber sintetizado los principales trazos de la perspectiva teórica de una de las principales posturas
francesas con importante incidencia en el Trabajo Social respecto de la “cuestión social”, se torna necesario
avanzar en identificar su correlato en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina.
En tal sentido, inicialmente es importante advertir que procurar identificar estas mediaciones no implica aprehender una articulación mecánica, sino todo lo contrario, visibilizar la racionalidad y lógica que la intervención
estatal tiene sobre la realidad; es decir, qué aspectos aprehende, de qué manera y con qué implicaciones.
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Tendencias en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en la Argentina
actual
Resulta oportuno iniciar este apartado mencionando que la intervención estatal sobre la “cuestión social” es
coordinada a nivel nacional básicamente por el Ministerio de Desarrollo Social. Al inicio del período kirchnerista dicho ministerio interviene sobre la problemática del desempleo/subempleo sobre la base de la puesta
en práctica del Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, creado mediante la Resolución
del Ministerio de Desarrollo Social Nº 1375/04. Dicho programa esta destinado a personas, familias o grupos
de personas desocupadas o subocupadas y, entre sus objetivos se destacan: Contribuir al mejoramiento del
ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social; promover la economía social mediante el apoyo
técnico y financiero a emprendimientos productivos; y mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar
el capital social promoviendo la descentralización de los diversos actores sociales de cada localidad.
En cuanto a las acciones previstas por el mencionado programa, se plantean tres componentes de trabajo
donde se articula el apoyo financiero a emprendimientos productivos y/o de servicios unipersonales, familiares, asociativos y/o comunitarios; el fortalecimiento institucional, apoyando espacios de concertación local, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; y la asistencia técnica y capacitación en las instancias
de formulación y ejecución de los proyectos a los emprendedores y grupos de emprendimientos. En el marco
de estos tres componentes, las prestaciones previstas articulan la provisión de recursos como herramientas
de trabajo, máquinas e insumos con el acompañamiento de instancias de capacitación y asistencia técnica.
Al desarrollo de esta propuesta se incorpora, desde mayo del 2004 la política de microcréditos, incluida como
una modalidad del componente “Fondos Solidarios”, bajo el nombre de Banco Popular de la Buena Fe (BPBF).
Esta propuesta desde el año 2002 hasta el año 2006, forma parte de la Dirección Nacional de Fortalecimiento
Institucional, de la Secretaria de Desarrollo Local y Economía Social, como una modalidad del componente
“Fondos para el financiamiento de la Economía Social - Fondos de Microcréditos”. Y a partir del 2007, pasa a
formar parte de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI), bajo el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social Padre Carlos Cajade.
Esta propuesta está destinada a personas mayores de 18 años, desocupadas o subocupadas que, además
de no cumplir con los requisitos para acceder al crédito en las ofertas tradicionales, presentan un proyecto de
trabajo, demostrando capacidad y experiencia en el mismo. Por su parte, la modalidad de trabajo articula el
desarrollo de proyectos individuales, pero en grupos de cinco integrantes, donde éstos no reciben el préstamo
al mismo tiempo, sino de manera escalonada. Se destaca en la propuesta la puesta en práctica de la llamada
garantía solidaria, lógica mediante la cual cada integrante del grupo se compromete a devolver la cuota de
cualquiera de sus compañeros si éstos no lo hacen.
En este proceso, sobresale la sanción, en junio de 2006, de la Ley Nacional N° 26117, impulsada por Alicia
Kirchner, durante su periodo como senadora nacional, orientada a promover y regular el microcrédito en el
país. En el artículo 2º se define al microcrédito como aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de
emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, destinados a las personas físicas o grupos
asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, cuyo monto no exceda
una suma equivalente a los doce (12) salarios mínimos, vital y móvil, destinados a las personas físicas o grupos
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asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo. El mismo artículo define
a las instituciones de microcrédito, considerando a las asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles,
cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que
otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la economía social.
En el período de continuidad del gobierno kirchnerista, en el marco de la racionalidad impulsada por la propuesta Argentina Trabaja, se impulsan además de los microcréditos, herramientas como el monotributo social,
los talleres familiares, las cooperativas de trabajo, entre otras. La lógica de los talleres familiares supone la
provisión de equipamientos e insumos para la implementación de actividades en pequeña escala, basadas en
un “oficio o saber hacer”, que le permite a la familia generar sus propios ingresos. Por su parte, las cooperativas de trabajo se plantean como una respuesta a la necesidad de inclusión desde el trabajo, por considerarlo
el mejor organizador social, y articula la implementación de la ejecución de parte de la obra pública nacional
a través de estas cooperativas.
En términos discursivos, se observa cómo en estrecha relación a la promoción de capacidades, habilidades e
iniciativas de los sujetos de la política social, se plantea que las personas no “quieren limosnas” sino trabajo,
porque éste dignifica la condición humana. Así, en el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario de
la Revolución de Mayo, se fortalece esta idea, aseverando que se torna necesario resignificar al trabajo en
su dimensión de ‘dignidad’, vinculado a la identidad de las personas y al compromiso de los sujetos consigo
mismos y la sociedad. La retórica oficial afirma que esta resignificación se vincula al compromiso con uno mismo y la sociedad, donde se incluye a “la participación popular en la construcción de un modelo de país más
justo y equitativo, asegurando el compromiso intergeneracional, por eso la mejor política social es el trabajo
(Kirchner, 2010, p. 22).
Esta lógica se encuentra claramente asociada a la promoción de potencialidades de los sujetos por intermedio
de la participación activa de la comunidad, ya que:
Implementar políticas sociales de tipo inclusivas entraña una tarea que requiere fomentar la cultura
del trabajo y la asociación colectiva como forma de encarar nuevos proyectos de vida. Para lograrlo, hay que estimular las potencialidades de los diferentes protagonistas del sector productivo a
fortalecer, de modo tal que estén en condiciones de aprovechar los recursos brindados desde el
Estado, como así también las potencialidades ofrecidas por cada localidad (Kirchner, 2007, p. 182).
En este marco, se comprende la funcionalidad que adquiere el microcrédito como herramienta de la política
social orientada a la promoción del trabajo. La retórica oficial plantea que el microcrédito “es original en su
misma esencia e implementación. Aporta a la realidad social de cientos y cientos de emprendedores que tuvieron que poner en juego su esfuerzo, canalizando sus capacidades como respuesta a la marginación social
y la insolidaridad del modelo” (Kirchner, 2007, p. 204).
Por su parte, analizando las alteraciones en la intervención estatal vinculada a la problemática del desempleo/
subempleo, durante el gobierno de Mauricio Macri, se destaca una retórica que plantea la necesidad de pasar
de la lógica asistencialista hacia la empleabilidad, lo cual se sustenta en un ideario de mercado de trabajo
capaz de absorber la mano de obra disponible. En cuanto a las estrategias llevadas a cabo se destaca, por
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ejemplo, el acuerdo firmado con la cadena de comidas rápidas McDonald›s, donde se estima la inserción de
jóvenes en el mercado laboral, con salarios de $4.500 mensuales por jornadas de seis horas de trabajo, bajo
la idea de promover la cultura del trabajo y la movilidad social ascendente.
En sintonía, se ponen en práctica dos experiencias que tienen como lógica dos componentes esenciales: las
transferencias de recursos al sector privado, en tanto el Estado cubre total o parcialmente parte del salario
de los/as trabajadores/as, y en estrecha articulación, la responsabilidad de los individuos afectados por la
problemática. Estas experiencias son el Programa Empalme, creado mediante el Decreto N° 304 y Hacemos
Futuro. Mientras que el primero considera que las personas desocupadas incluidas en programas nacionales
que acceden a un empleo bajo relación de dependencia con el sector privado, perciben una ayuda económica
mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual, además, es contabilizada por
los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual. Por su parte, el programa Hacemos
Futuro surge bajo la retórica de empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo
su progresiva autonomía económica y potenciando sus posibilidades de inserción laboral e integración social.
En tal sentido, el principal mecanismo de intervención procura que los sujetos elijan individualmente su capacitación para incrementar su empleabilidad, es decir, que la población usuaria fortalezca su capital humano
sea mediante la realización de cursos de oficios, economía social o emprendimiento, entre otros.
Teniendo en cuenta estos elementos, apenas esbozados dada su reciente puesta en práctica, se observa una
profundización de algunos elementos pre-existentes, principalmente aquellos vinculados a la transferencia
de responsabilidades a las personas usuarias, la concepción de trabajo como dignificador de la persona,
y la noción de capital humano como fundamento de la propuesta de intervención sobre las habilidades de
las personas. Como elemento, distintivo puede verse, en principio, una estrategia sistemática de alterar los
procesos colectivos y/o comunitarios que se habían generado previamente, para lo cual se fortalece la lógica
individualizadora en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Consideraciones finales
Teniendo en cuenta las tendencias en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo, se observa
que más allá de las particularidades de cada período o propuesta de intervención, es posible visualizar cómo
en el período analizado, a pesar de algunas modificaciones en la política pública, permanece una lógica que
concibe al trabajo como el mejor organizador e integrador social en tanto permite a las personas desarrollar
sus capacidades, sociabilizarse y crecer con dignidad. Esta tendencia se traduce en políticas que intervienen
sobre las situaciones de empleo de los trabajadores por fuera de las relaciones de producción y reproducción
social. Al respecto, De Carvalho (2007), analizando las políticas que se ubican dentro del denominado campo
de la economía social, muestra la carga ideológica en la difusión de una supuesta crisis del trabajo asociada
a la alternativa de desarrollar habilidades individuales para constituir un propio negocio y pensar la vida al
margen del mercado, fomentando el autoempleo, el trabajo por cuenta propia, y resaltando aspectos como la
libertad, la independencia, etc., y no con la estabilidad de una carrera profesional de largo plazo (empleo full
time). En igual línea, Kornblihtt (2007), plantea que la cultura de lo micro, como, por ejemplo, los microcréditos
o los microproyectos productivos, lentamente fue apropiada por grandes organismos de crédito como forma
de invertir nuevamente las culpas, pues ante la posibilidad de acceder a un microcrédito, es desocupado el
que no quiera o no sepa trabajar.
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Como telón de fondo de estas estrategias de gestión estatal de la fuerza de trabajo, aparece una concepción de “cuestión social” que fortalece el énfasis en las trayectorias individuales de manera escindida de las
contradicciones fundamentales. Analizando las implicaciones de estos planteamientos puede afirmarse que
el énfasis otorgado a aspectos como la capacitación, la dignidad y el esfuerzo, configuran la matriz liberal
contemporánea de gestión de la fuerza de trabajo en consonancia con las exigencias del mercado de trabajo,
principalmente a partir de la década del setenta. Estas lógicas tienen correlato con los planteamientos sobre
la “nueva cuestión social” y el rol del Estado y son útiles a los fines de esta caracterización, donde los aportes de Rosanvallon resultan paradigmáticos. Tal como se expresó anteriormente, el pensador francés realiza
sus reflexiones a partir de sostener que en la actualidad los antiguos mecanismos productores de solidaridad
están desintegrándose de manera probablemente irreversible, proceso que se desarrolla simultáneamente
con la individualización del análisis de los procesos sociales, en tanto que, por ejemplo, el significado de la
desocupación de larga duración debe buscarse en situaciones y trayectorias individuales.
El énfasis, entonces, de las trayectorias individuales para entender la “nueva cuestión social” refuerza el carácter privado de los problemas sociales e interpela la noción de ciudadanía burguesa clásica, haciendo
necesario, según el autor, un nuevo rol estatal en el que la inserción por el trabajo debe ser el eje directriz de
intervención sobre la fuerza de trabajo. Aparece entonces, la noción de ciudadanía contractual.
Frente a la tendencia a asalariar la exclusión, el anhelo es entonces para Rosanvallon, la instauración de un Estado providencia activo, donde la inserción por el trabajo debe ser el eje directriz. En este marco, la experiencia
francesa del Revenu Minimum d›Insertion y los proyectos americanos vinculados al workfare, constituyen la
base y horizonte de la intervención estatal. Sobre la retórica que articula dignidad, disciplina, habilidad y competencia personal, estos planteamientos sostienen que el bienestar se alcanza a partir de la inserción laboral
de las personas, por lo cual para la recepción de una prestación social se plantea como exigencia el cumplimiento de condicionalidades, sean vinculadas al trabajo, generalmente precario, y a la familia, particularmente
la mujer. Se avanza, entonces, hacia una ciudadanía contractual, que exige el cumplimiento de obligaciones
por parte de los sujetos y en la que la gestión del comportamiento y la regulación de la vida cotidiana es el
precio que los pobres deben aceptar para continuar siendo incluidos por el Estado.
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A FALACIOSA CRISE DA INSTRUMENTALIDADE E O SERVIÇO SOCIAL
“EMPODERADOR”, EQUÍVOCOS, DESAFIOS E PROPOSTAS
Alana Andreia Pereira50
PUC/SP - Brasil

Resumo
Este trabalho é fruto da primeira fase de estudos de tese de doutoramento, discutindo a formação e da atuação em Serviço Social,
demonstrando, que a mercantilização do ensino e a falta de formação permanente dos Assistentes Sociais tem contribuído para a
fragilização da dimensão técnico-operativa da categoria por equívocos e falsas hierarquizações entre as dimensões. Fatos esses
que permitem a propagação de termos como “empoderamento”. Iniciaremos retomando a institucionalização da profissão no Brasil,
a discussão da instrumentalidade, finalizando debatendo a epistemologia da palavra “empoderamento”. Posteriormente, tratamos
das falácias que quando incorporadas às intervenções profissionais induzem o profissional a atender aos interesses institucionais e
hegemônicos do capital, uma vez que contribuem para uma leitura fragmentada da realidade. Por fim reforçamos os pressupostos
do projeto ético político, a primazia pela formação permanente e articulações coletivas, com vistas a contribuir com o construto de
uma unidade de esquerda na luta pela emancipação humana.
Palavras chaves Serviço Social. Instrumentalidade. Empoderamento.

Introdução
A horizontalidade entre as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico- operativa tem sido alvo
de questionamento por muitos assistentes sociais brasileiros, que o fazem a medida que clamam por certa
“instrumentalidade” voltada para o viés meramente interventivo.
Aluno, profissionais recém formados e antigos, tem apresentado a cobrança de métodos prontos, padrões,
receituários para serem aplicados considerando distinções entre as demandas que chegam ao profissional.
O cerne do trabalho é contribuir para com a exposição do invólucro místico impelido a “instrumentalidade” do
trabalho profissional ‘empoderador’. Nesse sentido, inferimos junto a Guerra (2011) que a instrumentalidade,
na realidade, é construída junto aos trabalhadores em atendimento, portanto, ocorre no momento em que
promovemos transformações e nos transformamos, intervindo na unidade material-imaterial que define a condição de vida daquele sujeito.
O termo “empoderamento” emerge na profissão em um contexto de refilantropização e desmantelamento das
políticas sociais brasileiras, crise estrutural do capital na era da financeirização, e golpe de Estado em 2016
em prol da garantia dos ganhos às oligarquias financeiras. Cenário que propõe dar respostas a conciliação de
classes por medidas focalistas, conservadoras pela via das diretrizes neoliberais.
A partir desta conjuntura é que frações do Serviço Social brasileiro se propõem a trabalhar ‘empoderando’
pessoas com dimensão educativa por orientações e reflexões, atreladas a políticas sociais de acesso a educação mercantil e transferências de renda.
50 Correio eletrônico: alana.aap@gmail.com
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Para iniciarmos o debate de forma adensada, retomaremos aqui elementos centrais da gênese da profissão
visando a realizar uma análise sociohistórica concreta da conjuntura atual.

A Institucionalização do Serviço Social
Na década de 60 nos países latino-americanos é difundido o modelo econômico desenvolvimentista, com
isso novas exigências foram postas a categoria profissional emergindo o Movimento de Reconceituação latino
americano. Assim como outros países de capitalismo periférico, o Brasil começa a ser acionado por agências
internacionais com propostas e soluções para romper com a condição de subdesenvolvimento.
O receituário se propunha também a erradicar um suposto perigo do socialismo nesses países, o que segundo Netto (2015) representou um processo de contrarrevoluções preventivas, essas investidas que nada mais
são que sucessivos golpes de Estado como resposta imperialista de hegemonia norte-americana aos movimentos sociais e nacionais de libertação.
Na cena brasileira a contrarrevolução foi expressa pelo golpe civil-burguês militar de 1964, que iniciou o que
Netto (2015) chamou de ciclo autocrático burguês, tendo seu ápice em meados de 1968 e declínio em 1978.
Notoriamente, o que ocorre é um processo de tomada ditatorial do Estado sob a supremacia burguesa em
detrimento dos latifundiários que em prol da diminuição de suas perdas firmará um pacto com a burguesia que
logrará particularidades que assombram a nossa bancada parlamentar até a contemporaneidade.
Netto (2015) enfatiza que não é possível compreendermos o ciclo autocrático burguês sem darmos grande
relevo às particularidades do processo de desenvolvimentismo a brasileira. O Brasil tinha por características
o fim da escravidão e a industrialização tardia. No plano econômico vemos muito mais uma reformulação que
uma revolução industrial, com uma economia baseada na agricultura, com grandes latifúndios e uma burguesia despossuída de terras. No que tange aos processos deliberativos, marcadamente ocorre a exclusão e
repressão da participação social.
Neste contexto, é difundido um novo espaço sociocupacional para a profissão, agora ocupando cargos em
instituições do Estado, principalmente o Instituto Nacional da Previdência Social a partir da unificação dos
institutos.
Essa nova demanda promove o reconhecimento do assistente social como profissional, trazendo novas demandas que requerem repensar a formação profissional, perpassando por questionamentos referentes ao
nosso fazer interventivo, método, utilidade e direcionamento das ações.
Ainda que brevemente pelos limites desse trabalho, resgataremos encontros de estudo e pesquisa que levantavam e problematizaram a necessidade de produção de novas orientações para a nova realidade profissional.
O encontro em Araxá é permeado pelo tradicionalismo da profissão, tendo relevância por ter sido o momento
em que se dá o apontamento da necessidade de teorização do Serviço Social para embasar e, melhor definir as ações voltadas para as exigências do contexto desenvolvimentista que promove a burocratização da
atuação profissional.
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Teresópolis significou a cristalização do Serviço Social moderno com o encontro da proposta positivista como
horizonte teórico-metodológico para pensar a atuação profissional, pensando as ações no âmbito micro das
intervenções cotidianas com vistas a contribuir para com o âmbito macro do desenvolvimentismo, contexto
de industrialização pesada do Brasil.
Acerca dessas acepções Iamamoto e Carvalho (2014) ponderam que este Serviço Social ainda estava por
encontrar legitimidade perante a divisão sociotécnica do trabalho, notoriamente tomado pela doutrina católica, sob os direcionamentos burgueses em seu ensino e prática. No entanto, a partir desse cenário temos a
institucionalização profissional e com ela o processo de profissionalização do Serviço Social, formando em
competências específicas assistentes sociais sem desprendê-los de suas especificidades, mantendo intervenções educativas, visando a enquadrar o atendido chamado de cliente.
Em 1978 em Sumaré e em 1984 em Alto da Boa Vista temos dois seminários da categoria que expressaram
o entendimento da categoria profissional de que os elementos do Serviço Social tradicional seriam base de
atuação do Serviço Social, o que representou em última instância o distanciamento da perspectiva modernizadora para o que ficou conhecido como perspectiva de reatualização do conservadorismo.
Tal perspectiva é fruto da resistência ao processo de laicização, negando o novo alinhamento ao positivismo,
priorizando o subjetivismo emanado de atuações psicologizantes do Serviço Social de ajuda psicossocial. Ou
ainda, temos o deslocamento do pensamento positivista cujo cerne era a compreensão para manter o foco
do pensamento para a explicação para ajudar a população. Analogamente a isso Netto (2015) reforça que os
valores de horizonte do Serviço Social tradicional são cristãos, regressando ao que existia de mais conservador, reforçando o âmbito individual deslocado de determinações de classes.
A base de conceituação dessa perspectiva era o diálogo, a pessoa humana visando a suas condições de fazer
o que pode com o que tem, como também, a transformação social que seria atingida a partir de provocações
que deveriam repercutir na vida dos sujeitos que trariam respostas aos seus problemas (Ibidem).
Essa concepção de retomada do tradicionalismo, entretanto, ainda teve que lidar com a conjuntura do desenvolvimentismo, tendo uma ideologia reformista conservadora. Sumaré e Alto da Boa Vista, por consequência,
representaram um tradicionalismo apresentado sob vestes de moderno, visto que a conjuntura e as demandas de institucionalização do Serviço Social lhe conferem atribuições que necessariamente fortalecem a perspectiva modernizadora.
Durante o mesmo cenário brasileiro, entre insurgências e obscurecimentos surge a intenção de ruptura com o
conservadorismo na profissão. Ainda na década de 1960, posto que esta foi marcada por esboços de intenção
da ruptura com o Serviço Social tradicional, temos o momento reconhecido como gênese de pressupostos do
Projeto Ético Político da profissão. O processo de autocracia burguesa que ocorre nas duas décadas seguintes consegue abafar tais insurgências com a imposição de um contexto antidemocrático.
A retomada e o fortalecimento com expressão pública e coletiva de ruptura com o conservadorismo ocorre
no III CBAS ou Congresso Brasileiro de Assistentes Social de 1979. Vale eluciadar que a articulação necessária para tal feito somente foi possível devido a inserção de assistentes sociais na luta mais ampla da classe
trabalhadora com o chamado “novo sindicalismo” de lutas, pela base, autônomo e independente e junto aos
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movimentos sociais classista. Essa cena foi marcada pelo reconhecimento da categoria como trabalhadoras/
es assalariadas/os, como tal inscritos na divisão sócio técnica do trabalho (ABRAMIDES, 2017).
O amadurecimento teórico atingido até aquele momento gerou equívocos, como acusações de ‘teoricismo’,
remetendo os avanços somente aos espaços universitários. O projeto de ruptura, vale elucidar, fez emergir a
crítica aos direcionamentos do tradicionalismo possibilitado pela apropriação de um novo acúmulo teórico e
inserções nas lutas de classes, fato que deu origem a uma avançada dimensão teórico- metodológica, surge
a preocupação com o adensamento teórico da categoria.
O Método de Belo Horizonte, fruto dessa efervescência, surge como alternativa global ao tradicionalismo
profissional. A proposta consistiu na elaboração de uma súmula que analisou os projetos tradicionais e os
considerou inadequados ao contexto latino- americano.
Devido a especificidade deste trabalho, não aprofundaremos os processos dessa experiência, mas cabe aqui
ressaltar que a proposta recusa assepsias, temos a intenção de ruptura com o tradicionalismo explicitada,
no entanto, apresenta problemas que expressam o esvaziamento de conteúdos quanto ao entendimento do
método dialético e aspectos de legitimidade das lutas de classes, evidenciando o simplismo crítico e teórico;
carências de entendimento do projeto socialista; bem como o uso da experimentação para embasar as análises.
Esses aspectos retratam, por consequência, o que foi chamado de ‘marxismo sem Marx’, ou vulgarização e
ecletismo, além da retomada do fatalismo mecanicista ou do voluntarismo idealista (NETTO, 2015).
Netto (2015), entretanto, chama atenção para alguns elementos nucleares e avançados atingidos pela categoria por esse processo, sendo eles a referência a realidade, a criatividade, a globalização, bem como a projeção
da relação indissociável para a atuação profissional da dimensão política, teórica e interventiva.
Nesse sentido, torna-se evidente o grande avanço para a profissão que representou o método de BH com
início do adensamento teórico do Serviço Social com a aproximação com o marxismo. A profundidade dos
estudos marxistas só foi atingida em meados dos anos 1980 com os estudos de Marilda Vilela Iamamoto. A
partir de tal adensamento teórico foram produzidos documentos norteadores como o Código de Ética Profissional de 1993, artigos, livros e revistas com temas contemporâneos que tem constituído a materialidade do
saber profissional e do Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro.
Na contramão do que preconiza a produção acadêmica da vanguarda, verificamos a inconsistência teórica
ao analisamos a maioria da categoria, que hoje com a formação EAD diplomando em larga escala chega a
“aproximadamente 170 mil Assistentes Sociais” (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social [ABEPESS], 2018 p.4).

Crise de instrumentalidade ou insuficiências na formação permanente
O debate acerca da instrumentalidade em Serviço Social na contemporaneidade tem sido expressão de grandes perdas para a vertente crítica da categoria, uma vez que, não somente alunos em estágio, como trabalhadoras/es e até docentes tem defendido o sincretismo na profissão. Os discursos proferidos são de aqueles
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que dizem a teoria é bonita, mas a prática é muito difícil e só se aprende fazendo e repetindo, ou ainda que
defende a necessidade de manuais, manuais e a construção de documentos chamados de instrumentais
padronizados.
Nesse sentido, temos que nunca é demais retomarmos os clássicos, por isso, ainda que de forma sintética,
levantaremos alguns elementos centrais que facilmente nos auxiliam a superação de tais indagações.
Iniciemos pela categoria fundante e constitutiva dos indivíduos, o trabalho como categoria central, que permite a transformação da natureza, nesse processo o sujeito transforma a si mesmo, repercutindo em suas
relações sociais. Portanto, a sociedade é expressa pelas relações de produção de forma material e social.
O produto do trabalho é previamente idealizado pelo indivíduo e sofre transformações distintas na criação a
cada nova necessidade criada pela sociedade, isso só é possível por determos a capacidade teleológica.
O trabalho humano, por consequência, é expressão da capacidade humana, destarte, trabalhar é uma forma
de nos objetivarmos. Embora no capitalismo a força de trabalho seja alienada pelo empregador, alienação
essa que se evidencia não somente nas relações sociais de produção, como também em todas as formas
de sociabilidade humana, seja na família, nas relações sociais sexuais, por exemplo, a noção de propriedade
privada propagada pela razão burguesa que revela a crença de que um relacionamento social sexual pode
definir um homem como proprietário da mulher e dos filhos. Em contrapartida, o trabalho em sua essência
contraditória guarda também as determinações para a superação da exploração e emancipação humana.
Guerra (2000) pontua que é a partir desses entendimentos que se inicia o debate sobre a dimensão técnico-operativa do Serviço Social, esfera que nos permite atingir a alteração juntos aos objetos de análise e
intervenção, pois é a partir desse trabalho alocado no setor de serviços, que podemos superar o subjetivismo
e a partir de processos reflexivos por análises concretas de situações concretas, atingir a objetividade junto
ao trabalhador atendido.
Reside nestes elementos analíticos uma das grandes dificuldades de alunos e profissionais, pois realizar tal
debate exige a compreensão de categorias de análise do método dialético, como a contradição, expressando
relações como: a unidade entre material e imaterial, subjetividade-objetividade, concreto-abstrato.
A racionalidade burguesa, segundo Guerra (2000) induz a fragmentação das ciências, dos objetos, dos conceitos e dos conteúdos. A relação entre material e imaterial sofre dessa mesma relação chamada de dialógica
que dicotomiza de forma cartesiana elementos indissociáveis. Ainda segunda a autora é da unidade entre
material e imaterial que se constitui a práxis, logo esta última é um construto de mediações que possibilitam
a objetivação dos sujeitos por meio de suas ações, ou de seu trabalho.
Destarte, a transformações só ocorre mediatizada pela práxis em sua forma primeira o trabalho, obviamente
que para atingir tais ações é preciso o uso da instrumentalidade que tem por condição sine qua non a objetividade-subjetividade.
O limite da atuação profissional em Serviço Social não é facilmente ultrapassado, cabendo observar que toda
a conjuntura é construída e caminha no contrafluxo das projeções feitas pela categoria em seu Projeto Ético
153

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Político. O contexto com o qual trabalhamos faz dos indivíduos da classe trabalhadora um instrumento para
extrair a mais-valia de sua força de trabalho, exigindo que estes se instrumentalizem ou simplifiquem suas
formações de forma a sempre atender às demandas do Capital. Essa razão se expressa por meio de instituições, ações sociais, espaços produzidos pela e para a reprodução das ideias da classe dominante como
ideias dominantes (MARX & ENGELS, 2009).
Em Guerra (2000) temos que a profissão possui uma utilidade social definida pelas necessidades dessa sociedade, apresentadas por antagonismos expressão da relação entre classes antagônicas.
Desta feita o/a assistente social é classe trabalhadora, devendo entender-se como tal, sendo ainda mediador
que atua a partir das expressões da “questão social”, utilizando-se das políticas sociais como meios para
atingir a concretude de sua intervenção, ainda que as necessidades atendidas não ultrapassem o imediato.
Não obstante, não podemos jamais nos esquecer de que as políticas sociais nada mais são que respostas
do Estado à necessidade de conciliação de classes em momentos de crise com lutas da classe trabalhadora.
O profissional deve buscar por compor lutas junto a classe trabalhadora, ultrapassando os limites de executor
de medidas estatais e imediatistas, ou seja, romper com os limites da racionalidade burguesa em suas ações
cotidianas, problematizar tal racionalidade é o ponto de partida.
Notadamente o desafio que está posto a profissão em sua autonomia relativa refere-se a suspender da cotidianidade que é permeada por cobranças técnico- instrumentais, burocracias e orientações educativo-disciplinadoras provenientes da razão burguesa, buscando atingir o concreto pensado a partir da realização
do processo de abstração do concreto ao concreto pensado, ou seja, analisando concretamente situações
concretas, a partir do uso do método materialista histórico dialético, adensando suas análises com autores da
Teoria Social Crítica.
Esses elementos nos levam ao caminho para a realização do Projeto Ético Político do Serviço Social, projeto
este materializado pelos posicionamentos e postulados da categoria; contido em seus documentos, pesquisas e atuações, que expressam por horizonte a emancipação humana.
A retomada desses elementos centrais, por conseguinte, permite enfatizamos que o reducionismo do Serviço
Social a sua dimensão técnico operativa, apresentada como nebulosa preocupação com a falta de instrumentalidade, expressa que erroneamente as/os assistentes sociais brasileiros tem sido direcionados a execuções
acríticas ou bastante engessadas pelos ditames das ideias da classe dominante que se tornam ideias dominantes, induzindo profissionais a pensarem a partir de paradigmas de base positivista, fragmentando a realidade e dicotomizando conteúdos unitários e contraditórios em sua unidade como subjetividade-objetividade.
Guerra (2000) indica que o grande desafio é mediatizar as ações, entendendo que instrumentalidade não é
algo singular, e sim particular, necessitando de outras dimensões que articuladas permitem a mediatização.
A título de exemplo, lembremos do método de BH que significou um avanço para a categoria frente ao que se
tinha até o momento. No entanto, a empiria é um de seus problemas, que facilmente foi explicado e superado
com o adensamento teórico marxiano. Ocorre que a cobrança pela instrumentalidade é necessariamente o
clamor por métodos previamente preparados para que sejam executados pelos profissionais.
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Isso expressa a falta de formação permanente que a partir da fundamentação teórico-metodológica defende
e realiza a construção do método junto ao objeto de análise, pois só é possível construir categorias de análise
no momento em que atingimos certo conhecimento do objeto, tais categorias analíticas permitem apreender
dinâmica e estrutura na contradição e relação dialética guardada do objeto, ou conhecer sua essência em
movimentos, ou ainda apreender o movimento do objetivo que é a própria essência.
Na contramão do posicionamento aqui defendido, uma maioria da categoria tem se afastado cada vez mais
da formação permanente e de espaços de construção de resistência junto a classe trabalhadora, como movimentos sindicais por espaços sociocupacionais, entre outros, como movimentos sociais. Esse afastamento
perigoso leva a incorporação de conceitos não análogos ao que preconiza o Projeto Ético Político do Serviço
Social, sendo para com este debate que pretendemos contribuir nas considerações.

Conclusões: A Falácia do “Empoderamento” da Classe Trabalhadora pela Atuação
Profissional das/os Assistentes Sociais
Para adentrarmos essas considerações centrais, faz-se necessário entendermos a gênese de alguns aspectos, como a pós-modernidade e suas formas de entender seus objetos de estudo.
O pós-modernismo tem ganhado espaço na cena das ciências sociais, propondo formas de interpretação
fragmentadas do mundo, focando nas particularidades dos fenômenos que se apresentariam de forma variável e dentro de um possibilismo. Com efeito, o que temos é expressão da racionalidade burguesa, que
apresenta a realidade cindida, negando a modernidade, dizendo que a conjuntura atual requer novas formas
de síntese, pois possui determinações alheias às anteriores, marcadas pela organização e reprodução da
sociedade ‘anterior’.
Para que possamos entender tal perspectiva, utilizemos o conceito de ‘hiper- realidade’ de Baudrillard, no
qual a realidade é tratada como paralela ao mundo real, que estabelece conexões entre mundo real e mundo
virtual. Isso permitiria que a vida real dos sujeitos ocorresse a partir de simulações, ‘mundo irreal’, como nos
casos fenomênicos da indústria pornográfica, o mundo virtual poderia corresponder a essa necessidade, uma
‘realidade por representações’ (PEREIRA, 2015).
Essa conjectura defendida por Baudrillard, desconsidera, por exemplo, o individualismo exacerbado, o fetiche
que compõe o universo da pornografia, o imediato reificado, ou seja, uma busca por estereótipos nas relações
sociais sexuais, como também a propriedade privada se expressando nas relações.
Resgatar a essência das interpretações fragmentadas traz a cena autores como Foucault, que segundo Harvey (1992), teria uma interpretação da essência do poder como algo plural. Sendo assim, formas variadas que
atomizadas se evidenciam como complexas de tal forma que a perspectiva de totalidade na análise se tornaria
impossível.
Obviamente que esses postulados levam a crítica da perspectiva de totalidade na análise marxiana, pois para
eles os fenômenos são complexos a tal ponto que a luta organizada pela classe trabalhadora visando a igualdade, seria na verdade, apenas uma luta segmentada por poder contra aqueles que oprimem.
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Esse modo analítico que presa pelo parcial, vem ganhando espaço, embora seja nítido que a luta pela emancipação política, garantindo os direitos trabalhistas é de extrema relevância, mas não corresponde ao fim, uma
vez que, a conquista de direitos sociais não os torna exequíveis na sociedade burguesa, assim, romper com
a história foi a alternativa encontrada para tentar criar uma ‘nova’ forma de ludibriar a classe trabalhadora.
Trata-se de mudanças que presam pelo ajustamento, pela linearidade e dialogicidade, contrário a dialética,
totalidade e a transformação social.
No Brasil, todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Essa máxima quando não
atingida minimamente tem sido horizonte para lutas nomeadas como ações de ‘enfrentamento’, que pautadas
pelo ‘empoderamento’ dos sujeitos, tem se mostrado cada vez mais paliativas e irrisórias, por exemplo, no
cotidiano profissional de assistentes sociais atuando na média complexidade da política de assistência social
brasileira (PEREIRA, 2015). Inferimos junto a Pereira (2015) que a prevenção é apresentada como tentativas de
romper com a possibilidade da reincidência da violência. Obviamente que prevenção deve vir antes da instauração do fenômeno, ou seja algo que atinge a essência, impossibilitando a ocorrência e não a recorrência.
A defesa desses teóricos fala de um ‘poder’ que fatalmente oprimirá e fará explorar, destarte, a prioridade é
fortalecer o ‘poder’ da criança, do adolescente e de seus familiares (FALEIROS, 1999), tal conceito é chamado
de ‘empoderamento’ traduzido do inglês “empowerment”. De acordo com Faleiros o empoderamento seria
realizado a partir do:
Paradigma da correlação de forças, as mediações de poder e, portanto, de opressão, subordinação, discriminação, vitimização, fragilização, exploração são postas e pressupostas teórica e
praticamente, implicando o compromisso ou engajamento dos assistentes sociais com o fortalecimento do oprimido no processo de enfrentamento de sua fragilização/patrimonialização, adotando-se “a práxis da política mais vantajosa para as classes e camadas populares (FALEIROS, 1985,
p.12).
Essas iniciativas se apresentam na atualidade no contexto do social-liberalismo (CASTELO, 2013), ou novo-desenvolvimentismo (MOTA et al., 2012), e ainda, ‘liberal revisitada’ (VIANNA citado em MAURIEL, 2012, p.
182). Passamos agora a adentrar o debate mais constitutivo da temática, ou seja, como tais conceitos foram
sendo difundidos entre as ações de ‘enfrentamento’.
Iniciando da década de 1960 com a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) que sustentava o ideário desenvolvimentista, que por não apresentar capacidades de absorver a força de trabalho e
o desenvolvimento tecnológico produtivo, propunha a fragmentação da estrutura econômica, na tentativa de
transportar a realidade dos países europeus, em que a partir do desenvolvimento industrial foi possível gerar
um visível desenvolvimento social (MOTA et al., 2012).
No entanto, a crise capitalista dos anos 1970, expressou a inviabilidade deste feito para os países tidos como
subdesenvolvidos, sendo assim expressas como receitas de ‘saídas’ das crises impostas pelo Modo de Produção Capitalista (MPC), haja vista a transição do fordismo-taylorismo para o toyotismo.
Ademais, é nessa cena que propostas antagônicas a ‘servidão’ gerada pela intervenção Estatal, ou seja, contrárias ao Estado de Bem Estar Social, ganham espaço, como o neoliberalismo de Hayek (2010).
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Na cena brasileira, Mota et al. (2012, p. 156) refere que em fins da década de 1980, o neoliberalismo foi apontado como medida de emergência, gerando uma mudança nos posicionamentos que culminaram em ações de
reformas de mercado e aumento da financeirização da economia, além de políticas privatistas, contrarreformas do Estado e focalização como diretriz para os programas sociais. Em complementaridade Castelo (2013,
p. 343) diz que “... o social-liberalismo chegou ao Brasil para reafirmar e reatualizar a direção intelectual-moral
das classes proprietárias”.
Ademais, Castelo (2013) infere junto a José Luiz Fiori que o social-liberalismo chega ao Brasil com o governo
Fernando Henrique Cardoso, ganhando maior proporção ideológica com os governos Petistas (PT- Partido
dos Trabalhadores) de Lula e Dilma.
O fundo teórico dessas proposições viriam a partir de Amartya Sen, que desenvolveu sua teoria visando a
adequação do desenvolvimento econômico ao social, referindo que a liberdade dos sujeitos dependia do
acesso ao livre-mercado (MOTA et al, 2012). Sen, reconhece as insuficiências do neoliberalismo para a promoção do desenvolvimento social e propõe estratégias para superação (MAURIEL, 2012).
A noção de pobreza para Sen é um desdobramento da sua discussão sobre desigualdade, que tem
duas dimensões principais a serem consideradas: desigualdade econômica (de bens, de renda, de
condições materiais efetivas), que traduz uma situação externa aos indivíduos, remete à estrutura;
e a desigualdade de capacidades (de potencialidades ligadas às características das pessoas), em
que o foco está naquilo que as pessoas podem realizar.
...Sen afirma que temos que igualar as capacidades de funcionar e as vantagens individuais e não
a renda.
Da mesma forma que a desigualdade, a pobreza tem duas dimensões dissociadas em sua análise:
a pobreza de renda e a de capacidades.
... Ele consegue sair do foco tradicional da renda, dos bens (ter) para o que as pessoas são capazes
de fazer com esses bens (ser e ter) (MAURIEL, 2012, p.183).
Em John Raws ‘ter’ é uma forma de realização das capacidades dos indivíduos. Sen, partindo dessa análise
diz que não basta ‘ter’, é preciso ‘ser’. Assim, a capacidade do indivíduo de ‘ser’ é que delimitará o alcance
de seu ‘ter’. Mauriel (2012, p. 184) esclarece que “... A noção de capacidades para Sen é elaborada e pressupõe um indivíduo com capacidade de se capacitar/habilitar. Desenvolvimento, portanto, significa eliminar
privações de liberdade ou aumentar capacidades”.
Face ao exposto, temos que tais ideologias não passam de projetos que aderem ao neoliberalismo, propondo
tratar a questão social – entendida por eles como sinônimo de pobreza -, de forma focalizada nos mais vulneráveis, instrumentalizando-os a partir de suas capacidades individuais. Em última instância, traz educação
para ‘empoderar’, ‘oportunidade’ de capacitação, e as transferências de renda para quem não atingir a meta
(MOTA et al, 2012), (CASTELO, 2013). Castelo ainda explica que a defesa é que:
A estrutura social que reproduz incessantemente a péssima distribuição de renda entre nossos
cidadãos estaria alicerçada na distribuição desigual do ativo educação. Se a sociedade brasileira
quiser políticas de combate à exclusão social, deve lutar por um sistema educacional mais eficiente do ponto de vista da melhor formação profissional para o mercado de trabalho, capacitando
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os trabalhadores para as demandas tecnológicas e organizacionais decorrentes da economia do
conhecimento (CASTELO, 2013, p. 353).
As ações propostas, por consequência são: ‘redução da desigualdade com redistribuição; investir em políticas sociais e educacionais como estratégia para a‘inclusão econômica formal’ (MOTA et al, 2012, p. 159).
Ressalto que a ‘inclusão’ nada mais é que uma inserção duvidosa, que pretende sanar as insuficiências das
políticas universais como o direito ao trabalho, sem a garantia de postos de trabalho.
Mauriel (2012) elucida que trata-se de uma estratégia de ‘gestão da pobreza’, baseada em propostas de
geração de renda, o microcrédito. Pautada numa falácia de mudança social pelas “próprias mãos”, ou seja,
protagonismo para enfrentar a pobreza. ‘Empoderar’ seria desenvolver capacidades,
“... em vez de investimentos nas políticas universais de seguridade social – consideradas ineficientes, caras e inibidoras do crescimento econômico –, eles defendem o direcionamento dos
recursos do orçamento público para as políticas sociais de transferência de renda focalizadas nos
miseráveis”. (CASTELO, 2012, p. 346)
Ou ainda, a recomendação seria um sistema híbrido, ‘num mix entre sistemas universais básicos e formas
individualizadas de proteção privada’ (MAURIEL, 2012, p. 185).
Mota (2010) acerca dessa conjuntura, infere que temos assistido a ampliação da política de assistência social
em detrimento das outras políticas, principalmente as de Seguridade Social brasileira. Além disso, enfatiza
que ocorre a priorização dos programas de transferência de renda e da descentralização das ações do Estado
para o chamado “terceiro setor” (MONTAÑO, 2002, p.22).
A crítica à política de assistência social é elevada à política de seguridade, coaduna com essa percepção, pois
tal fato, expressa o nível de desigualdade social existente no país e qual é a forma de se pensar a política social
brasileira, ‘tapando buracos’ a partir das inocuidades do Estado burguês. Ademais, Mota pontua que (2010,
p.141) “A rigor, não podemos mistificar a Assistência Social pelo fato de ela ser uma política não-contributiva,
voltada para os que dela necessitam”(id), não podendo assim ser pautada como solução. Analogamente a
essa ideia Mauriel (2012) sinaliza que os textos que versam sobre a política de assistência social estão cada
vez mais atrelados as ideias de liberdade de Amartya Sen e as agendas internacionais.
As ações de ‘enfrentamento’ evidenciam uma conexão íntima com a ideologia social-liberal, propondo o ‘empoderamento’ para superar os ciclos de violência, a “questão social”, como sinônimo de desigualdade (PEREIRA, 2015). Tais propostas insistem em ações de protagonismo individuais por meio de denúncias, de ações
comunitárias para sensibilizar e informar a população, capacitações sobre o tema propondo aos profissionais
que executem atendimentos de ‘empoderamento’ individuais e às famílias, principalmente nos Serviços de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) da política de assistência social, na
média complexidade.
A responsabilidade é remetida a família, a comunidade, e ao Estado uma parcela ínfima, ou nula. Tais ações
propõe conscientizar, como se fosse possível simplesmente desenraizar algo que historicamente se apresenta
como proveniente da base constitutiva dessa sociabilidade classista, patriarcal, machista e racista. Ou ainda,
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um fenômeno que só terá fim com o fim de sua essência, que reside na relação social de exploração do indivíduo pelo outro.
Desta feita, torna-se imperativo enfatizarmos que a ‘questão social’ é a contradição entre capital e trabalho,
que se expressa nas relações sociais, e sociais sexuais, sendo a alienação categoria que atinge centralidade
para as análises.
O caminho de problematização trilhado nesse trabalho se propôs a trazer especificidades do uso do ‘empoderamento’ buscando alertar a incompatibilidade do termo com os preceitos que norteiam o Projeto Ético
Político da categoria. As pesquisas que foram realizadas até esse momento permitem inferir que a resposta
está em pensar o horizonte da emancipação humana, tendo a clareza de que essa luta não se apresenta de
forma simples para a classe trabalhadora, necessitando de processualidade e condições sócio-históricas.
Nesse sentido é que o Serviço Social que se propõe mediante o acúmulo teórico dizer que se entende como
classe trabalhadora perante a divisão sócio-técnica do trabalho, deve entender as especificidades de seu trabalho junto a projetos coletivos contra-hegemônicos, ou seja, a atuação profissional deve ser realizada com
foco na construção da consciência junto a classe trabalhadora atendida, em prol da ocupação de espaços
junto aos movimentos sociais (DURIGUETTO, 2014).
Por isso, reitero que essa proposta é permeada de um direcionamento político, dando relevância a necessidade de compreender a interface entre fenômeno e o sentido do ‘empowerment’, sobretudo, para a atuação
profissional, uma vez que a materialização do projeto profissional se dá através dos posicionamentos ético-políticos e, até em pequenas escolhas que feitas na vida cotidiana, como negar-se a super responsabilizar
as famílias da classe trabalhadora, voltando-se para o fortalecimento das lutas coletivas.
Evidencia-se, portanto, a prioridade da luta por políticas sociais que garantam a saúde, o trabalho, a habitação,
a educação, de forma pública e com qualidade, como fortalecimento da resistência cotidiana dos indivíduos
em coletivo, propondo, em última instância, o fortalecimento da consciência com relação aos pressupostos
apontados até esse momento acerca da primazia por desmistificar o “empoderamento” como resposta pseudoconcreta tão em voga no Serviço Social.
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PROBLEMATIZANDO AS SUPOSTAS LACUNAS ENTRE FORMAÇÃO E
EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NO MARANHÃO
Luciana Azevedo Souza Ferreira51
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Brasil

Resumo
O presente artigo apresenta e problematiza alguns elementos resultantes da pesquisa de mestrado em Serviço Social, sobretudo
aqueles que indicam, conforme entrevistas realizadas, uma suposta lacuna na formação profissional no que tange à abordagem das
atribuições privativas consideradas diretivas, às quais se concentram em administrar, planejar, avaliar e monitorar planos, programas,
projetos e serviços. Para tal análise, tomou-se como veio condutor a ampliação da demanda por assistentes sociais com requisições
diretivas no Maranhão dando-se, contraditoriamente, no bojo da expansão das políticas neoliberais focalizadas, no arcabouço da
divisão internacional do trabalho, como particularidade do processo de acumulação. Refletese, ainda, a respeito desse campo de
exercício profissional, a saber, aquele cujas exigências estão no âmbito da avaliação e monitoramento de políticas públicas.
Palavras-chave: Formação. Exercício Profissional. Atribuições.

Introdução
Analisar a formação profissional em Serviço Social no Maranhão, sobretudo problematizando-se a apreensão
dos recém-formados sobre as respostas da formação ao exercício profissional, tomando como referência as
atribuições e competências, exige apreender-se o âmago das relações em que essa formação se processa.
Exige ainda situar tal formação no bojo da divisão internacional do trabalho e da expansão das políticas sociais
neoliberais no Brasil para, então, vislumbrar os determinantes subjacentes à suposta lacuna entre formação
e exercício profissional no que tange às atribuições e competências diretivas. Assim, é problematizando os
desafios ao exercício profissional no que tange às atribuições diretivas no âmbito das políticas sociais, de
racionalidade positivista e pragmática, com expansão focalizada, que se pode avançar, de forma crítica, para
além dos determinantes das demandas postas aos assistentes sociais e de suas inquietações.

A Particularidade da Formação Profissional em Serviço Social no Maranhão no Contexto da
Divisão Internacional do Trabalho: A Questão das Atribuições e Competências
Para analisar a relação entre formação e exercício profissional em Serviço Social no Maranhão, particularizou-se esse processo no Estado da federação, haja vista que a expansão da formação profissional em Serviço
Social carrega elementos específicos das demandas pertinentes à formação social, econômica e política do
Estado. Ou seja, como periferia da periferia do capitalismo, no âmbito da divisão internacional do trabalho, o
Maranhão possui industrialização precária, absorção da força de trabalho incipiente do ponto de vista formal.
Assim, boa parte da classe trabalhadora legalmente empregada sobrevive de empregos públicos e, no outro
extremo, têm-se os terceirizados com vínculos precários, trabalhadores do campo, “autônomos” ou sobreviventes de benefícios governamentais.
51 Email: lucyazvdo@yahoo.com.br
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No que se refere ao aspecto produtivo, Harvey (2014) deixa claro que “[...] sem expansão geográfica, reorganização espacial e desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo teria parado de funcionar há muito tempo [...]” (p. 1). Assim, faz parte de seu processo de acumulação a inserção desigual em locais com formações
sociais distintas, sobremaneira com força de trabalho mais barata, pois são nessas condições que o capitalismo ajusta e garante seu processo de valorização a taxas maiores. Ademais, conforme o autor, uma das
estratégias capitalistas alternativas à organização sindical da força de trabalho ou à sua escassez é mobilizar
segmentos da população que ainda não tenham sido proletarizados, tais como camponeses e populações
rurais.
Exemplificando esse processo exposto por Harvey (2011, 2014), o Maranhão como periferia da periferia, assim
como diversas localidades de países subdesenvolvidos, tornou-se um atrativo para o capital porque aglutina
força de trabalho extremamente barata premida por condições de pobreza e miséria, facilidade na aquisição
de matéria-prima e escoamento da produção através da estrada de ferro Carajás e do Porto do Itaqui.
Dessa forma, a relação do Maranhão, estado extremamente desigual do ponto de vista social, com o capitalismo mundial se expressa na histórica implementação, com anuência governamental, dos grandes projetos
desenvolvimentistas tais como a Ferrovia Serra dos Carajás e o Porto de Ponta da Madeira, inaugurados na
década de 1980, via expulsão do pequeno produtor sustentada no forte coronelismo local. Na esteira desses
projetos somam-se outros que dependiam dessa infraestrutura para viabilizar-se, dente eles, o de cultivo da
soja, empresas de produção de carvão vegetal, celulose, papel e metalúrgicas, que, por sua vez, inviabilizam
a agricultura familiar e agravam a situação fundiária e ambiental no Estado (Barbosa, 2006).
Logo, se por um lado, tais projetos o têm levado a assumir posições de relevância no que se refere ao seu
Produto Interno Bruto, por outro lado, os índices sociais demonstram que a desigualdade também cresceu e
a pobreza aumentou em relação inversamente proporcional ao crescimento da riqueza socialmente produzida,
demonstrando que sua apropriação é privada em todos os sentidos.
Convém enfatizar que no Maranhão é visível a acumulação nominada por Harvey (2011) de acumulação por
despossessão. A exemplo disso, tem-se ainda hoje a luta das comunidades remanescentes de quilombos
e de comunidades tradicionais, pela propriedade da terra, direito garantido na Constituição de 1988 e que,
conforme Sant’Ana Junior, Ribeiro Junior & Silva (2011), gera conflitos até o presente momento porque foi
comprometido, também, pela implantação da infraestrutura necessária para a exploração mineral, florestal,
agrícola, pecuária e industrial, que se iniciou na década de 1970.
É nesse contexto que, no bojo das reformas neoliberais implementadas pelo Estado, especialmente nos governos do Partido dos Trabalhadores, expandiram-se o número de instituições de ensino superior privadas.
Assim, sob orientação de organismos internacionais, vide FMI e Banco Mundial, o Estado brasileiro passou
a implementar uma política de favorecimento à expansão do ensino superior privado, com pífia fiscalização
estatal, como forma também de favorecer os investimentos do capital excedente em setores lucrativos, e por
isso rentáveis.
É também no bojo da expansão da politica de assistência social, mediante a expansão dos programas de
transferência de renda, que se ampliou a demanda e, consequentemente, o mercado de trabalho dos assistentes sociais, o que reforçou a política de expansão do ensino superior sob orientação de organismos mul162
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tilaterais, de modo que em 2013 já se tinham sete cursos de Serviço Social de âmbito privado no Maranhão.
Por outro lado, as próprias desigualdades geradoras da questão social, mais graves no referido Estado, demandaram o enfrentamento do capital pela mediação do Estado, que a fez pela via da assistência como
política central governamental de trato à extrema pobreza, à qual foi responsável nas últimas décadas pelo
processo de interiorização e expansão do mercado de trabalho para o assistente social no Maranhão, sobretudo após a implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Diante desse panorama, na pesquisa que ora se apresenta, objetivou-se analisar a formação profissional à
luz do exercício. Assim, entrevistou-se as assistentes sociais em exercício profissional nos mais diversificados
campos de atuação, formadas entre 2012 e 2013, tendo como referência as atribuições privativas e competências constantes na Lei nº 8662/1993, de regulamentação da profissão e nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).
Isso porque ambos, formação e exercício profissional no Brasil, têm como parâmetro o projeto ético-político profissional que, por sua vez, é amparado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, no Código de Ética da
profissão, na produção fundamentada na tradição marxista e nas instâncias de organização da categoria, a
saber: o conjunto dos Conselhos Regionais e Federal de Serviço Social CRESS/CFESS, Executiva Nacional
de Estudantes de Serviço Social (ENESSO) e ABEPSS.
Desse modo, ao indagar-se às assistentes sociais recém-formadas, já em exercício profissional, a respeito
de como estas avaliavam a formação profissional no que tange às atribuições e competências profissionais,
verificou-se que a maioria considerou satisfatória a abordagem daquelas consideradas síntese da formação
profissional. Entretanto, ao se indagarem a respeito daquelas que têm cunho mais operativo ou interventivo,
o nível de satisfação referente à formação diminuiu. E quando se abordaram aquelas atribuições e competências consideradas diretivas, ou seja, que se referem a administrar, avaliar, coordenar, monitorar planos,
programas e serviços em matéria de Serviço Social, evidenciou-se nas respostas uma lacuna entre formação
e exercício profissional, tendo em vista que a maioria considerou a abordagem de tal atribuição de forma insatisfatória na formação profissional.
Por outro lado, a maioria das entrevistadas elencou pontos positivos na formação profissional sustentada na
fundamentação teórica a partir de Marx, no que tange a possibilitar o exercício profissional em conformidade
com o projeto ético-político do Serviço Social, de modo que foi visível a adesão em torno do projeto ético-político e da fundamentação teórica a partir de Marx para a formação profissional. Assim, nas respostas foram
feitas referências às categorias contradição, teoria e prática, totalidade, aparência e essência, capitalismo,
dialética, e ainda às temáticas, tais como atuação crítica e reflexiva.
Ao serem solicitadas a evidenciarem os aspetos negativos, indicaram o refluxo dos movimentos sociais, a falta
de autonomia profissional gerida pela relação contratual, a dificuldade de alguns profissionais em estabelecer
as mediações e de compreender a categoria contradição, levando a uma visão radical que não traduz ir às
raízes, e sim um sentido dogmático. Ademais, foram apontadas questões pontuais, a exemplo, a necessidade
de rever outros referenciais teóricos, e uma possível tendência messiânica no trato do projeto ético-político e
da tradição marxista, em que se atribuiu unicamente à vontade do sujeito profissional a responsabilidade de
atuar de forma crítica.
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Também se tornou explícita que a maioria das instituições de ensino superior, conforme as respostas das entrevistadas, vêm dando conta das atribuições e competências exigidas no âmbito das Diretrizes Curriculares
da ABEPSS e da Lei de Regulamentação da Profissão, com execeção das atribuições e competências diretivas. Essa lacuna explicita-se como tendência na pesquisa, indistintamente ao caráter público ou privado da
instituição de formação de origem das assistentes sociais que responderam à entrevista.
O que se aponta como hipótese que explique o descompasso entre a avaliação da abordagem satisfatória
das competências sínteses da formação e a abordagem insatisfatória de algumas competências que possuem
um cunho mais operativo ou interventivo é que, embora os recém-formados concordem com a importância
da formação profissional amparada na tradição marxista, não conseguem articular os desdobramentos dessa
formação no que tange à articulação entre os componentes curriculares, com ênfase mais analítica e componentes curriculares com ênfase mais operativa.
Entretanto, quais os condicionantes e determinações que levam a esse contraditório resultado?

Focalização, Seletividade e Exigências Pragmáticas nas Políticas Sociais: Lacunas entre
Formação e Exercício?
Primeiramente, é necessário frisar que se vivencia no Brasil, a partir da década de 1990 a hegemonia das
políticas neoliberais, com o que Behring e Boschetti (2010) nominaram de contrarreformas neoliberais do Estado, marcadas por privatizações, terceirizações e estimulo ao capital privado, com empréstimos a juros mais
baixos, no que as autoras chamam de aparente esquizofrenia. Isso porque enquanto o discurso hegemônico argumentava que o problema estava no Estado, e que seria necessário reformá-lo, a política econômica
aplicada corroía os meios de financiamento deste, deixando o país à mercê dos especuladores do mercado
financeiro, provocando o crescimento galopante das dívidas interna e externa.
Desse modo, as políticas sociais que, conforme as autoras, historicamente foram constituídas de forma corporativista, patrimonialista e de cima para baixo, com direitos no papel e distantes da realidade, na contrarreforma neoliberal apresentam como característica principal a seletividade, focalização e exclusão; com
descentralização como mera transferência de responsabilidades, desprezo pelo padrão constitucional de
seguridade social, tendência geral de restrição e redução de direitos.
Assim, sob o argumento da crise fiscal, as politicas sociais são transformadas em ações pontuais e compensatórias, direcionadas especificamente para os efeitos mais perversos da crise, daí porque as autoras afirmam
seu impacto pífio e a seletividade e focalização como características mais expressivas. É nessa perspectiva
que, mediante a privatização das políticas sociais especialmente no âmbito da seguridade social, reforça-se a
figura do cidadão consumidor, ou seja, a dualidade discriminatória entre os que podem e os que não podem
pagar pelos serviços. Enquanto que a seletividade assegura acesso somente àqueles comprovada e extremamente pobres. Nestes termos Mota (citado por Behring & Boschetti, 2010) aponta a tendência de privatização
da saúde e previdência, e ampliação dos programas assistenciais.
E, em sua análise sobre a conexão entre seguridade social, política de assistência e política econômica,
no bojo do capitalismo mundial, Mota (2009) demonstra que, em uma sociedade marcada pelo capitalismo
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dependente, contraditoriamente, a configuração da assistência social como política social, normatizada mediante a constituição de um sistema, em tempos de política neoliberal guardou relações com a estratégia de
favorecimento do capital internacional.
Estas relações deram-se mediante mecanismos de privatização da saúde e da previdência, instituída na figura
do cidadão-consumidor, assim como de expansão da política de assistência, inicialmente pela transferência
da responsabilidade do Estado para a sociedade civil e, posteriormente, pela expansão da transferência de
renda aos beneficiários. Assim, com a expansão da política de assistência, ela assumiu o papel de estruturadora da seguridade social, o que levou a um retrocesso no que tange ao direito ao trabalho, posto que nessa
conjuntura a assistência só se concretiza como direito mediante a negação dos direitos à saúde, à previdência
e ao trabalho.
Esse panorama é identificado também por Paiva (apud MOTA, 2009), que verifica a previdência cobrindo somente os assalariados e a assistência os miseráveis, de modo que nessa lógica os pobres economicamente
ativos ficam, por sua vez, desprotegidos. Tal perspectiva é reforçada pela análise de Bochetti (citado por Mota,
2009) que identifica aumento de recursos públicos direcionados à expansão da transferência de renda em
detrimento de pífio recurso direcionado aos serviços socioeducativos realizados nesta mesma política social.
Faz-se mister destacar que a assistência social, mediante o binômio incluídos e excluídos, também consolida-se em um momento que, contraditoriamente, no Brasil e no mundo vivia-se a reestruturação do capital, à
qual, sob a lógica do Estado mínimo neoliberal, das privatizações, da terceirização e da flexibilização, trouxe
como reverso um adensamento do contingente daqueles não incorporados pelo mercado de trabalho, ou incorporados de forma precária.
Desse modo, em uma sociedade que sequer viveu um estado de bem-estar, na qual ainda se estava tentando
consolidar direitos recentemente garantidos na constituição federal, o advento do neoliberalismo, combinado
com a reestruturação produtiva, inicia seu desmonte. É nessa conjuntura que se amplia e consolida a política
nacional de assistência social no Brasil, e é nesse bojo que se tem também a expansão do mercado de trabalho dos assistentes sociais no Estado do Maranhão. Cabe ressaltar que tal expansão não rompeu com a lógica
focalista e seletiva da política neoliberal.
Entretanto, há um elemento em comum no âmago da contrarreforma do Estado que atinge o conjunto das
políticas sociais, qual seja a descentralização das políticas sociais como mera transferência de responsabilidade, que se traduz em gerir os pífios recursos transferidos aos municípios, cuja aplicação é monitorada pelo
governo federal, sobretudo através de monitoramento via internet do planejamento dos municípios, a respeito
do gasto dos recursos transferidos.
Desse modo, é exigida pelo ente federal a alimentação em plataforma online de documentos, tais como planos plurianuais e demais planejamentos dos programas, projetos e serviços a serem executados em cada
política social, assim como o envio de relatórios regulares indicando processualmente sua execução. É nesse
contexto que aumenta a requisição aos assistentes sociais para o exercício de atribuições diretivas tais como
administrar, planejar, monitorar e avaliar.
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Nessa mesma direção, Trindade (2001) aponta o caráter racionalista formal-abstrato próprio da sociedade
burguesa, o qual se expressa também no conjunto das políticas sociais. Em outros termos, como em detrimento de promover a igualdade social, como pretendia a razão iluminista, o que ocorreu com a expansão do
capitalismo foi seu reverso; com mais pobreza, miséria e desigualdade, esse quadro impôs a necessidade de
soluções aos pensadores, os quais empregaram tal tarefa por meio da construção do conhecimento.
Nesse âmago Trindade (2001) explica que emerge e se desenvolve no século XX as bases do pensamento
racionalista formal, o qual se repõem em várias teorias sociais particulares, sobretudo nas disciplinas especializadas ligadas às ciências sociais, e também nas diversas especializações profissionais, voltadas à
intervenção social. Assim, o racionalismo de caráter formal e abstrato, próprio à hegemonia burguesa, o qual
hoje tem em Durkheim sua principal expressão, infiltra-se nas relações sociais entre indivíduos, instituições e
organizações sociais, passando a funcionar como mecanismo de produção e reprodução ideológica. Finalmente, Trindade (2001) explica que:
Instala-se um paradigma de explicação e ordenação da realidade social, que toma os fenômenos
sociais com um padrão de objetividade semelhante àquele empregado para os fenômenos naturais. Com isso, as necessidades de legitimação da ordem burguesa levam à persistência de um
pensamento que nega a constituição ontológica do real como totalidade, referendando uma racionalidade que não considera as determinações referentes à ruptura entre ser natural e ser social.
(p. 4).
É nessa dimensão que se repõe a ideia de que a formação não está dando conta do exercício profissional
das assistentes sociais. Ela advém, pois, do tecnicismo, da tentativa de moldar o exercício profissional consoante à sociabilidade burguesa, como uma técnica social. Por isso, como as políticas sociais estão eivadas
dessa racionalidade que manipula variáveis com o fim de produzir determinado resultado, essa característica
inflexiona o Serviço Social na formação e no exercício.
Na mesma perspectiva, Guerra (2011) aponta que as políticas sociais são moldadas tendo como fundamento
a racionalidade formal abstrata. Como instância de mediação que conforma demandas tanto da classe trabalhadora quanto do capital, as políticas sociais assumem um caráter racionalista de causa e efeito, o que se
dá em coerência com a própria racionalidade burguesa. Entretanto, como atualmente o assistente social insere-se nessa composição, mas é formado em uma perspectiva crítica, tende a ficar premido entre as demandas tecnicistas e operacionais, requeridas no âmbito do imediato, e seu projeto de classe, não conseguindo
fazer a mediação entre essas dimensões, e como consequência, recai em uma lógica pragmática e utilitarista.
No que se refere às dificuldades de relacionar sua formação às demandas profissionais exigidas, a autora
Guerra (2011) explica que ele consiste no não entendimento de que as políticas sociais moldam-se nessa
lógica. Desse modo, o não domínio do método de análise redunda na ausência de mediações, e então o assistente social, na ânsia de dar um constructo que possa analisar seu objeto de intervenção, costuma lançar
mão dos quadros teóricos adaptados à referida sociabilidade. E, ao recuperar o percurso do método dialético,
suas dificuldades o levam a concluir equivocadamente que a formação não está respondendo às demandas
do exercício profissional.
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Cabe destacar que faz parte da matriz curricular do Serviço Social disciplinas de planejamento, onde se reflete
a respeito das atribuições diretivas da profissão. Desse modo, entende-se que a essência da suposta lacuna
entre formação e exercício é oriunda do primado de demandas pragmáticas, imediatistas e recortadas, às
quais o capital requisita ao assistente social mediante a execução de políticas públicas, de caráter positivista,
no enfrentamento das sequelas da acumulação capitalista apresentadas como expressões da questão social.
Daí por que os assistentes sociais defendem que a formação deve redobrar os esforços no que diz respeito
aos elementos operativos, especialmente os componentes curriculares, que adquiriram maior status na atualidade. Sobretudo, considerando-se que a demanda por profissionais para administrar, elaborar e monitorar
a execução de planos, programas, projetos e serviços, com emissão de relatórios de execução devidamente
relacionados ao orçamento empregado, passou a ser a exigência do momento.
Tendo em vista tal realidade, o que é possível apontar a respeito das atribuições diretivas, especialmente no
planejamento e avaliação de políticas sociais?

Desafios ao Assistente Social no Exercício de Atribuições Diretivas: Planejamento e Avaliação
O planejamento e avaliação de políticas sociais constituem-se em um lócus de atuação do assistente social,
atribuições estas requisitadas pelo capital a esta profissão, razão pela qual está entre suas atribuições privativas ações constitutivas do planejamento e avaliação, tais como coordenar, elaborar, executar, supervisionar
e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social, assim como planejar,
organizar e administrar programas e projetos em unidade de Serviço Social.
É certo que embora as atribuições profissionais indiquem aquilo que é a matéria do serviço social, as requisições do capital pela mediação do Estado vêm ao longo dos anos indicando serem nas políticas sociais a
atuação do assistente social, tendo em vista serem elas as mediações para o enfrentamento do capital às
sequelas da sua própria acumulação, especialmente no que tange às expressões da questão social.
Todavia, se nos primórdios de sua institucionalização esta profissão era requisitada apenas para execução
terminal de projetos e serviços, as demandas requisitadas pelo capital pela mediação do Estado avançaram
para planejamento e avaliação (ou monitoramento) de politicas sociais. No âmbito da divisão sociotecnica do
trabalho, tais especializações situam-se no âmbito da administração, o qual Bravermann (1974), a partir de
Taylor, aponta como gerência cientifica. Assim, Barbosa (1993), por sua vez, indica, a partir de Braverman
(1974), que ao longo do século XX, com os estudos de Taylor, administrar passou a significar racionalização do
trabalho por meio do planejamento de todos os passos, da organização e coordenação de todas as atividades
de produção.
Nestes termos, amparada em Braverman (1974) a autora demarca que o capitalista empenha-se em controlar
o trabalho através da gerência, inicialmente na empresa moderna. Perspectiva esta que se espraia às demais
instituições da sociedade capitalista, às quais executam processos de trabalho, de modo que o Estado tem
uma inserção na economia e nas ações compensatórias já na fase monopolista do capitalismo. Emergindo
assim, mediante um conjunto de medidas normativas de organização do trabalho e dos serviços públicos,
baseados no discurso técnico científico da gerência, o qual subjaz também a função político-ideológica de
regular e controlar a sociedade civil.
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Aponta ainda que, morfologicamente, administração refere-se ao processo de organização das relações de
trabalho, os quais são equacionados pelo gerente nas ações de gerenciamento circunscritas ao planejamento.
Este, em sentido amplo, consiste em ação racional planejada em relação ao futuro, que indica sua capacidade
teleológica, pois é ação baseada em calculo a fim de impulsionar o sujeito à sua atuação sobre a realidade.
Entretanto, embora no plano das ideias o planejamento seja herdeiro do iluminismo no que tange à ideia de
emancipação por meio da razão, de modo que no século XIX passou a ser objeto de atuação sistemática,
visando atender o desenvolvimento econômico e social dos povos, na modernidade quanto mais a sociedade
cresce, menos ela participa do planejamento.
No que se refere ao Serviço Social, fundamentando-se em Barbosa (1993), aponta-se que tal conhecimento
interessa a esta área porque permite ao profissional aprofundamento sobre os mecanismos institucionais de
reprodução da sociedade, haja vista ser uma demanda requisitada pelo capital. Ademais a especificidade da
ação dos assistentes sociais envolve funções gerenciais, além da necessidade que o profissional tem de conhecer o repertório para responder às demandas por tais conhecimentos, contribuindo para o conhecimento
crítico dos espaços onde atua, assim como para escolha das melhores estratégias de ação profissional.
Nestes termos, a partir dos estudos de Barbosa (1993), compreende-se que o gerenciamento enseja o “[...]
conjunto de práticas de planejamento, supervisão, coordenação e controle dos programas e ações voltados
para a melhoria do estado social dos agentes possuidores de carências no plano da reprodução social [...]” (p.
38). Acrescenta-se à autora o gerenciamento das políticas sociais, entendidos em suas dimensões de monitoramento e avaliação de políticas sociais.
Sendo a profissão da assistente social uma especialização do trabalho coletivo, que atua nas condições de
reprodução da força de trabalho mediante a inserção em políticas públicas, é tencionada pela contradição
presente no jogo de forças sociais subjacentes à luta de classes que permeiam a construção das políticas
sociais.
Desse modo, a atuação dessa profissão no monitoramento e avaliação pode fortalecer a organização e luta
da classe trabalhadora pela ampliação de direitos sociais, sobretudo na construção de indicadores de monitoramento e relatórios qualitativos que demonstrem a imensa lacuna entre as políticas públicas e sociais
oferecidas e a apropriação privada da riqueza socialmente produzida, evidenciada pela desigualdade social e
pelas expressões da questão social, que não são alcançadas pelas políticas em questão.
Por outro lado, o desafio dessa profissão é fortalecer a luta democrática no interior das instituições, sobretudo
quando as políticas públicas são construídas a partir da racionalidade técnica, com fundamentos positivistas,
ou seja, de forma tecnicista, calcadas em critérios de eficiência e efetividade, que muitas vezes significam tão
somente enxugamento de custos no trato às sequelas da acumulação. Políticas sociais estas que, no bojo do
neoliberalismo, são focalistas, seletistas e excludentes, de modo que não se pode perder de vista a relativa
autonomia determinada pela condição de trabalhador assalariado do assistente social, o que a o posiciona
entre seu projeto profissional e o projeto do capital, mediado pela política social que requisitou sua força de
trabalho, à qual ele se encontra subordinado.
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Considerações Finais
Analisando-se a expansão do mercado de trabalho dos assistentes sociais no Maranhão, assim como das
instituições de ensino superior, compreende-se que, contraditoriamente, se dão no bojo das políticas neoliberais, às quais, ainda que com expansão de grande envergadura nos governos do Partido dos Trabalhadores,
mantiveram seu caráter focalista e seletista, com ênfase na expansão da política de assistência social, em
detrimento daquelas que fortalecem o trabalho formalizado. Ou seja, em coerência ao processo internacional
de reestruturação produtiva do capital.
Assim, embora de caráter focalizado, com reforço da assistência em detrimento das demais políticas, tal expansão é considerável no Estado do Maranhão, haja vista a forte desigualdade social evidenciada nos índices
sociais de baixa escolaridade, desemprego, e renda insuficiente, os quais responderam pelo número substancial de transferências de renda aos moradores dessa unidade da federação, assim como da expansão do
mercado de trabalho dos assistentes sociais.
Entretanto, como são próprias da sociabilidade capitalista em sua fase monopolista, tais políticas sob o primado da racionalidade formal, abstrata, durkheimiana e pragmática, demandam aos profissionais respostas
mais pragmáticas, de um lado, e mais diretivas do outro. Especialmente no que tange à descentralização das
políticas, que se traduziu em mera transferência de responsabilidades aos entes municipais e demandas por
respostas no que tange ao planejamento, elaboração e monitoramento dos recursos executados, os quais,
vale dizer, em quantidade insuficiente para dar conta das exigências dos entes federais.
Nessa perspectiva há um redimensionamento das demandas postas aos assistentes sociais, que são requisitados e elaborar, planejar e executar os planos, programas, projetos e serviços das políticas sociais,
construindo processualmente relatórios que indiquem a alocação sistemática dos recursos transferidos. Por
consequência, uma avaliação por parte das assistentes sociais de que estas atribuições e competências não
estão sendo abordadas satisfatoriamente na formação profissional, muito embora faça parte da matriz curricular, disciplinas de planejamento e avaliação.
Nestes termos, compreende-se que os fundamentos teóricos e políticos das supostas lacunas entre formação
e exercício profissional em Serviço Social, sobretudo no que tange às atribuições e competências diretivas,
relacionam-se aos fundamentos da sociedade burguesa, sobretudo do trato expressivo e relevante que esta
confere à dimensão instrumental da vida ao abordar as sequelas da acumulação. Por outro lado, aponta-se
também que tais questões relacionam-se ao caráter contrarrevolucionário da sociedade burguesa de negar a
razão dialética e reforçar o positivismo.
Entende-se, portanto, que em última instância o capital requisita, mediante políticas públicas, a intervenção
do assistente social. Tal requisição, no contexto da reestruturação produtiva, com políticas de corte neoliberal,
por isso focalistas, seletistas e excludentes, e ainda construídas sob os fundamentos do racionalismo e do
positivismo, conforme explica Guerra (2011), evidenciam também o empobrecimento da razão que é característico do pensamento pós-moderno.
Nessa perspectiva a teoria utilizada na formação em Serviço Social, a qual se referencia no materialismo histórico-dialético, evidenciando categorias como contradição e totalidade, em suas dimensões de universalidade,
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particularidade e singularidade, não é a mesma que fundamenta as políticas públicas, que, em última instância, vêm carregadas de conservadorismo e positivismo renovados como pós-modernidade.
Portanto, ao se abordarem amparados na tradição marxista, os traços fundamentais da sociedade capitalista,
não há incoerência entre formação e exercício profissional no sentido de que a formação explicita o que o
capital vai requisitar. O que há em si, e que o pragmatismo bem como a tendência ao messianismo costuma
obscurecer, é a incompatibilidade entre o projeto do Serviço Social e o projeto do capital, os quais apontam
horizontes radicalmente antagônicos. Daí desdobra-se todos os embates e supostas incoerências entre formação e exercício.
Porém, com formação amparada em um projeto cujo horizonte é radicalmente oposto ao do capital, o Serviço Social não se propõe a responder somente ao pragmático, e sim, para além do aparente, fornecer os
subsídios teóricos que possibilitem seu descortinamento no sentido de que o assistente social consiga propor
saídas que apontem para além da justificação do existente. Ou seja, que possibilitem o reconhecimento da
contradição com vistas a uma atitude e visão de mundo crítica e dialética por parte dos sujeitos que recorrem
à sua intervenção profissional.
Nessa perspectiva o exercício profissional do assistente social nas atribuições diretivas pode contribuir na
construção de indicadores de monitoramento e relatórios que demonstrem a imensa lacuna entre as políticas públicas e sociais oferecidas e a apropriação privada da riqueza socialmente produzida fortalecendo a
necessidade de ampliação de direitos sociais, sobretudo requeridos pela classe trabalhadora, ou seja, pelos
despossuídos.
Essa é a perspectiva que a formação profissional aponta no exercício profissional tensionado por classes
sociais antagônicas, haja a relativa autonomia que o assistente social tem por estar submetido a uma relação
de trabalho. Por essas razões é que seu exercício profissional será sempre questionado e confrontado como
insuficiente para os objetivos do capital no que tange à racionalidade pragmática e decadente das políticas
públicas e sociais oferecidas pela classe burguesa no trato às expressões da questão social.
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ACERCA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL BOLIVIANO.
NOTAS Y REFLEXIONES
Norah Castro Ortega 52
Universidad Mayor de San Andrés - Bolivia

Resumen
La profesión de Trabajo Social en Bolivia, data de mediados del siglo pasado (1946) y desde entonces, ha sidofuertemente impactada
por las características estructurales del país. A partir de un somero repaso de contexto, se analizan los factores que dieron lugar a
su surgimiento y desarrollo hasta la actualidad, cuando ya existen doce centros de formación académica.
Sobre los cambios operados desde el año 2005, se visualizan condicionantes para el Trabajo Social, ante la ausencia de políticas
de bienestar y la intrusión de otras profesiones, incluso en los programas asistenciales. Desde las limitaciones identificadas, incluso
situaciones concretas, algunas de ellas casi paradójicas, como la emergencia creciente de centros de formación de Trabajo Social,
se intenta un análisis explicativo que concluye señalando alternativas generales para superar las falencias profesionales.
Palabras claves: Trabajo Social – Bolivia – Asistencia y Bienestar Social

Contexto previo al surgimiento del Trabajo Social en Bolivia
La emergencia de la profesión de Trabajo Social en Bolivia, data de mediados del siglo pasado, con un desarrollo de algo más de siete décadas, fuertemente impactado por las características estructurales del país.
Y es que, en Bolivia, el modelo capitalista impulsado desde fuera (capitales ingleses, hasta la I Guerra Mundial)
se instaló tardíamente, recién desde comienzos del siglo XX y solo en los sectores conectados con la economía mundial (enclaves mineros, principalmente). En tanto el agro, como herencia del pasado colonial (siglos XV
al XIX), permaneció bajo formas de producción cuasi feudales, primero al servicio del dominio español y hasta
antes de mediados del siglo XX, a favor de las oligarquías criollas.
Solo así puede explicarse el fracaso de las ideas modernizadoras de los liberales que llegaron al poder en
1905, porque las reformas sociales y políticas que impulsaron solo se dieron a nivel superestructural, sin tocar
la base económica de servidumbre que operaba en las haciendas del campo y las reducidas ciudades que
entonces existían.
Con el arribo del nacionalismo al poder en 1952 (que empezó a gestarse a mediados de los cuarenta), aún
cuando las reformas fueron más profundas (nacionalización de las minas, reforma agraria, reforma educativa,
voto universal, etc.), no sobrevino el desarrollo en tanto que la sola dotación de propiedad individual de la tierra
a la larga se tornó en “minifundio” y sobre todo, por la ausencia de proyectos industriales, ya que después de
la II Guerra Mundial, el mundo quedó repartido entre países industrializados y de la “periferia”, proveedores de
materias primas, tocándole a Bolivia, casi exclusivamente, la producción de estaño en bruto.
De este modo, en lo que interesa para comprender la emergencia y desarrollo del Trabajo Social boliviano en
el contexto descrito, no emergió el Estado de bienestar (welfare state), que imperó desde los años 30 en otras
52 Correo electrónico: norca13@yahoo.es
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latitudes (incluso en algunos países de América Latina, cuyo desarrollo industrial, aunque fuera como enclave,
se dio antes del siglo XX, como Chile, Argentina o Uruguay) y que permitió espacio para el ingreso y el ejercicio de profesiones interventivas, en particular el Trabajo Social.
Sin embargo, el nacionalismo planteó propósitos de industrialización y ante la larga y dolorosa experiencia de
masacres continuas en los centros mineros, en manos privadas y vínculos con capitales internacionales hasta
la década del cincuenta, y los permanentes reclamos e insurgencia obrera y popular, además de la nacionalización citada, se dictaron una serie de medidas de legislación social. Para la implementación de éstas se precisó tanto de instituciones como de operadores, en especial para el desempeño en las ciudades y las minas,
pues se decía que en el área rural al haberse otorgado tierra a los que a partir de entonces se denominarían
“campesinos” y ya no indios, no se precisaba dotarles de empleo por cuenta ajena, ya que eran “propietarios”.

Surgimiento y desarrollo del Trabajo Social en el siglo XX
En 1946 surgió la profesión con la fundación de la primera escuela en la ciudad de La Paz, principal centro
político y administrativo del país, y se denominó Escuela de Asistencia Social y Educación Popular (EASEP),
bajo dependencia del Estado (Ministerio de Educación y posteriormente, Ministerio de Trabajo) hasta 1963,
Luego pasó a tuición de la Universidad Mayor de San Andrés, también situada en La Paz.
Por casi tres décadas, con los cambios citados, fue la única unidad de formación de asistentes sociales, que
tras su categoría universitaria comenzó a llamar a los asistentes, trabajadores sociales. Recién en 1973, se
fundó la segunda carrera de Trabajo Social en la ciudad de Potosí, en otra universidad pública (Tomás Frías
UATF), que, junto con su homóloga de La Paz, fueron el par exclusivo hasta mediados de la década de los
ochenta, cuando se fundó en Santa Cruz de la Sierra, la primera carrera de Trabajo Social en una universidad
privada (Universidad Evangélica).
En la década de los noventa, surgieron otras tres: en la Universidad Central de Cochabamba (UNICEN), privada; en la universidad pública Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra y en la Universidad Boliviana de
Informática (UBI), también privada, en la ciudad de Sucre.
El resto de centros académicos aparecieron en el primer quinquenio de la década del 2000, en la Universidad
Pública de la ciudad de El Alto (UPEA), en la universidad pública San Simón de la ciudad de Cochabamba
(UMSS), en la localidad de Uncía (como subsede de la UATF de Potosí) y en la Universidad Amazónica de
Pando, en la ciudad de Cobija (UAP). Las últimas en crearse, a partir de la segunda década del 2000, fueron
las carreras de Trabajo Social en la universidad privada Bethesda de Santa Cruz de la Sierra y la Universidad
Católica de la misma ciudad.
En síntesis, en la actualidad existen doce carreras de Trabajo Social, ocho instaladas en las universidades públicas, dependientes del Estado, donde en conjunto, el estudiantado matriculado, fácilmente puede alcanzar
la cifra de 10 mil estudiantes. En tanto, el volumen de los cuatro centros privados, es más reducido, de aproximadamente, 500 estudiantes.
Esta proliferación de centros académicos de Trabajo Social que a primera vista podría parecer como una
demanda imperativa para el concurso de las/os profesionales de Trabajo Social, no es tal, y para contar con
173

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

mayores elementos de análisis que respalden esta afirmación, se verá a continuación, muy sucintamente, qué
pasó entre mediados del siglo XX y lo que va del XXI, a nivel social y político en Bolivia.

Bolivia a mediados del siglo XX hasta la actualidad
El ciclo nacionalista que se inició a mediados de los cuarenta y concluyó casi al finalizar los setenta, no logró el
desarrollo económico del país ni tampoco instalar la democracia. La inestabilidad política fue persistente, no
sólo por los permanentes cambios gubernamentales, sino por la insurgencia de las dictaduras militares más
dramáticas del siglo. Las crisis económicas y el endeudamiento externo, alcanzaron su más alta expresión
durante la inflación de los años ochenta y la subsiguiente implantación del modelo neoliberal, que, para estabilizar la economía, privatizó las empresas estatales estratégicas (hidrocarburos, minería, telecomunicaciones,
ferrocarriles, etc.), procedió a retiros masivos e instauró la libre contratación y la flexibilización laboral en los
reducidos centros laborales privados y la administración pública estatal.
A nivel social, los pocos programas y servicios asistenciales, se restringieron aún más, extremando su focalización hacia los sectores en situación de pobreza extrema. La llamada “relocalización”, denominación con la
que se procedió al retiro de los trabajadores, en realidad fue un despido obligatorio, porque a nivel laboral solo
se dieron escasos empleos temporales en obras públicas de poca envergadura, a hombres y mujeres pobres.
Durante veinte años estas políticas también tuvieron repercusión a nivel de la academia. La universidad pública boliviana, caracterizada no solo por su autonomía sino desde los años 70, por un particular cogobierno (decisiones compartidas entre docentes y estudiantes sobre el manejo académico, económico y administrativo),
y postura contestataria en la sociedad, defensora de las libertades democráticas, crítica ante las dictaduras,
etc.; se fue paulatinamente trastocando en medio de un proceso de despolitización, prebenda e individualismo, acorde con el modelo neoliberal planetario.
En estas condiciones se llegó al siglo XXI. “Comenzando el nuevo siglo, en Bolivia era generalizado el desencanto de la posible solución de los problemas vía el modelo neoliberal; la migración no dejó de crecer, las
ciudades estaban inundadas de vendedores ambulantes… Como efecto de la implementación del modelo
neoliberal…, la dependencia económica y política (del gobierno) respecto del imperialismo fue incrementándose”. (Castro, 2012, pp. 39-40)
En 2003, la expulsión del poder del presidente Sánchez de Lozada, su salida del país, en parte se explica por
los antecedentes citados, ante lo cual la organización y movilización de diferentes sectores llegó a tal límite
que ya no era posible continuar con el mismo estado de cosas. Las protestas se generalizaron y en especial,
en las ciudades de La Paz y El Alto, tras innumerables conflictos, se dio una insurrección espontánea que
inicialmente fue catalizada con la asunción al poder del vicepresidente de la república, quien tampoco pudo
responder en mínima medida a las demandas de los diferentes sectores y tuvo que retirarse. Así, el presidente
de la Corte Suprema tuvo que gobernar en torno a la convocatoria para elecciones presidenciales y la realización de la Asamblea Constituyente. (Castro, 2012, pp. 39-40)
En el año 2005, a través de inéditas alianzas entre organizaciones de base, sindicales y barriales,
triunfó en elecciones el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, antiguo dirigente sindical
de los productores de coca, que orientado por la denominada “agenda de octubre”, ofertó nueva
nacionalización de los hidrocarburos, otra reforma agraria y Asamblea Constituyente. Además, por
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la presión de los intereses empresariales de Oriente (Santa Cruz y Tarija), tuvo que aceptar la realización de un referéndum en torno a las autonomías departamentales. (Castro, Nogales & Oporto,
2014, p. 35)
Sin embargo, lo anterior no ocurrió de repente, fue resultado de un largo proceso acometido por los movimientos populares en el país, en pos de desarticular el modelo neoliberal. Entre los más importantes y con
repercusión internacional, estuvieron la “Guerra del Agua” (Cochabamba, 2000); las tomas físicas del altiplano
boliviano en los años 2000 y 2001, encabezadas por “Mallcu” (dirigente aymara); la emergencia del movimiento
cocalero, dirigida por Evo Morales; la “Guerra del gas” (2003); y las luchas por el excedente hidrocarburífero
durante el 2004.
Pero, además, estas movilizaciones no se caracterizaron solo por la virulencia de las acciones y sus actores,
sino por la rápida incorporación de otros sectores generalmente no vinculados a las luchas sociales y la novedad de sus formas de lucha y procedimientos.
…Situaciones que desafiaban cualquier teoría social, pero que palmariamente mostraban que, del
desarrollo desigual y combinado del país, podían emerger fenómenos sociales con características
de paradoja: centros urbanos ruralizados, movimientos campesinos con consignas obreras, juntas
barriales con funcionamiento sindical, feminismo que rechazaba las teorías de género y reclamaba
que la lucha es junto a los varones, etc. (Castro, 2012, p. 53)
Y al mismo tiempo, respecto a Evo Morales, indígenas, campesinos y clases medias empobrecidas, se identificaron y encarnaron en él, aspiraciones que incluso ni el mismo se planteaba, demostrando cuánto de verdad
hay en la “construcción” simbólica de líderes bajo la ilusión de las masas que los sustentan.
Evo Morales asumió el poder en una época casi diseñada a su medida; en el imaginario popular apareció
como el sujeto predestinado para llevar a cabo la “agenda de octubre”. Los discursos ambientalistas y de
defensa de la diversidad, en particular de los indígenas, a nivel mundial estaban en auge y, en consecuencia,
no fue poco el auspicio y apoyo internacional, en especial a través de ONG europeas, para preparar las condiciones que hicieran efectivo su gobierno. Además, justamente en esos años, los precios de los minerales y
los hidrocarburos se dispararon, inyectando al país recursos financieros, ausentes en los años precedentes; y
sobre ello, la producción de la hoja de coca, antes estigmatizada y los agricultores dedicados a ella, objeto
de permanente represión por parte de las fuerzas especiales de la policía boliviana y la DEA norteamericana,
pasaron a constituirse en un sector bajo protección estatal y con alto poder de negociación.
Por todos estos factores, Bolivia después de Evo, se tornó diferente. Exceptuando algunos grupos oligárquicos de oriente (Santa Cruz, Pando y Beni), podría decirse que tuvo casi todo el apoyo del país y desde un
inicio, sobre todo a nivel simbólico, la conciencia de indígenas y las capas más pobres de la población cobró
otro nivel.
Empero, también rápidamente se hizo evidente que entre la naturaleza de los cambios implementados por el
gobierno del MAS y la mayoría nacional que lo llevó al poder, cada vez se hicieron más patentes las diferencias: “las masas reclamaban revolución, pero “su” instrumento político solo podía atender reformas.” (Castro,
Nogales & Oporto, 2014, p. 36)
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A la importancia de orden simbólico en el plano político, se sumó el hecho que desde el año 2006, se declaró
la “refundación” del país, pasando a denominarse Estado Plurinacional de Bolivia, revelando la composición
étnico cultural de su población. Este reconocimiento formal se inscribió en la Constitución Política del año
2009, considerada una de las más progresistas de la región y quizá del mundo, porque al tiempo de incluir
la propuesta del “Vivir Bien”, para referirse a una particular concepción de desarrollo, entre otros aspectos,
inscribió como obligación del Estado, el intervenir y garantizar con carácter universal sus políticas públicas,
consignando prácticamente todos los derechos sociales.
Bajo este discurso, en diciembre de 2009, Morales nuevamente se impuso en las elecciones presidenciales,
no solo por el masivo apoyo campesino, sino de sectores como los adultos mayores, para los que se institucionalizó la “Renta Dignidad» (en la actualidad, equivalente a 43 USD mensuales); renta sumada al “Bono
Juancito Pinto», para todos los estudiantes de escuelas y colegio fiscales (algo menos de 30 USD anuales); el
bono “Juana Azurduy” para las madres en estado de gestación, condicionadas a control prenatal, parto institucionalizado y control post natal, y por el que perciben alrededor de 260 USD anuales, así comootros bonos
eventuales otorgados a los funcionarios públicos, a los beneméritos de la Guerra del Chaco, etc.
Incidió, además, su particular programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, con el que viaja permanentemente por
los más recónditos pueblos del extenso territorio nacional, llevando cheques, tractores, semillas, así como
otorgando sedes sindicales, ambulancias y sobre todo, sembrando campos deportivos de césped sintético,
a lo largo y ancho del país.
Durante este período también contó con el apoyo internacional de Cuba para acciones de salud y alfabetización, y también de los gobiernos de Venezuela, Argentina, Brasil y Ecuador, con los cuales se consolidó
Unasur. Condiciones todas, que permitieron una tercera reelección de Morales en el año 2014.
Sin embargo, en lo social, durante los sucesivos gobiernos del MAS, no emergió el Estado de bienestar, sino
la implementación de medidas asistenciales mínimas para diferentes sectores, pero que por su dimensión
universal y como antes nunca se las había encarado desde la agenda pública, cobraron legitimidad. Asimismo, de modo relativo contribuyeron a construir ciudadanía, si por ella se entiende igualdad de oportunidades
y derechos no sólo en el plano jurídico sino social. Pero como era previsible, aquello no duraría mucho dado
su poco impacto.
De ahí que, pasado un primer y efímero momento, la corta perspectiva de esas políticas empezó a cobrar
factura: los diferentes sectores del país pensaron que quedaba mucho por reclamar y terminando el año 2010,
comenzó a verse palmariamente cuan frágil era la estabilidad política del MAS. (Castro, Nogales & Oporto,
2014, p. 37)
Pero, además, los persistentes conflictos por diversas demandas de los diferentes sectores y del propio país
en su conjunto, demostraron que en términos estrictos no se operó ninguna transformación de fondo y lo más
dramático, que tampoco era posible a través de un gobierno que se desarrolla en el marco del capitalismo
periférico, aunque en el discurso, afirma que se está viviendo “un proceso de cambio”, para transitar a una
sociedad de carácter participativa, social y comunitaria.
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Con todo, en la última década y al menos hasta la fuerte caída de los precios de los minerales e hidrocarburos, los indicadores macroeconómicos, ubicaron al país en una posición ventajosa, con un crecimiento del
PIB en promedio, de algo más del 4%. Pero ello, con limitado impacto sobre las condiciones y calidad de vida
del conjunto de la población, pues si bien la pobreza ha disminuido significativamente, aún casi la mitad de la
población puede considerarse pobre y algo más de un cuarto, vive en pobreza extrema (Fundación Jubileo,
2016). Asimismo, el Índice de Desarrollo Humano ubica al país en el puesto 118, IDH medio, en el marco de
188 países. (PNUD, 2016)

Repercusiones sobre el Trabajo Social
Así como Morales, en sus primeros períodos tuvo las mejores condiciones para ejecutar acciones de mayor
envergadura y solo se aprovecharon relativamente, para Trabajo Social, contra lo que podría suponerse, las
condiciones no fueron tan favorables. Con ello no se trata de exculpar a la formación académica y el gremio
profesional, que tampoco hicieron nada significativo para mejorar su posición y participación en la sociedad;
sino señalar que las reformas que se dieron en el mundo a comienzos del siglo pasado, aparecieron en el país
recién en el presente, cuando las profesiones sociales y humanas han proliferado e incluso otras de los campos de la salud, el derecho, las ingenierías y demás, a excepción de las ciencias puras –al menos en el caso
boliviano-, han hecho intrusión en el campo social y no precisamente por una vocación hacia el mismo, sino
por la estrechez del mercado laboral y la creencia de que “lo social” es tan fácil y subsidiario que cualquiera
puede realizarlo. Es decir, en el fondo, se acude a lo social como alternativa laboral, pero en los hechos hay
una suerte de desvalorización, al reducirlo solo a la aplicación de algunas técnicas de investigación básica y
como intervención, no se va más allá de la mera información o el taller rápido, que se agota en sí mismo, y sin
la perspectiva al menos de un proceso educativo.
   
Concretando más para el análisis, la situación podría resumirse en sopesar las condiciones sociales generadas desde el Estado y su vinculación con la profesión; si desde la formación académica se produjo o no el
aggiornamento o ajuste con ellas, y la repercusión de ambos factores sobre el ejercicio profesional.
Para este cometido, el siguiente cuadro intenta una apretada síntesis, que por cierto no agota el tema y solo
alude a algunos aspectos que se consideran urgentes de reflexión en la actual coyuntura.
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Cuadro 1. Condiciones sociales estatales, respuestas desde la academia y repercusiones en el ejercicio profesional de Trabajo Social (Bolivia, 2009-2018)

CONDICIONES Y MEDIDAS
ESTATALES

RESPUESTAS ACADÉMICAS
(Centros de formación)

La CPE declara todos los derechos
sociales a cargo del Estado,
privilegia las prácticas comunitarias
y la interculturalidad.

En general, las carreras no han
orientado sus planes de estudio
a esas condiciones. Solo de
modo declarativo se hace alusión
a los cambios operados y en
las asignaturas se incluyen las
nuevas normas y temas.

No hay respuesta gremial organizada.
Las pocas experiencias innovadoras son
individuales o en el mejor de los casos,
sectoriales, vinculadas a los planes y
programas estatales en vigencia.

Las disposiciones de la CPE y
otras leyes estatales, favorecen
la participación desde las bases
para la estructuración de las
demandas y la formulación de las
políticas sociales, aun con todas
las limitaciones ya vistas.

No parece ser el camino que
las carreras quieren emprender.
Sus críticas contra el rol de
operadoras/es de las políticas
sociales siempre aparecen como
opuestas al de “diseñadoras/
es” de dichas políticas, aún
cuando palmariamente, no hay
mayor evidencia empírica de que
aquello haya ocurrido.

La equivocada contradicción entre diseñar
y operar, constituye un freno en el campo
profesional, donde hay una especie de
complejo en torno al rol de operadoras/es,
que no se asume como insumo importante
de lo que justamente podría ser materia de
interpelación o propuesta para las políticas.

Solo el sector de la salud
(profesionales y estudiantes)
se enfrentaron al Gobierno y
lo hicieron exclusivamente por
medidas que les afectaban
directamente, como las horas de
trabajo (jornada laboral máxima
del personal del sector) y contra
la inclusión de la negligencia
médica en el Código penal.

Trabajo Social no planteó ni asumió medidas
en resguardo ni defensa de su organización
gremial. La disposición gubernamental sobre
los colegios profesionales, incidió más bien
como medio de dispersión, no cumplimiento
de aportes y escasa participación en eventos
gremiales, que eran de los pocos espacios
de discusión social y política en torno a las
diferentes coyunturas.

En las carreras de Trabajo
Social, se enfatiza la crítica, se
estigmatiza lo asistencial y no se
ve ni ejercita la perspectiva de al
menos su vinculación con otras
funciones profesionales como la
educación, la investigación, la
gestión y otras.

No se difunde el perfil de Trabajo Social,
además los subsidios están a cargo del
personal de salud (Bono “Juana Azurduy”),
de los militares (Bono “Juancito Pinto”) y
entes bancarios que los hacen efectivos con
requisitos solo administrativos.

En la CPE y la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización,
se establecen competencias
exclusivas y compartidas a
nivel nacional, departamental y
municipal, pero ninguna alusión a
competencias de carácter técnico
o profesional. Por el contrario, se
elimina incluso la obligatoriedad
de la afiliación a los colegios
profesionales.

Los programas sociales del
gobierno, son eminentemente
asistenciales, a través de
subsidios.

REPERCUSIÓN EN EL EJERCICIO
PROFESIONAL
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Sectores como el agua y
saneamiento básico, se han
priorizado en la agenda nacional.
Han cobrado relativa importancia
los sectores de discapacidad y
justicia.
Los espacios de la infancia y salud
en los municipios, son de los
pocos que han institucionalizado
los cargos de Trabajo Social.

Las carreras brindan
capacitación teórica y técnica
para responder sobre todo a la
demanda del sector de agua y
saneamiento, a través del trabajo
comunitario.
En las carreras, no hay (o no se
formulan) metas para cubrir al
menos los municipios regionales.
Bolivia cuenta con 339
municipios, que cubren el área
rural y urbana.

Las convocatorias para el componente
social en estos programas no son ofertados
exclusivamente a trabajadores sociales y dadas
las limitaciones que en general presentan
las/os nuevas/os profesionales, debido a
carga familiar o simplemente comodidad, su
movimiento y tránsito espacial es reducido,
por lo que dichos cargos los asumen otros
profesionales.

Fuente: Elaboración propia, La Paz 2018

Notas en torno a algunos interrogantes que genera el presente trabajo
Visto el breve panorama anterior, podrían plantearse los siguientes interrogantes y tentativamente, algunas
respuestas.
¿Por qué apareció Trabajo Social en un país insular como Bolivia, con escaso empleo formal, reducida clase
obrera y casi totalmente inmerso en el sector extractivista de la economía?
Aún en las condiciones más desventajosas, Bolivia es parte de la economía mundial y en las décadas de los
treinta y cuarenta del pasado siglo, los países capitalistas de occidente, luego de la crisis del 29, asumieron
los planteamientos sociales y económicos de Berevidge y Keynes, que dieron origen al Estado de Bienestar.
Precisamente en la década de los cuarenta, Bolivia inició su ciclo nacionalista, en cuyos postulados se incluyeron medidas de carácter económico y social, con los cuales se pretendió dar otra fisonomía al país; pero en
los países periféricos, las condiciones materiales y el dominio imperialista no lo permitieron.
Bajo ese marco, se inscribe la emergencia de una profesión como el Trabajo Social, moderna en sus postulados, pero con limitaciones de orden estructural, para efectivizar sus propósitos.
¿Y por qué persistiendo dichas limitaciones, que para la profesión implican básicamente un estrecho mercado
laboral, los centros de formación de trabajadores sociales no dejaron de crecer, hasta llegar en la actualidad, a
una docena de carreras a nivel nacional?
En la década de los cuarenta del siglo XX, en Bolivia no era frecuente que las mujeres accedieran a la educación superior. Luz Sánchez Bustamante, de manera visionaria entendió la necesidad de la incorporación y
a la vez promoción de las mujeres, captando a las futuras asistentes sociales, en los estratos medio-altos de
la sociedad boliviana, varias de ellas con recorrido previo en el voluntariado. Dado que en Bolivia no existían
otras profesiones del campo social, para esas mujeres caracterizadas por su vocación y extracción de clase,
fue fácil introducirse al reducido pero importante sistema de asistencia social de la época.
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En la actualidad, para el acceso a las carreras de Trabajo Social en Bolivia, no rige el aspecto vocacional y la
composición “popular” de las/os postulantes puede ser una ventaja por su cercanía con los problemas sociales, aunque también opera en el sentido contrario, a la hora de su disponibilidad y competencia en el campo
laboral.
La existencia de varias carreras de las mismas disciplinas en distintas universidades (de Trabajo Social, incluso en una misma ciudad como en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba), no se limita solo a esta profesión, pues
existe una especie de “feudalización”, por la que cada región quiere “su propia” universidad con las carreras
más demandadas. Trabajo Social cumple ese requisito porque sigue siendo considerada como idónea para
las mujeres y (nuevamente) como medio de promoción y ascenso social, aunque sea solo a nivel simbólico, ya
que muchas estudiantes no llegan a graduarse o ejercer profesionalmente.
¿Bajo este panorama, qué perspectivas se avizoran en la formación y práctica profesional en la actual coyuntura, donde el empleo formal está cada vez más restringido y las fronteras de las profesiones del campo social
se van diluyendo?
Desde el panorama descrito es evidente que el Trabajo Social boliviano como colectivo tiene poca relevancia
social y política. En general, la profesión permanece invisible, arrastrando una serie de ideales poco efectivos
a la hora de reclamar derechos como, por ejemplo, el logro de la institucionalización de los cargos que le corresponderían en los diferentes sectores laborales, al menos como uno de los factores que podría incidir en
una mejor atención y cobertura de las demandas de la población que reclama sus servicios.
No se trata de ingresar al frecuente lamento de la incomprensión de una sociedad que no entiende el rol de
Trabajo Social, como tampoco de acudir al fácil recurso del mea culpa, sino entender que como profesión
de corta vida, de disciplina en construcción, en una época donde lo social tiende a ser asumido por todos
(profesionales y políticos), se hacen necesarias otras estrategias, pero que en ningún caso asuman la forma
de un “deber ser” abstracto e inalcanzable, práctica frecuente sobre todo a nivel de la formación profesional.
(Castro, Nogales & Oporto, 2014, p. 38)
Por tanto, y porque participación, democracia y otros principios, han sido y son tradición en Trabajo Social,
corresponde tomar en cuenta que para la población, la profesión goza de legitimidad, que su labor aparece
como algo necesario y especializado, que valora su desempeño y que por ello merece ser potenciada desde
la academia y el propio ejercicio profesional.
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TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA POLÍTICA SOCIAL E SUA
APROXIMAÇÃO À FORMAÇÃO DOS ASSISTENTES
SOCIAIS BRASILEIROS
Adinari Moreira de Sousa53
UECE- Brasil

Resumo
A profissionalização do Serviço Social brasileiro deu-se a partir da crescente intervenção do Estado capitalista nos processos de
reprodução e regulação social, tendo as políticas sociais públicas como mediação fundamental para o trabalho profissional do Assistente Social. No entanto, a relação do Serviço Social no Brasil com as referidas políticas foi marcada por históricas contradições,
tendo em vista que, por vezes, havia uma postura que ignora os fundamentos teóricos metodológicos e conceituais das políticas sociais. Tal postura, sendo funcional à ordem e, por outro, negando-a, como uma importante mediação na formação e no exercício profissional. Assim, foi somente no contexto de criação do projeto ético-político profissional, que tem sua gênese no que se denominou
Congresso da Virada, em 1979, que as políticas sociais passaram a ser analisadas nas abordagens teóricas, sob perspectiva crítica,
podendo incidir no projeto pedagógico do assistente social e compreendida como importante mediação para o trabalho profissional.
Palavras chaves: Serviço Social. Política Social. Formação Profissional.

Resumen
La profesionalización del Servicio Social brasileño se dio a partir de la creciente intervención del Estado capitalista en los procesos
de reproducción y regulación social, teniendo las políticas sociales públicas como mediación fundamental para el trabajo profesional del asistente social. Sin embargo, la relación del Servicio Social en Brasil con las referidas políticas fue marcada por históricas
contradicciones, teniendo en cuenta que, a veces, existió una postura que ignora los fundamentos teóricos metodológicos y conceptuales de las políticas sociales. Tal postura, siendo funcional al orden y, por otro, negándola, como una importante mediación en
la formación y en el ejercicio profesional. Así, fue sólo en el contexto de creación del proyecto ético-político profesional, que tiene su
génesis en lo que se denominó Congreso de la Virada en 1979, que las políticas sociales pasaron a ser analizadas en los abordajes
teóricos bajo perspectiva crítica, pudiendo incidir en el proyecto pedagógico del asistente social y comprendida como importante
mediación para el trabajo profesional.

Introdução
Analisar a relação histórica entre as políticas sociais e o Serviço Social brasileiro, é compreender a concepção
teórica presente nessa relação, iniciada na formação profissional. É na formação que se deveriam estudar os
conceitos de políticas sociais e as abordagens teóricas para sua compreensão, pois tal visão desembocará
nas ações pedagógicas que demandará no exercício profissional, considerando que no Brasil 99% dos profissionais estão em exercício profissional em políticas públicas, seja na seguridade social brasileira, composta da
política social da Saúde, Previdência e Assistência Social, nas demais políticas, no seu processo de trabalho.
A conexão entre política social e Serviço Social no Brasil está presente na própria institucionalização da
profissão, surgida a partir da intervenção estatal pela via da modernização conservadora no projeto político
getulista dos anos 1930. O Estado impulsiona a profissionalização dos assistentes sociais por meio de um
53 Professora Doutora do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. Email: adinarisousa@gmail.com
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mercado de trabalho nacional, posto pela política social54 nesse período, com a criação, em 1942, da Legião
Brasileira de Assistência (LBA); dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS) e do SESC, SENAI, SESI. A
contradição fundamental residia na ausência de problematização na formação profissional e nos debates da
categoria sobre a temática da política social, muito embora, como ressalta Netto (1991), esses profissionais
fossem executores terminais das políticas sociais.
A introdução da política social no Serviço Social brasileiro como temática nas pautas profissionais e no projeto pedagógico do Serviço Social Brasileiro (BEHRING; BOCHETTI, 2006) nos anos 1970, em plena ditadura
militar, com o viés característico desse período: tecnocrático, com ênfase no planejamento e nos programas
sociais. Necessário, portanto discutir a concepção de seguridade social na nova concepção de Welfare State
pós Segunda Guerra Mundial que mudou o direcionamento do Estado, para a concepção de direitos de cidadania e a universalidade como princípio. No liberalismo a visão era do Estado mínimo onde a política social
era focalizada, relegada a lei elisabetana de 1834, com a formação de albergues para os pobres e concebida
como reprodutora do ócio e da preguiça. Assim o Estado não deveria dispender recursos para os pobres,
porque desestimularia o trabalho. No entanto, embora estas discussões estejam presentes no mundo, no
entanto o Serviço Social brasileiro em sua formação profissional não estudava a matéria da política social em
seu currículo profissional.

Políticas Sociais Pós-segunda Guerra e o Welfare State
O que marca o Welfare State pós Segunda Guerra é a superação da lógica securitária, de perspectiva bismarckiana, restrita aos trabalhadores regulamentados em seus contratos de trabalho, e a incorporação de um
conceito ampliado de seguridade social, que tem sua origem a partir do Relatório de Beveridge, publicado em
1942, na Inglaterra, apoiado na teoria da cidadania, sistematizada por Marshall, em 1949.
O Relatório de Beveridge, elaborado por um comitê coordenado por William Beveridge, propôs uma revisão
do sistema de proteção social existente na Grã-Bretanha. Como analisa Pereira (2008), sua maior inovação
consistiu em sua abrangência nacional, de caráter unificado, e, ao lado do eixo contributivo, ser acrescido um
distributivo, como também a eliminação dos testes de meio para acesso à assistência social. A concepção do
direito passou a ser uma característica de suas políticas sociais.
A concepção de segurança social apresentada no referido relatório diz respeito à “garantia de um rendimento
mínimo que deve estar associado a providências capazes de fazer cessar, tão cedo quanto possível, a interrupção dos salários” (BEVERIDGE, 1943, p. 189). O Plano de Segurança Social propunha-se à “emancipação
da miséria” e envolvia três proposições: subsídios para a infância, serviços nacionais de saúde e reabilitação,
e manutenção do emprego (BEVERIDGE, 1943, p. 237).
Constituiu-se de um amplo programa unificado de seguro social, ou seja, de políticas amplas, para além do
seguro aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho regulado, que, juntamente com o receituário key54 Conforme Netto (2001, p. 30), a política social só terá uma intervenção contínua na era do capitalismo monopolista. “E a política social do Estado burguês no capitalismo monopolista (e, como se infere desta argumentação, só é possível pensar-se em política pública na sociedade burguesa com a emergência do capitalismo
monopolista), configurando a sua intervenção contínua, sistemática, estratégica sobre as seqüelas da questão social, que oferece o mais canônico paradigma dessa
indissociabilidade de funções econômicas e políticas que é própria do sistema estatal da sociedade burguesa madura e consolidada”. Através da política social, o Estado
burguês no capitalismo monopolista procura administrar as expressões da questão social de forma a atender as demandas da ordem, conformando, pela adesão que
recebe de categorias e setores cujas demandas incorpora, sistemas de consenso varáveis, mas operantes.
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nesiano, ancorou a estrutura das políticas sociais do Welfare State, principalmente do mundo europeu nos 30
anos gloriosos de crescimento econômico do capital sob a hegemonia keynesiana-fordista. Seus princípios
fundamentais foram: responsabilidade estatal para garantia das condições de vida dos cidadãos, pautado,
o Plano Beveredge: programa unificado de serviço social ou a responsabilidade estatal no pleno emprego,
na prestação pública de serviços sociais universais (educação, segurança social, assistência médica e habitação) e no conjunto de serviços sociais pessoais; a universalidade dos serviços sociais; e a implantação de
uma rede de segurança de assistência social (BOSCHETTI, 2006, p. 94). Esses mesmos princípios exerceram
influência sobre a estruturação dos regimes de proteção social em todo o mundo.
No Brasil, as políticas sociais não acompanham o tempo histórico dos países do capitalismo central, e suas
especificidades, de país dependente e periférico. As particularidades do capitalismo brasileiro serão compreendidas em uma perspectiva de totalidade, em que se considera o processo mundial de acumulação capitalista, para desvelar o modo como o mesmo se consolidou no Brasil. Dele fazem parte distintos momentos
de expansão e estagnação, porém parte de uma unidade, inscritos na totalidade da vida social. A sociedade
capitalista, para garantir sua autorreprodução, desenvolve-se de forma desigual e, ao mesmo tempo, combinada. No entanto, para o processo de sua reprodução, é necessário a existência de países que se mantenham
em patamares inferiores de produtividade em comparação com os países de capitalismo central e com os
países que se mantenham como produtores de matérias-primas, que serão os consumidores dos produtos
tecnológicos da produção central. Esse processo, segundo Mandel (1985), agudizou-se com a transição do
capitalismo imperialista ao monopolista, pois o surgimento dos monopólios gerou uma tendência para a
superacumulação de capitais55 nas metrópoles e sua propensão a exportar capitais, dividindo o mundo em
domínios coloniais, sob o controle das potências imperialistas.
O desenvolvimento do capitalismo brasileiro dar-se-á com particularidades diferenciadas do capitalismo central. A primeira diferença reside na forma como a sociedade brasileira consolidou seu processo de colonização. Seguindo as análises de Prado Jr. (1991), Ianni (1989, 1992), entre outros, Behring e Boschetti (2006)
destacam aspectos e sentidos da colonização brasileira articulada à dinâmica do capitalismo mundial com os
movimentos internos da economia brasileira, que se destaca pela exportação de matérias-primas à metrópole.
Uma característica marcante na constituição histórica da cultura brasileira no período colonial foi a forma de
as elites subjugarem o trabalho à modalidade escravista, carregando todo o preconceito e desqualificação da
mão de obra escrava. Nosso capitalismo, em seus primórdios, diferencia-se do capitalismo europeu por usar
o escravismo como relação dominante de exploração do trabalho em detrimento da mão de obra livre dos
países de capitalismo central.
A dependência da colônia brasileira em relação a Portugal e o escravismo que perdurou até 1888 marcaram
a cultura do não direito, pois os escravos eram objeto de posse de seus senhores, destituídos de qualquer
direito, inclusive os direitos civis, historicamente defendidos e construídos pela sociedade burguesa. Essa
marca histórica de constituição do capitalismo brasileiro aliada à forma da grande propriedade do latifúndio
estabeleceu uma relação de dependência dos escravos e outros trabalhadores que viviam sob a dependência
dos senhores proprietários coronéis, cujas normas eram estabelecidas pelos mesmos senhores. Originou-se
55 Mota (2008), analisando a distribuição das riquezas no mundo, a partir de pesquisa divulgada pela ONU, constata que as mesmas estão assim distribuídas: “2% dos
adultos que habitam a terra detém 50% de toda riqueza, ao passo que cabe aos 50% de adultos mais pobres somente 1% dela”. Essa riqueza, segundo dados utilizados
pela autora, “está fortemente concentrada na América do Norte, Europa e nos países de alta renda da Ásia e do Pacífico [...] que detém, juntos, quase 90% das riquezas
do planeta”. Destaca, ainda, a partir de Mello (1999 apud MOTA, 2008, p. 22), que “os países ricos, que representam apenas 15% da população mundial, controlam mais
de 80% do rendimento global”, enquanto os moradores do hemisfério sul, representando 58% da população mundial não detêm 5% da renda total do planeta.
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dessas relações a ideologia do favor, da dependência pessoal, do compadrio, estabelecendo o que Schwarz
(2005) observou na realidade brasileira: o favor como mediação quase universal nas relações sociais estabelecidas; marca ainda presente nas relações sociais atuais, inclusive na relação da sociedade com os direitos
sociais.
Assim, com mil formas e nomes, o favor atravessou e afetou no conjunto a existência nacional,
ressalvada sempre a relação produtiva de base, assegurada pela força. Esteve presente por parte,
combinando-se às mais variadas atividades, mais e menos afins dele como administração, política, indústria, comércio, vida urbana, Corte, etc. Mesmo profissões liberais, como a medicina, ou
qualificações operárias, como tipografia, que, na acepção européia, não deviam nada a ninguém,
entre nós eram governadas por ele. E assim como o profissional dependia do favor para o exercício
de sua profissão, o pequeno proprietário depende dele para a segurança de sua propriedade, e o
funcionário para o seu posto. O favor é nossa mediação quase universal (SCHWARZ, 2005, p. 65).
Nem a independência de 1822, onde o poder teve a possibilidade de ser exercido para fora, organizando-se
a partir de dentro, coexistiram elementos conservadores de preservação da ordem que impossibilitaram a
formação de um Estado-Nação, conservando uma ambiguidade entre o liberalismo formal e o patrimonialismo
como prática para conservar os privilégios das elites.
A independência, conforme Ianni (1996, p. 13), o Brasil não conseguiu entrar no rumo da história, herdando e
não rompendo com o trabalho escravo, bem como a existência da república, com a possibilidade de garantias
democráticas. O que verificamos foi a continuidade de um modelo agroexportador, com mão de obra dominada pelo trabalho escravo e forte concentração do poder econômico e político. Assim, para Ianni (1996, p.
14), “o modo como se organizou o Estado nacional garantiu a continuidade, o conservantismo, às estruturas
sociais herdadas do colonialismo”.
As políticas sociais no Brasil não estão isentas dessas mesmas marcas culturais históricas da formação
brasileira, determinadas pelas elites subordinadas ao capitalismo internacional, aliado à ideologia do favor,
do compadrio, do clientelismo, que mediatizaram e mediatizam as relações sociais, sendo a construção dos
direitos sociais algo distante da sociedade liberal nascente, onde os sujeitos não se sentiam parte constitutiva
dos mesmos, mas como algo externo, que lhes chega por meio de favores dos senhores. Assim a discussão
da seguridade no Brasil foi tardia. Tal conceito somente entrará na legislação brasileira em 1988 e, se comparado à proposta beveridgiana, podemos afirmar que a seguridade social brasileira é bastante acanhada, tendo
em vista que é composta somente pelas políticas de previdência, saúde e assistência social. As três políticas,
ainda que idealizadas em uma concepção ampliada, considerando a inexistência até então de concepção
semelhante, não foram unificadas em um complexo de seguridade social, funcionando separadamente, e
tampouco partilham planos e projetos comuns. Mesmo essa proposta acanhada sofrerá recuos significativos
com a reforma neoliberal do Estado brasileiro pós anos 1990, estendendo-se aos dias atuais, principalmente
após 2016, com a retirada da Presidenta Dilma Rousseff, através de um golpe de Estado.
Outra concepção determinante na estruturação do Welfare State é a teoria da cidadania, construção de Marshall (1967) em 1949 que comporta em sua análise a noção dos direitos civis, políticos e sociais. Os direitos
civis são os direitos necessários à liberdade individual, tais como: direito à propriedade, direito de ir e vir, de
religião, de concluir contrato, de liberdade de pensamento, cujas institucionalizações são efetivadas nos tri185
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bunais de justiça. Os direitos políticos consistem no direito de votar e ser votado, direito a ter sindicalização e
filiação a partidos políticos. E os direitos sociais referem-se ao direito que cada ser humano tem a um mínimo
de bem-estar econômico e à participação na riqueza social, possibilitando o acesso aos bens e serviços garantidos pelo Estado. Tal concepção, segundo Marshall (1967), compõe a sociedade burguesa, dando uma
caracterização convencional ao tema, à medida que a cidadania se refere a um status que os membros de
uma comunidade possuem e que os iguala em relação aos seus direitos e deveres formais.
Nesse aspecto, a cidadania não é predominantemente somente de direitos políticos, mas comporta elementos dos direitos civis e sociais, modificando o sistema de classes. No entanto, o sistema de Bem-Estar nos
países centrais a partir de 1970, passam a ser questionado pelas elites burguesas, pois o capital entra em crise e isso requer mudanças estruturais no Estado e as políticas sociais serão atacadas, voltando a ideia liberal
de Estado mínimo para o social. Contraditoriamente é neste período, que os assistentes sociais brasileiros se
aproximam da matéria de Serviço Social, por um viés conservador.

O Neoliberalismo, as Políticas Sociais Srasileiras e o Serviço Social
Distinto do liberalismo clássico do século passado, o neoliberalismo nasceu logo após a Segunda Guerra
Mundial, na região da Europa e da América do Norte. Constituiu-se como uma reação teórica e política contra
o Estado intervencionista e de bem-estar, cujo expoente teórico maior foi Friedrich Hayek (1944) e seu livro O
caminho da servidão. Hayek defendia que o novo igualitarismo, promovido pelo Estado de bem-estar, destruiria a liberdade dos cidadãos e impossibilitaria a concorrência dos mercados e a prosperidade de todos. Mas
essas ideias não tiveram eco em uma conjuntura de hegemonia keynesiana. Trinta anos foram necessários
para a retomada do pensamento neoliberal de Hayek por Milton Friedman, em 1970.
Seu favorecimento se deu pela crise capitalista do final dos anos 1960, com a queda das taxas de lucro sob a
hegemonia do capital financeiro, que ocasionou forte deslocamento do trabalho vivo sob o trabalho morto e a
aceleração do avanço tecnológico, favorecendo a perda da importância do trabalho e sua função integradora,
proporcionada pelo fordismo-taylorismo. Essa conjuntura de crise abalou a estrutura fordista-keynesiana,
colocando em cheque as políticas sociais do Estado de Bem-Estar Social, fazendo prosperar o avanço das
ideias neoliberais. Os Estados capitalistas em crise de superprodução se vêem com dificuldades de contê-la
e iniciam programas de austeridade, com reformas estruturais que, no mundo do trabalho, se afirmam com a
reestruturação produtiva, sob a acumulação flexível, o que já foi amplamente problematizado no capítulo anterior. No âmbito do Estado, a resposta capitalista à crise do capital será o neoliberalismo, que se caracterizará
como alternativa ao Estado Social em crise, desde o final dos anos 1960. A crise fiscal do Estado Social será
sua aparência fenomênica justificando o déficit por meio do subsídio ao investimento, à produção e ao consumo, que geraria, segundo os monetaristas, a inflação. Gera-se, então, uma cultura antiestadista, reforçada
pela ideia de um Estado causador da crise, alimentador de uma grande burocracia ineficiente, protetor dos
trabalhadores sindicalizados, e para cobrir as políticas sociais arrecada altos impostos.
Para os neoliberais, é necessário fomentar a competição e o individualismo, combatendo o igualitarismo promovido pelo Estado de Bem-Estar, eliminando a intervenção do Estado na economia, em suas funções de planejamento como agente condutor direto, para isso lançando mão das privatizações e da desregulamentação
das atividades econômicas. Fomentam a necessidade de combater o igualitarismo acentuando a desigualdade como o motor da sociedade, fonte geradora da competição entre os indivíduos no mercado. No entanto,
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diferente dos liberais clássicos, os neoliberais defendem um Estado forte para garantir um marco legal capaz
de criar as condições ideais da expansão do mercado capitalista. Já no âmbito das políticas sociais, defendem a privatização dos serviços, cortes nos gastos sociais, eliminação de programas e benefícios universais
e concentração de recursos focalizados nos grupos em situação de pobreza absoluta.
Os primeiros governos a implementar medidas neoliberais foram: Margaret Thatcher, em 1979, na Inglaterra;
Reagan, em 1980, nos EUA; e Kohl, em 1982, na Alemanha. Na América Latina, o pioneirismo ocorreu em
1970, no Chile, com Pinochet. O neoliberalismo chileno foi experimentado sob a abolição da democracia com
a instalação da ditadura, que proporcionou desregulamentação, desemprego massivo, repressão sindical,
privatização dos serviços públicos e concentração de renda aos ricos.
A partir das referidas experiências, a ideologia expandiu-se para todos os países do mundo, que passaram a
implementar medidas neoliberais, consolidando sua hegemonia. E o que fizeram esses governos? Anderson
(1995) aborda que Thatcher foi a experiência pioneira e todos os governos, inclusive os social-democratas, assim como os que se proclamavam de esquerda, passaram a implementar medidas neoliberais, principalmente
no mundo europeu, depois se espraiando em todo o continente. Segundo Anderson (1995), esses governos,
notadamente, contraíram dívidas e emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram os impostos sobre as fortunas, impuseram legislações antissindicais, privatizações e cortaram gastos sociais. Marcadamente, a ideologia neoliberal triunfou ao se constituir como a única alternativa possível, diante da crise capitalista
e com suas propostas antiestatistas, agudizando a desigualdade social.
O Estado Social pós Segunda Guerra, sob a hegemonia keynesiana beveridgiana, garantidor de acesso às
políticas universais, cedeu lugar sob o neoliberalismo a uma estratégia que se denominou, no mundo europeu,
de Estado pluralista de bem-estar ou welfare mix. A idéia é de um Estado que não seja o garantidor exclusivo
de Bem-Estar, mas faça associação entre o mercado, a família, o indivíduo e as organizações voluntárias,
como agentes possibilitadores de bem-estar.
Pereira (2004) considera que a proposta contraria a concepção social de seguridade beveridgiana, após ter
conseguido extrapolar o âmbito do seguro e incorporar também os não segurados, e hegemoniza o modelo
bismarckiano, centrado no seguro aos que estão no mercado de trabalho. Nesse sentido, o pluralismo de
bem-estar não representa somente uma estratégia de reforma do Estado no trato com as políticas sociais,
mas também uma mudança substancial de concepção da proteção social do mundo pós-guerra.
Para Pereira (2004, p. 145), o chamado pluralismo de bem-estar vem sendo usado como “eufemismo das
políticas sociais de corte neoliberal. Assim, as propostas neoliberais foram e continuam sendo extremamente
danosas aos direitos sociais, que estão sendo solapados sob a ideologia da focalização e o abandono da
universalidade, sob o discurso de que políticas universais desequilibram o orçamento fiscal, desperdiçam
recursos e não alcançam os mais pobres em sua atenção.
Essa tem sido a tendência atual das políticas sociais: a focalização nos mais pobres, a solidariedade, a ajuda
mútua, o voluntariado, o empreendedorismo, em detrimento do direito, fazendo com que o protagonismo do
Estado na gestão e provisão das políticas sociais seja transferindo para outros setores. Interessante ressaltar
que o Brasil na década de 1970 vivia uma ditadura militar e o neoliberalismo foi concebido como proposta tardiamente, levando em consideração os países do capitalismo central assim, foi somente na década de 1990
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após a constituição de 1988, que se cria uma concepção democrática dos direitos sociais e a seguridade
social. Neste sentido a década de 1990, foi a experiência de desestruturação dos direitos sociais.
As políticas sociais brasileiras têm sua origem no Estado getulista, período da gênese e da institucionalização
do Serviço Social, com características ainda hoje presentes: a cultura do não direito, do clientelismo, paternalismo; destinadas, prioritariamente, aos trabalhadores urbanos inseridos no processo de regulação salarial. É
o caso dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPS), que se destinavam a categorias específicas e não
eram responsáveis somente pela política previdenciária, mas também pela política habitacional e de saúde.
Assim, os trabalhadores rurais, a maioria da população brasileira, e os trabalhadores urbanos sem carteira assinada não tinham qualquer tipo de proteção social. O Estado, estrategicamente, irá atender à questão social56
posta pelo processo de urbanização e crescimento das classes sociais urbanas, através de políticas sociais
que viabilizem a reprodução social das classes trabalhadoras nas cidades.
A ampliação das políticas sociais para outros sujeitos, aqueles não inseridos no mercado formal de trabalho,
somente se reverteu no período da ditadura militar, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando os
IAPS foram unificados, dando origem ao INPS (1967), e, em 1971, com a criação do FUNRURAL, uma espécie,
mesmo precária, diferenciada dos trabalhadores urbanos, de um tipo de aposentadoria rural, no valor de meio
salário-mínimo, devida aos trabalhadores rurais e a incorporação dos autônomos e empregados domésticos
como segurados da previdência social. Vale ressaltar que as políticas sociais brasileiras não nasceram sob o
princípio da universalidade. Sua ampliação se deu em períodos ditatoriais tanto no Estado Novo (1937 a 1945)
como no período da ditadura militar (1964-1979), sob forte centralização política, ausência da participação
social dos trabalhadores em sua gestão e planejamento, configurando-se mais uma proposta do Estado para
proporcionar a adesão das classes subalternas ao Estado ditatorial.
Foi a partir dos anos 1970 que o Brasil acelerou o processo de urbanização e industrialização, intensificação
do fordismo, para alargar as bases de acumulação do capital, criando uma classe média consumidora, modernizando a agricultura, ampliando o setor de serviços e estruturando um conjunto de políticas sociais, com
o objetivo de humanizar as relações sociais do capitalismo e integrar a política social à economia. Tal proposta
consistia mais em abrir novos espaços para a expansão do capital do que caminhar na direção do bem-estar
da população. Nessa conjuntura, os assistentes sociais se organizaram para rever sua metodologia e sua teoria com a finalidade de adequá-las às políticas sociais da ditadura militar.
Foi no primeiro Seminário de Teorização do Serviço Social, ocorrido na cidade de Araxá, em março de 1967,
que os Assistentes Sociais formularam sua concepção sobre a política social, assim apresentada no Documento de Araxá (1967, p. 70-71):
Conceito de Política Social: esta consiste numa tomada de posição face aos problemas de subsistência, desenvolvimento harmonioso do homem (indivíduos, grupos e comunidades), segurança
e equilíbrio sociais, consubstanciada em um sistema e num instrumental técnico-administrativo
para sua efetivação. Neste sentido cabe ao Serviço Social contribuir para o equacionamento dos
56 Por questão social entendemos o conjunto dos problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs no curso da constituição da
sociedade capitalista. Assim, a questão social está fundamentalmente vinculada ao conflito entre capital e trabalho (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 21). Ou, como ressaltam Iamamoto e Carvalho (1983, p. 77), “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 operariado e a burguesia”.
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problemas de bem-estar social (em suas dimensões locais, regionais e nacionais) e a formulação
de diretrizes da política social.
É, portanto, no referido Documento de Araxá (1967) e no de Teresópolis (1970), que encontraremos as primeiras abordagens teóricas do Serviço Social com relação à temática da política social, basicamente permeado
da visão tecnocrática e pragmática, funcionalmente benéfica à ordem burguesa ditatorial, formulação denominada por Netto (1991) de modernização conservadora. Tais formulações têm no funcionalismo sua fundamentação teórica, com base em Emile Durkheim (1895), cuja proposta metodológica consiste em tratar os
processos sociais como coisas naturais, assim como analisar os fatos sociais como exteriores ao sujeito. Os
fenômenos sociais são concebidos como elementos em si mesmos e o todo como soma das partes. A sociedade é composta de combinações diferenciadas de uma sociedade original, como nas espécies biológicas.
Assim, é natural a agregação e o equilíbrio, sendo seus anversos um processo de anomia. A esses processos
de desagregação e desequilíbrio, o trabalho do assistente social e da política social são fundamentais para
restabelecer a ordem natural. Tal concepção esteve presente na literatura do Serviço Social até o início de
1982, quando da reformulação das diretrizes curriculares da formação profissional dos assistentes sociais e
da construção do código de ética profissional de 1986.

Considerações Finais
O Serviço Social levou quase três décadas para identificar seu vínculo estrutural com as políticas sociais.
No entanto, a concepção crítica sobre as políticas sociais dar-se-á somente em 1985, com a introdução do
pensamento de Gramsci, quando será criticada a visão meramente instrumental do Estado57 e a teoria do
engodo, que restringia a política social como estratégia do Estado burguês para dominação/cooptação dos
trabalhadores e obter a docilidade do movimento operário popular, configurada na concepção de Altusser,
que exerceu influência sobre o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, de sua aproximação com
o pensamento marxista de viés estruturalista. Sua visão monolítica do aparelho estatal influenciou os assistentes sociais a partir da leitura do Estado somente por sua função repressora, onipresente, cuja dominação
exerce sobre os sujeitos não contemplando as alternativas de lutas e contradições presentes na realidade.
Assim, as instituições burguesas estatais, e aí as políticas sociais, seriam um engodo do Estado burguês para
exercer sua dominação. Não restariam alternativas e possibilidades ao trabalho profissional nas instituições,
restando ao Serviço Social crítico somente a participação nos movimentos sociais como alternativa. Essa
visão deslocou o Serviço Social do trabalho profissional e o equiparou à militância política, que repercutiu
no Serviço Social brasileiro na construção do código de ética de 1986, sendo revisto este equívoco em 1993.
A era ditatorial gerou a maior concentração operária no ABCD paulista, com a introdução do fordismo à brasileira, acirrando as contradições sociais e impulsionando a radicalização da questão social. Nesse aspecto,
surgiu um movimento social organizado, liderado pelas grandes greves do ABCD paulista, que impulsionou a
contestação ao regime militar, aliado a outros movimentos de base social contestadores da ordem, como os
movimentos urbanos, estudantis. Emergiu uma sociedade civil complexa, uma classe trabalhadora organizada
57 A concepção de Estado em Gramsci será fundamental para a análise das políticas sociais como uma relação de forças sociais em confronto na luta permanente
das classes trabalhadoras por direitos na conquista da contra-hegemonia. Em Carnoy (1988), encontramos que “O grupo dominante exerce a hegemonia através da
sociedade civil e a dominação direta através do Estado e do seu governo jurídico. A classe dominante conquista o consentimento para a sua dominação social através
da hegemonia na sociedade como um todo, porém exerce a dominação através do controle dos aparelhos coercitivos do Estado. O Estado é o complexo das atividades
práticas e teóricas com a qual a classe dominante não somente justifica e mantém a dominação como procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais
governa. O Estado é a sociedade política mais a sociedade civil, a hegemonia armada de coerção” (CARNOY, 1988, p. 99).
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com uma agenda de luta por uma sociedade democrática de direitos, materializada na Constituição de 1988.
Uma parcela dos assistentes sociais passou a participar desses movimentos sociais, que Netto (1991) denominou de uma identidade política com os de baixo. Foram esses profissionais que impulsionaram a crítica à
ditadura militar no Congresso da Virada, em 1979. Isso impulsionou uma revisão crítica nos fundamentos do
Serviço Social brasileiro conservador, materializado na revisão curricular de 1982 e posteriormente na construção do código de ética, em 1986, e sua revisão, em 1993. Esse cenário político foi a base de construção
do projeto ético-político profissional do assistente social, que teve como fundamento a teoria social crítica,
abordando a sociedade capitalista em suas contradições, tendo o trabalho como fundamento na construção
dos sujeitos sociais, percebendo como o mesmo se constitui como forma de exploração e alienação e, ao
mesmo tempo, como gerador de mais valor, construindo as riquezas na sociedade capitalista, constituída de
classes sociais antagônicas.
Qual será então o lugar da política social nesse projeto profissional? Pensar e problematizar a política social no âmbito do projeto ético-profissional do Serviço Social é compreendê-la como resultado de relações
complexas e contraditórias na relação entre o Estado e a sociedade que se constitui de classes sociais antagônicas, onde a classe que vive do trabalho luta contra sua exploração. Assim, a luta por direitos é uma das
possibilidades para alargar a sobrevivência da classe trabalhadora, nessa sociedade tão desigual. No entanto,
é necessário compreender seus limites, em uma ordem burguesa dominada pela hegemonia do pensamento
liberal; e, principalmente, compreender sua impossibilidade de assegurar igualdade e justiça em uma sociedade estruturalmente organizada pelas desigualdades e promotora de mais desigualdades.
Pensar a política social como totalidade, inscrita na realidade capitalista, no processo da produção e reprodução social, é considerar as contradições postas pela sociedade; o processo histórico de seu surgimento
a partir das expressões da questão social. Isso nos possibilita pensá-las não como fatos em si, mas como
partícipes do movimento contraditório da realidade, que se expressa na unidade dialética entre fenômeno e
essência. É nessa perspectiva que hoje o Serviço Social brasileiro analisa a Ppolitica Ssocial considerando
a estrutura e a conjuntura dos processos políticos contraditórios que permeiam a realidade do capitalismo
brasileiro.
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