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FERRARI, Cristina Ramos. A interferência da religião no trabalho dos assistentes 
sociais em um município de pequeno porte situado no norte do paraná. 2019. 83 
f. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Serviço Social – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina 2019. 

 
RESUMO 

 
A pesquisa, versa sobre a influência da religião no trabalho dos assistentes sociais a 
fim de se identificar de que forma a religião interfere no exercício profissional de 
assistentes sociais que atuam nas políticas sociais de assistência social e saúde em 
um município de pequeno porte do Norte do Paraná. A pesquisa está vinculada à 
participação da pesquisadora em projetos de pesquisa           sobre: "A influência de 
valores e princípios religiosos na execução das políticas sociais públicas no município 
de londrina: estudo de caso", e "laboratório de estudos sobre as religiões e as 
religiosidades – lerr: sedimentações e transformações no campo religioso. Através de 
entrevistas realizadas com 7 (sete) assistentes sociais, pode-se perceber que, o 
trabalho das profissionais continua sendo influenciado pela religião na medida em que 
descrevem a relevância da religião no seu trabalho profissional, em suas reflexões 
profissionais. A influência da religião do trabalho profissional acaba por não dar conta 
da análise crítica da realidade social, bem como das demandas apresentadas no 
espaço profissional. Dessa forma, os profissionais se distanciam do reconhecimento 
dos usuários enquanto sujeitos de direitos, pautando sua intervenção na moralização 
da “questão social. Sendo assim, torna-se fundamental a aproximação do debate 
deste tema na tentativa de dialogar e contribuir com a reflexão e contribuir com a 
reflexão do trabalho profissional no atendimento às demandas dos usuários das 
políticas sociais, reconhecendo-os como trabalhadores/as e fortalecendo a defesa e 
afirmação dos direitos humanos e sociais.  
  

      

Palavras-chave: Conservadorismo, Serviço Social, Manifestações Religiosas e 
Trabalho Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FERRARI, Cristina Ramos. The interference of religion in the work of social 
assistent in a small municipality in northern Parana. 2019. 83 f. Final Paper 
Graduation in Social Service - State University of Londrina, Londrina 2019. 

ABSTRACT 

The research focuses on the influence of religion on the work of social assistent in 
order to identify how religion interferes with the professional practice of social service 
who work in social policies of social assistance and health in a small municipality in 
northern Brazil. Paraná. The research is linked to the researcher's participation in 
research projects on: "The influence of religious values and principles in the execution 
of public social policies in the city of london: case study", and "laboratory of studies on 
religions and religiosities - readings: sedimentations and transformations in the 
religious field Through interviews with 7 (seven) social assistent, it is clear that the work 
of professionals continues to be influenced by religion as they describe the relevance 
of religion in their professional work, in their professional reflections. The influence of 
the religion of professional work does not account for the critical analysis of social 
reality, as well as the demands presented in the professional space, thus, the 
professionals distance themselves from the recognition of users as subjects of rights, 
guiding their intervention in moralization. of the “social issue Thus, it is essential to 
approach the debate on this subject in an attempt to dialogue and contribute to 
reflection and contribute to the reflection of professional work in meeting the demands 
of users of social policies, recognizing them as workers and strengthening the defense 
and affirmation of human and social rights. 
  
 Key-words:  Conservatism, Social Service, Religious Manifestations and Social 
Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa que se apresenta tem como tema: A Interferência da 

Religião no Trabalho dos Assistentes Sociais em um Município de pequeno porte 

situado no Norte do Paraná. O interesse pelo tema surgiu durante a participação da 

pesquisadora nos projetos de pesquisa: O Conservadorismo Religioso Cristão e a 

Interferência da Religião no Trabalho dos Assistentes Sociais, desenvolvido durante 

a participação da pesquisadora através dos seguintes projetos de pesquisa:  "A 

INFLUÊNCIA DE VALORES E PRINCÍPIOS RELIGIOSOS NA EXECUÇÃO DAS 

POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LONDRINA: ESTUDO DE 

CASO", coordenado / orientado pela professora CLAUDIA NEVES DA SILVA de 

27/10/2017 a 20/01/2019 e "LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE AS RELIGIÕES 

E AS RELIGIOSIDADES – LERR: SEDIMENTAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES NO 

CAMPO RELIGIOSO (2018-2021)", coordenado / orientado pelo professor FABIO 

LANZA de 11/07/2018 a 20/01/2019. 

Diante desta participação é que surgiu o interesse pelo tema de 

pesquisa:  A Interferência da Religião no Trabalho dos Assistentes Sociais em 

Município de pequeno porte situado no Norte do Paraná 

A partir da inserção dos nos projetos de pesquisa informados, 

elaborou-se como problema de pesquisa:  Como se expressa a interferência da 

vinculação religiosa dos assistentes sociais que atuam nas políticas de assistência 

social e saúde em um município do norte do Paraná em seu exercício profissional?  

E para responder ao problema de pesquisa, construiu-se como 

objetivo geral da pesquisa: Identificar de que maneira se expressa a interferência da 

vinculação religiosa dos assistentes sociais no seu exercício profissional.  

E como objetivos específicos:  

Abordar, na trajetória sócio histórica, a relação do Serviço Social com 

o pensamento religioso;  

Evidenciar se há vinculação religiosa dos assistentes sociais e como 

se apresenta; 

Explicitar a apreensão dos assistentes sociais sobre a interferência 
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da religião   no seu exercício profissional; 

Problematizar os desafios colocados ao exercício profissional diante 

da interferência das manifestações religiosas. 

Sabe-se que a religião está presente nas relações humanas desde o 

princípio dos tempos através da adesão por muitos a partir da concepção de ser uma 

prática indispensável na busca das virtudes necessárias ao ser humano e na procura 

por respostas daquilo que não se compreende e se teme. Na busca por crescimento 

espiritual, de estar em contato com o sagrado e pertencer a uma comunidade, a 

prática religiosa é realizada dentro de espaços determinados, com regras, doutrinas 

e dogmas estipulados.  

A escolha da religião é feita de forma livre, por opção ou, herdada 

dentro da família e está de acordo com as convicções e valores herdados e que se 

deseja seguir, pois, traz esperanças de cura através da crença de milagres 

favorecendo a aceitação de momentos e situações de difícil solução como, doenças 

terminais, separações, morte de um ente querido e demais dificuldades que a vida 

reserva. 

Além de guiar seus fiéis no campo espiritual, a religião atende 

também necessidades imediatas das famílias mais necessitadas, como por exemplo, 

com ajuda material para os que não tem condições de se manter sem a ajuda de 

demais. Atua no campo da filantropia e da fé. Ao reunir grupos de pessoas em 

comunidades, a religião propicia diversas trocas, reafirma o sentimento de 

pertencimento e a esperança de melhorias na sua condição da vida, orientanda por 

pressupostos morais e religiosos. Nesse sentido, o campo religioso não se expressa 

como campo profissional.  

O Serviço Social, enquanto profissão, em que os assistentes sociais 

vendem sua força de trabalho em troca de um salário, se orienta pelas normativas 

profissionais que apontam suas competências e atribuições profissionais, pautando 

seu trabalho em um código de ética profissional e toma por referência as legislações 

sociais, buscando atuar   no reconhecimento e defesa dos  direitos sociais e 

humanos. 

E para isso, os profissionais do serviço social passam por processo 
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formativo específico que contempla, além da aprendizagem das técnicas, 

instrumentos e formas de atendimento, ou seja, das práticas da intervenção 

profissional, conhecimentos que darão embasamento ao profissional para que saiba 

ler a realidade social das famílias, entender a dinâmica da sociedade e suas 

estruturas de poder, conjuntura política para que se possa atuar na direção dos 

direitos humanos e sociais. Exige do processo formativo um conjunto de 

conhecimento técnicos, teóricos e políticos.  

Se a formação dos assistentes sociais foi inicialmente influenciada 

pela doutrina social da Igreja católica, na sua trajetória história foi revendo essa base, 

aproximando-se de vertentes teórico-metodológicas que reivindicam uma formação 

laica, direcionada à ao atendimento das demandas trazidas pelas classes 

trabalhadoras, na direção da defesa de seus direitos, contrapondo-se a uma visão 

assistencialista, moralizadora e doutrinária.  

Entendeu-se nesse trajeto de lutas e conquistas que a interferência 

da religião impedia o cumprimento de suas atribuições e competências profissionais  

e com o compromisso ético com a classe trabalhadora mas, diante da percepção de 

que, esta não foi uma visão hegemônica da categoria profissional e portanto, a 

religião e seus valores poderiam influenciar o trabalho dos profissionais, surgiu a 

necessidade de entender se há ainda a permanência e influência de valores 

religiosos na atuação do Assistentes Sociais. 

Como dito acima, a interferência da religião nos espaços de trabalho 

dos profissionais do Serviço Social traz consigo valores e definições que não dão 

conta da análise da realidade e interfere na prática dos profissionais causando 

grandes prejuízos no atendimento à população usuária e no compromisso ético da 

atuação dos profissionais, torna-se fundamental a aproximação do debate sobre este 

tema proposto na tentativa de dialogar, e contribuir, juntamente com outros que já o 

fizeram, ou fazem este debate, em contribuição na reflexão da qualidade dos 

atendimentos aos usuários das políticas sociais do Serviço Social.  

A partir desse momento apresentaremos a metodologia da pesquisa, 

a pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa de tipologia exploratória e de 

natureza qualitativa.  
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As pesquisas exploratórias tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. (...) 

(Gil, 2008, p.27) 

De acordo com Minayo, 2001, a pesquisa qualitativa responde a 

questões particulares, se atenta a uma realidade que não se quantifica e que trata 

dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, aprofundando 

relações, processos e fenômenos que não se reduzem a variáveis.  

De acordo com Gil (1989 p.44), as pesquisas exploratórias tem como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas 

na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores.  

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa se constitui 

numa pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica buscou-se 

autores que discutem a relação do conservadorismo e o Serviço Social como Maria 

Lucia Barroco, Heloisa Helena Ramos carvalho, Leila Scorsim Neto, Robert Nisbet, 

Paulo Wescley Maia Pinheiro, Marilda Vilela Iamamoto, Jose Paulo Netto, Jamerson 

Murillo Anunciação de Souza, José Antonio Sepulveda, Denize Sepulveda. 

Foi utilizada a pesquisa documental à partir dos relatórios elaborados 

através das pesquisas de campo feitas em projeto de pesquisa vinculada ao LERR 

– Laboratório de Estudos de Religiões e Religiosidades realizada durante 

participação dos seguintes projetos de pesquisa:  "A INFLUÊNCIA DE VALORES E 

PRINCÍPIOS RELIGIOSOS NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS 

NO MUNICÍPIO DE LONDRINA: ESTUDO DE CASO", e "LABORATÓRIO DE 

ESTUDOS SOBRE AS RELIGIÕES E AS RELIGIOSIDADES – LERR: 

SEDIMENTAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO RELIGIOSO. 

As pesquisas realizadas a partir da inserção nos projetos citados, 

utilizaram como instrumento de coleta de dados entrevista do tipo semi-estruturada 

com a seleção de 7(sete) profissionais, do total de 22(vinte e dois) profissionais que 

atuam em serviços públicos da cidade onde se realizou as entrevistas. As 

profissionais atuam nas políticas de Assistência Social e Saúde junto aos CRAS 
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(Centro de Referência da Assistência Social), CAPS (Centro de Atendimento 

Psicossocial) e na Secretaria de Saúde do município.  

O contato com as profissionais foi feito por telefone e pessoalmente, 

em meados de outubro de 2017, nos espaços de trabalho, sendo que estas, 

prontamente se mostraram dispostas a cooperar com a pesquisa, cedendo parte de 

seu tempo para a realização da mesma. Com relação à escolha pelo município foi de 

que, pesquisas foram realizadas em municípios vizinhos e ainda não se tinha sido 

feito com as profissionais do município em questão. O fato de que a pesquisadora 

reside no município, onde foi realizada a pesquisa, contribuiu para facilitar a 

aproximação com as profissionais. 

As questões chaves que envolveram a entrevista foram:  

1--Você frequenta algum espaço religioso? Qual? 

5- No espaço religioso que você frequenta tem alguma ação sócio 

assistencial? 

6- Você participa ou já participou desta ação sócio assistencial? 

7- Esta atividade influenciou na escolha do curso de Serviço Social? 

8- Você experimenta/vivencia a sua espiritualidade no dia-a-dia? 

Como? 

9- Você relaciona os problemas sociais com que você lida no dia-a-

dia com sua espiritualidade? Como? 

10-Você se relaciona com usuários/pacientes de diferentes igrejas 

em seu cotidiano de trabalho? Como? 

11- Em seu local de trabalho há algum símbolo religioso? 

As profissionais, sujeitos dessa pesquisa, foram antecipadamente 

informadas dos objetivos e benefícios esperados, através de termo de consentimento 

de acordo com Resolução 466/2012 de 12 de dezembro de 2012 assinado em duas 

vias, sendo que uma das vias ficou com a profissional.  

Este trabalho é composto por três capítulos, o primeiro capitulo, Os 
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fundamentos do Conservadorismo Moderno: As Expressões do Conservadorismo 

Religioso, onde será abordada a trajetória sócio histórica do pensamento 

conservador, no segundo capitulo, Serviço Social e Conservadorismo Religioso: 

gênese profissional e manifestações contemporâneas que vai discorrer sobre o 

processo do surgimento da profissão do Serviço Social e a influência da teoria social 

da Igreja Católica e suas consequências, no terceiro capitulo, apresentamos o 

resultado das entrevistas com as assistentes sociais e as análises aproximativas dos 

resultados.   
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1  OS FUNDAMENTOS DO CONSERVADORISMO MODERNO: AS EXPRESSÕES 

DO CONSERVADORISMO RELIGIOSO 

 

O tema conservadorismo não é um conceito fixo, rígido, de forma 

que, buscar entendê-lo é um processo bastante dificultoso e, na busca por tal 

definição, evidenciou-se sua enorme complexidade, visto que, trata-se de uma 

ideologia política e social que está sujeita às transformações através dos contextos 

históricos e políticos vivenciados na sociedade ao longo do tempo.  

O pensamento conservador tal como o entendemos aqui, não é um “estilo 
de pensamento” intemporal, a-histórico, encontrável em qualquer tempo e em 
qualquer sociedade. Nem se confunde com quaisquer formas intelectuais e 
comportamentais que valorizam, sancionam e defendem o existente – formas 
a que cabe a denominação de tradicionalismo. Antes, o pensamento 
conservador é uma expressão cultural [...] particular de um tempo e espaço 
sócio histórico muito preciso: o tempo e o espaço da configuração da 
sociedade burguesa– configuração que deve ser tomada como “uma rica 
totalidade de determinações e relações diversas” e em que operaram 
movimentos e tensões em todas as esferas e instancias sociais (NETTO, 
2011, p.40 apud CARVALHO, 2017, p.25). 

 

Conforme Nisbet, em sua obra intitulada “O Conservadorismo” de 

1987, só em 1830, em Inglaterra, o conservadorismo começou a fazer parte do 

discurso político, sua substância filosófica nasceu em 1790, com Edmund Burke, 

na sua obra Reflections on the Revolution in France. Raramente, na história do 

pensamento, um conjunto de ideias foi tão dependente de um único homem e de 

um único acontecimento como o conservadorismo moderno o foi de Edmund Burke 

e da sua violenta reação à Revolução Francesa. 

De acordo com Scorsim (2011), não é possível encontrar o 

significado de Conservadorismo apoiados em ideias limitadas ao senso comum, 

pois, se trata apenas de pensamentos, decisões e ações cotidianas. Para a autora, 

somos todos um pouco conservadores uma vez que queremos a continuidade 

daquilo que nos diz respeito positivamente. 

O termo Conservador possui ilimitada abrangência, uma vez que, 

se reconfigura constantemente de acordo com mudanças na sociedade e na 
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política, tendo seus valores sempre ajustados para garantir que se cumpra e 

mantenha a ordem que expresse o interesse das classes dominantes sobre toda a 

sociedade. 

Scorsim (2011), descreve os pensamentos de Burke, conservador 

liberal que exerceu influência sobre a nova expressão do conservadorismo e foi 

considerado o pai do conservadorismo, Burke era contrário à Revolução Francesa. 

Segundo ele, a revolução influenciou e mudou toda a configuração da sociedade 

europeia do século XVIII com novas ideias onde, o homem tornou-se o centro do 

universo. Estas novas ideias comungavam com as ideias da teoria natural, com 

predominância da razão e da ciência e eram totalmente contrárias ao seu 

pensamento. 

Burke admitia reformas, mas que estas deveriam ser realizadas 

através de um longo processo de experimentação, sem romper radicalmente 

valores estabelecidos, mas com o aproveitamento de experiências passadas que 

serviriam como uma referência para a construção de novos valores e regras sociais 

a serem estabelecidas e seguidas. 

Ao contrário do que se interpreta, ser conservador não tem a ver 

com ser totalmente contrário à mudanças, conforme pontua Carvalho (2017, p.28), 

pois “o pensamento conservador entende que o passado é orientador do presente, 

fonte de todo conhecimento, ou seja, nega o espírito dinâmico contido no ideário 

moderno de valorização do presente, tendo como perspectiva o futuro”. Segundo 

Cardoso (2010) apud Carvalho (2017 p.28), “no conservadorismo valoriza-se a 

autoridade, a hierarquia, a ordem, a repressão e a disciplina,” [...]. 

Nessa perspectiva Carvalho (2017) pontua que, no 

conservadorismo a moral tem a função importante de reafirmar as tradições, 

direcionar hábitos e costumes para que sejam seguidos sem questionamentos, ou 

seja, impedir formas de transgressão ou mudança naquilo que está posto e que se 

segue admitindo apenas processos de reformas e pequenas mudanças como 

recomenda Burke.  

O pensamento conservador defende ainda a ideia de uma ordem 

imutável e considera que:  
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De acordo com Carvalho (2017), a filosofia tomista e a teoria 

positivista se apoiam no pensamento de concepção de mundo onde a compreensão 

da ordem social e proveniente das leis naturais, ou seja, harmônica e imutável. 

Conforme Scorsim, (2011), parte significante dos analistas do 

conservadorismo localiza seu processo a partir da Revolução Francesa e o 

consideram uma resposta reativa a tudo que a queda da Bastilha sinaliza em 

relação ao surgimento do conservadorismo, porém, sendo um conceito 

polissêmico, não oferece elementos sólidos para construir uma coerente 

cronologia. 

Inicialmente, o conservadorismo, segundo Carvalho (2017), se 

baseava em valores morais e políticos com foco na construção de uma sociedade 

que preza pela harmonia e pela ordem social, por meio das instituições e das 

tradições. Esse pensamento se opunha as matrizes dos pensamentos do 

liberalismo e igualitarismo surgidos nesse período. 

A oposição ao liberalismo era feita pela prioridade que este dava à 

economia, e por ter como função principal, o estabelecimento de uma teoria do 

desenvolvimento econômico dos países com projeção na prosperidade destes, de 

base cientifica, racional e com determinação oposta ao conservadorismo. 

Na passagem dos processos de manufatura, constituição no 

regime feudal, para o evento da industrialização, o movimento conservador era 

contrário a burguesia e ao seu ideário revolucionário, de acordo com Scorsim 

(2011), há uma mudança no posicionamento do conservadorismo que passa então 

a defender e a apoiar as ideias da burguesia, que neste período conquistara 

hegemonia social, econômica e cultural. 

De acordo com a autora, nesse período, há um rompimento com 

as verdades transmitidas pela tradição e com a dominância dos critérios religiosos 

(teológicos) abrindo espaço para a cultura da Modernidade possibilitando o 

desenvolvimento do fenômeno industrializante que só seria possível através do 

desenvolvimento científico.  

A cultura da Modernidade tem o movimento do Iluminismo como 

emblema, com traços mais determinantes do racionalismo, da autonomia individual, 
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do humanismo, historicismo e com caraterísticas da secularização, dessacralização 

do mundo, valorização da experiência controlável e universalizante.  

Expressa os aspectos ideais do mundo que vem a ser construído 

pela burguesia revolucionária e as condições que possibilitavam as mudanças 

técnico-produtivas, como citado anteriormente.  

De acordo Scorsim (2011), diferentemente do tradicionalismo, o 

conservadorismo se trata de uma forma intelectual e comportamental que valoriza, 

aprova e defende o existente, está historicamente configurado em determinado 

espaço na sociedade burguesa, e cultural e movimenta desconfortos nas esferas e 

instâncias sociais.  

Para Scorsim (2011), neste período de configuração da sociedade 

burguesa, o pensamento conservador surge através de Burke, contrário à ação 

política da revolução burguesa que mobilizava as massas, a destruição de 

instituições sociais tradicionais e, a instauração de novas instituições de 

racionalidade antitradicionalista.  

Burke, aceitava a desenvolvimento econômico capitalista sem 

acabar com o privilégio da família, com as corporações, com o protagonismo 

público-temporal da Igreja, com a hierarquia social cristalizada e demais instituições 

sociais pré-capitalistas. Mais precisamente, seu pensamento era de um capitalismo 

sem a Modernidade. 

Dentre os argumentos conservadores de Burke estão a crítica à 

laicização do Estado que diz: Uma religião conectada com o Estado e com a 

responsabilidade dos cidadãos perante ele, torna-se (...) ainda mais necessária (...). 

Todas as pessoas que possuem qualquer quantidade de poder devem ser 

inculcadas (...) com a ideia de que agem por delegação e de que, nessa delegação, 

são responsáveis por sua conduta diante do Grande Senhor, autor e fundador da 

sociedade (Burke, in Weffort, 1989, p. 40, apud Scorsim 2011, p. 62). 

Conforme Souza (2016), a concepção de revolução para Burke não 

era a transformação radical da sociedade que levaria a uma nova sociabilidade, 

mas sim, a decadência e degradação desta, com destruição da ordem e 

rebaixamento das tradições por um fanatismo laico, dogmático, inimigo da pacífica 
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continuidade, que estão contidas na sua obra Reflexões. Ideias segundo o autor, 

que se perpetuam na atualidade e são basilares para a concepção conservadora 

do mundo.  

(...) o conservadorismo, tanto clássico, quanto contemporâneo, renuncia aos 
modernos ideais de democracia e justiça social, tomando-os como 
niveladores sociais. Ou seja, utópicos desejos meramente subjetivos de 
igualdade. Tais utopias seriam inaceitáveis sob o ponto de vista conservador, 
uma vez que a desigualdade social seria natural e positivamente constituída. 
(SOUZA, 2016, p. 364) 

 

Souza (2016), descreve as denúncias feitas por Burke com o intuito 

de alarmar seus leitores e convencê-los sobre os males e destruição causados por 

uma revolução, classificando os revolucionários como agitadores dogmáticos 

desprovidos da clarividência da prudência e respeito das tradições.  

Segundo o autor, esse diagnóstico sobre a revolução e 

revolucionários ainda aparece, com muita semelhança, nos discursos dos 

conservadores dos séculos XX e XXI onde, o alvo das críticas são as correntes 

anticapitalistas e particularmente, o movimento comunista. O objetivo de Burke, 

segundo Souza (2016), era preservar as instituições políticas britânicas que 

lidavam na época com os estágios iniciais do processo de subordinação do trabalho 

ao capital.  

Para tanto, uma de suas táticas foi a “batalha das ideias”. Nas 

Reflexões, o autor faz a crítica aos valores, ideais e princípios que orientaram a 

Revolução Francesa são identificadas como ideias perigosas à ordem estabelecida, 

corrosivas de toda a herança cultural e patrimonial das tradições europeias. Sua 

posição monarquista evidenciava suas escolhas antirrepublicanas e 

antidemocráticas. 

Baseava-se na teoria da causalidade e no monoteísmo cristão 

projetando sobre o ser social suas concepções teológicas e, defendendo que 

Estado e sociedade constituem uma ordem natural eterna, divinamente 

estabelecida onde, a desigualdade social e a propriedade privada são incluídas.  

A naturalização das relações sociais, a divisão da sociedade em 

classes e a desigualdade social, compõem, na visão burkeana, um quadro de 

hierarquia e ordenamento correspondentes à natureza. Segundo ele, seria um 
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atentado contra a natureza a impostação da igualdade social e a luta por ela, seria 

igualmente, um atentado contra a ordem divina.  

Estado e sociedade fazem parte da ordem natural do Universo, que é uma 
criação divina. Segundo Burke, Deus criou um Universo ordenado, 
governado por leis eternas. Os homens são parte da natureza e estão 
sujeitos às suas leis. Estas leis eternas criam suas convenções e o 
imperativo de respeitá-las; regulam a dominação do homem pelo homem e 
controlam os direitos e obrigações dos governantes e governados. Os 
homens, por sua vez, dependem uns dos outros, e sua ação criativa e 
produtiva se desenvolve através da cooperação. Esta requer a definição de 
regras e a confiança mútua, o que é desenvolvido pelos homens, com o 
passar do tempo, através da interação, da acomodação mútua e da 
adaptação ao meio em que vivem. É desse modo que eles criam os 
princípios comuns que formam a base de uma sociedade estável. 

Em primeiro lugar, para Burke, a sociedade tem essência moral 

com deveres e direitos sociais, em segundo lugar, a sociedade é natural e os 

homens seres naturalmente sociais. A desigualdade é vista por ele como parte da 

natureza das coisas, a sociedade ordenada e naturalmente dividida em classes, a 

igualdade política, social ou econômica vai contra a natureza.  

A ideia de igualdade pregada pela Revolução Francesa só servia 

para perturbar a ordem e agravar a desigualdade real que não poderia nunca ser 

eliminada para o benefício dos humildes e dos privilegiados. 

Em terceiro lugar, a sociedade tem origem divina e é divinamente 

ordenada, sendo o Estado um legado de Deus, meio necessário para aperfeiçoar a 

natureza do homem dando lhe virtudes. Sendo assim, Estado e sociedade realizam 

potencialidades humanas. 

Conforme Kinzo (2006), Burke tinha atitude de veneração ao 

Estado, (especificamente ao Estado inglês) para ele: O Estado é "uma associação 

de toda ciência, de toda arte, de toda virtude e de toda perfeição, uma associação 

entre os vivos, e também entre os mortos e os que irão nascer.   

A Constituição inglesa representava, o pacto voluntário pelo qual 

uma sociedade é criada; e, por se basear em um contrato voluntário inicial, é um 

imperativo para todos os indivíduos de uma sociedade.  

Em segundo lugar, a Constituição inglesa personificava a tradição, 

e por isso deveria ser respeitada, porque esta representa a "progressiva 

experiência" do homem.  
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Em terceiro lugar, defender a Constituição inglesa significava 

defender o arranjo político instaurado a partir da Revolução de 1688, que garantia 

o equilíbrio entre a Coroa e o Parlamento. 

O pensamento conservador surge e se desenvolve no contexto da moderna 
sociedade de classes, marcado por seu dinamismo, por suas múltiplas e 
sucessivas transições; como função dessa sociedade, não é um sistema 
fechado e pronto, mas sim um modo de pensar em contínuo processo de 
desenvolvimento. [...] Estruturado como reação ao Iluminismo e às grandes 
transformações impostas pela Revolução Francesa e pela Revolução 
Industrial, o conservadorismo valoriza formas de vida e de organização social 
passadas, cujas raízes se situam na Idade Média. É comum entre os 
conservadores a importância dada à religião; a valorização das associações 
intermediárias situadas entre o Estado e os indivíduos (família, aldeia 
tradicional, corporação) e a correlata crítica à centralização estatal e ao 
individualismo moderno (...). (FERREIRA, BOTELHO, 2010, p. 11, 12 apud 
Carvalho 2017 p.4). 

O Conservadorismo Moderno, segundo Carvalho (2017), constitui 

uma reação aristocrática, com o advento do modo de produção capitalista, que 

transformou a dinâmica da sociedade consolidando o desenvolvimento das forças 

produtivas e suas relações de produção destituindo o antigo regime.  

Silva (2010), faz uma análise do conteúdo político do 

conservadorismo em sua perspectiva histórica relacionando-o como alternativa a 

modernidade, ao pensamento progressista, tendo ambos, mesma raiz histórica, 

sendo inseparáveis do processo de laicização e secularização, do pensamento 

político e social europeu. Inicia com a ascensão da burguesia, com a emergência 

do indivíduo e do individualismo, do sujeito autônomo e capaz de fazer sua história, 

alterar sua própria realidade. 

O conservadorismo, do ponto de vista político, não é homogêneo – como 
também não o é o pensamento progressista da modernidade, o qual gerou, 
por exemplo, o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo, etc. Embora 
vinculado às suas bases originais, o conservadorismo passou por mutações 
determinadas pelo processo histórico. Assim, o pensamento político 
conservador pode ser classificado em vários tipos: o conservadorismo 
tradicionalista, o romântico, o paternalista, o de cunho liberal e o identificado 
com uma nova direita. (SILVA, 2010 p. 54) 

De acordo com Carvalho (2017 p. 33): 

 Nesse contexto que inicia uma transição no quadro sociocultural da função 
social do pensamento conservador, recebendo influxos de importantes e 
distintas áreas do saber. Se inicialmente foi irracionalista, essa base sofre 
modificações ideológicas a partir da introdução da sociologia, com as 
intervenções de August Comte (1798-1857), Hebert Spencer (1829-1903) e 
Emile Durkeim (1858-1917).” 
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Segundo Carvalho (2017) o pensamento conservador, inicia um 

processo de produção do conhecimento, tendo como objetivo a defesa da ordem 

burguesa contra a ameaça revolucionaria-socialista e para o benefício e controle e 

de suas crises.  

É dessa forma que a sociologia surge como uma proposta alternativa a crise 
do pensamento crítico com Emile Durkheim já quase no final do sec. XIX, e 
vem resgatar um dos projetos da Revolução Francesa, que o de educar o 
povo para transformar sua selvageria em docilidade, ou seja, em pessoas 
mais submissas. “Instruir uma nação é civilizá-la [...] A ignorância é o destino 
do escravo e do selvagem. (DURKHEIM, 2008, p. 34 apud CARVALHO 2017 
p. 34) 

 

E com isto, segundo Carvalho (2017), através de seu método, 

Durkheim, sob influência positivista de August Comte, dedica-se na elaboração de 

conceitos, baseados em valores e princípios conservadores, para a construção de 

uma ciência que busca o entendimento dos comportamentos coletivos tendo em 

vista a harmonia da sociedade.  

Depois da revolução de 1884 – quando o proletariado se apresentou pela 
primeira vez, como uma classe para si, oposta a burguesia -, o 
conservadorismo ganhou novas características. O seu inimigo principal não 
era apenas os revolucionários democrático-populares, mas também os 
movimentos socialistas do proletariado, que começava a colocar suas 
reivindicações na agenda política. (...) Mas o conservadorismo também 
adotou, em outra vertente, um ponto de vista claramente irracionalista, o qual, 
em nome de uma mítica “tramultação de valores” (Nietsche), supostamente 
revolucionária, afirmava na verdade a conservação da ordem que coagulava 
a distinção eterna entre os senhores (os “super-homens”) e os subalternos. 
(NETTO, 2011, p. 10, apud CARVALHO, 2017 p. 36,37). 

 

Nesse contexto, conforme Carvalho (2017,) se inicia a formação e 

consolidação do pensamento conservador contemporâneo e sua função social 

ideológica, sendo que, no Brasil, atualmente, o pensamento conservador possui 

elementos teóricos e políticos do conservadorismo clássico, com significativas 

tendências ao crescimento da intolerância, com uma agenda carregada de ataques 

aos direitos civis, políticos e sociais que refletem a reatualização do 

conservadorismo. 

Como uma das expressões do conservadorismo temos o 

conservadorismo religioso, no Brasil é histórica essa relação entre igreja e Estado. 

Conforme Cardoso e Alves (2018), durante séculos a igreja exerceu seu poder 
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sobre o Estado e, atualmente, mesmo frente ao avanço e conquistas na direção da 

defesa e na consolidação dos direitos humanos, percebe-se grande avanço e 

pressão cada vez maior por parte da ala conservadora que sempre esteve 

presente, se contrapondo aos direitos conquistados com articulações para a 

retirada desses direitos e num grande esforço para que não sejam efetivados. 

No rastro de radicalização do conservadorismo, evidenciam-se ações 
concretas de expressão do ódio e da intolerância a tudo o que se contrapõe 
aos pilares desse pensamento. São evocadas intransigentemente a 
autoridade, a hierarquia, a ordem, a repressão e a disciplina, em nome da 
família, da tradição e da igreja. Nesse clima, intensificam-se os ataques a 
direitos conquistados, ameaça-se os pilares da democracia, ataca-se tudo o 
que é visto e entendido como risco à ordem e harmonia social. Assim, gays, 
lésbicas, negros/as, transgêneros, religiões de matriz africana, comunistas, 
socialistas, presos/as, pobres, mulheres, entre outros/as, são vistos/as como 
ameaças a serem exterminadas com repressão, violência e disciplina. 
Instaura-se a defesa do justiçamento com as próprias mãos, evoca-se a 
punição e o sofrimento (CARDOSO, 2016, p. 103, apud Cardoso e Alves 2018 
p. 48). 

 

Cardoso e Alves (2018), expõe o pensamento de Burke que 

considera a sociedade naturalmente desigual e hierarquizada onde indivíduos 

interdependentes necessitam de cooperação mútua para sobreviver. Essa 

cooperação era mantida através da autoridade, disciplina e ordem e quando 

necessário se fazia o uso da repressão, justificadas pelo seguimento das leis 

divinas uma vez que Estado e sociedade devem seguir as ordens do Universo. 

Conforme Sanchez (2011 p. 2): 

(...) ultimamente, o mecanismo religioso é entrecortado por sujeitos sociais 
que elaboram projetos distintos de uso e significação do espaço facilitado 
juridicamente, a saber, igrejas e templos isentos de impostos e modelam ao 
bel prazer uma recomposição da religião sob novas formas, mas com a perda 
de controle dos grandes sistemas religiosos que abarcava o todo social. A 
promessa de solução rápida para problemas existenciais gera uma busca 
irrefletida por soluções em curto prazo. 

Neste sentido, Sanchez (2011) afirma que, alguns movimentos 

religiosos empreguem mecanismos de manipulação e alienação para manipular 

seus fiéis seguidores, alienando-os da realidade e exercendo influência sobre suas 

opiniões em favor do benefício próprio.    

De acordo com o autor, isto faz com que a liberdade, crença ou 

religião do outro não seja respeitada e ainda, o induz a um fundamentalismo que 

em um grau exacerbado, que acaba incitando, ou até mesmo protagonizando, 
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episódios de conflitos violentos ou não. O respeito pelo pensamento e opção do 

outro só será possível diante de uma mudança de paradigmas na sociedade 

mundial no que se refere ao respeito às diferenças e o reconhecimento do outro. 

Para Sanchez (2011), o que torna o diálogo improdutivo é 

justamente o fundamentalismo de alguns movimentos que surgem como protesto 

ou até mesmo por impulsão de indivíduos interessados em sucesso financeiro. 

Conforme Panasiewicz (2008), os fundamentalistas defendem as 

verdades que a bíblia contem e negam que haja erros em seus conteúdos, 

enquanto que o liberalismo reconhece a inconstância humana e nas modificações 

que isso pode acarretar.  

O fundamentalismo é anti-modernista e tem de atuar na 

modernidade e, por este motivo, faz críticas a modernidade cultural. O 

fundamentalismo usufrui das modernidades tecnológicas em benefício de seu 

movimento, defende e alimenta a visão apocalíptica do combate final entre o bem 

e o mal.  

Reproduz o discurso social necessário para os indivíduos: o medo 

de perder as próprias raízes e a identidade coletiva onde o mal teria várias 

dimensões e fisionomias necessitando ser combatido e, através dessas visões, os 

fundamentalistas possuem um domínio sobre o futuro onde Deus tem o controle da 

história.  

Segundo Panasiewicz, (2008, p.3), fundamentalista é aquele, portanto, que 
está muito mais interessado em guardar a letra da doutrina do que em fazer 
vivificar o seu espírito. A interpretação atualizada é um risco para uma mente 
fundamentalista, pois pode vir a perder sua verdade original, primitiva. Assim, 
a sua maneira de ler letra da doutrina´ e que deve ser preservada. Nesta 
perspectiva, se sua forma de apreender a verdade é absoluta, significa que 
ninguém mais poderá chegar à verdade, a não ser através da sua forma de 
apreendê-la. 

 Esta compreensão gera intolerância e desprezo do outro e das 

outras maneiras de compreender a verdade, provocando, inclusive, práticas 

violentas. Nesta perspectiva, pode ser compreendida como fundamentalista a 

pessoa que se fecha em sua própria concepção da verdade não se abrindo para o 

diálogo e nem para novas construções de identidade. Quer impor sua maneira de 

compreender “a verdade” aos seus interlocutores. Coleman (1992) afirma que:  
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(...) os fundamentalistas procuram viver na modernidade (e influenciar sua 
orientação), mas sem dela fazer parte” (p. 23). O objetivo do fundamentalista 
é moldar o mundo segundo sua visão. Não querem algo ateu e capitalista 
mudando o mundo (embora existam fundamentalistas ateus capitalistas); 
querem sua visão de sagrado dirigindo o mundo. (Coleman (1992) apud 
Costa 2014 p. 237) 

Segundo Sepúlveda e Sepúlveda (2016), no Estado Moderno 

houve momentos de crescimento religioso da sociedade e do Estado, sendo que 

no Brasil acontecera de forma mais intensa em relação a outros países ocidentais.  

Conforme os autores, nesses países, as instituições religiosas, com 

destaque para a Católica, a disputa do controle do Estado e da população foi feito 

através das instituições sociais para evitar a evasão dos seus fiéis, o que acarretaria 

na diminuição da influência social e política no país.”  

De acordo com Pinheiro (2015), o atual cenário e de avanço do 

pensamento fundamentalista conservador se repercute em várias organizações 

tendo grande evidência em grupos religiosos. Segundo o autor, o serviço social não 

está isento desse processo, mesmo com seu projeto profissional hegemonizado 

pelo pensamento crítico emancipatório que preza, dentre outros aspectos, pela 

defesa dos direitos humanos, o pensamento conservador se manifesta na 

atualidade através de novas expressões e configurações e cita Barroco 2011 que 

diz:     

Nesse amplo arco de elementos, percebemos que o neoconservadorismo 
religioso cumpre funções importantes para a reprodução cultural das 
desigualdades, desde o cotidiano dos sujeitos até as questões políticas de 
ataque e supressão de direitos. A lógica machista, patriarcal e heterossexista 
ganha fôlego nos dogmas e doutrinas em seus vieses fundamentalistas. 
(Pinheiro 2015, p.197, 198) 

 

Pinheiro (2015), identifica o avanço do chamado 

neoconservadorismo como reação a crise estrutural do capital nos planos da 

economia, da cultura e da política, como também, uma reação as lutas e conquistas 

ocorridas no mundo do trabalho, das questões de gênero e diversidade sexual, 

juventude, raça e etnia, entre outras travadas no século XX. 

Dessa forma, aponta a necessidade da compreensão desse 

fenômeno em suas inúmeras manifestações e ter a compreensão de como 
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determinados complexos sociais e instituições, como as religiões por exemplo, se 

manifestam na reprodução dessas questões na sociedade e suas contradições.  

De acordo com o autor, e necessário estar atento para 

percebermos que a discussão da questão do moral, em relação à sexualidade de 

mulheres e homens, suas orientações, identidades de gêneros e práticas afetivo-

sexuais perpassam a disputa de hegemonia política para além da vontade 

meramente individual de um líder religioso e se identifica com a lógica intrínseca à 

natureza social das instituições que as representa.  

Para Pinheiro(2015), a lógica dessas instituições está na 

exploração da classe trabalhadora e para isso, promovem diversas formas de 

opressão como a desigualdade social, com o aumento da pobreza, miséria e 

desemprego. A violência, tanto a nível estrutural, como cultural e social, que atinge, 

segundo o autor, os sujeitos historicamente oprimidos, como mulheres, negros(as), 

homossexuais, entre outros. 

(...) Hirschman (1992), citando Marshall (1949), aponta três momentos em 
que o discurso conservador esteve mais ativo: na luta contra os direitos civis 
defendidos pela Revolução Francesa, depois na luta contra os direitos 
políticos, em especial no século XIX contra o sufrágio universal, e, por fim, na 
luta contra o Estado Social, o “welfare state”, no embate contra as políticas 
sociais e de assistência. (Sepúlveda e Sepúlveda, 2016, p.144-145) 

  

Sepúlveda e Sepúlveda (2016), toma por base Thompson (2012) 

para fazer entender que, o processo da construção de relações de classe depende, 

principalmente para os conservadores, de um intenso trabalho de convencimento 

de classe com a preocupação na reprodução das relações existentes adaptadas 

historicamente ao período. 

Ainda de acordo com os autores citados acima, os espaços 

institucionais são extremamente importantes para se manter e reproduzir as 

desigualdades sociais. A laicização do Estado foi necessária para retirar o 

monopólio da verdade da Igreja na construção da sociedade moderna democrática. 

(...) as instituições religiosas, especialmente a Igreja Católica, jamais aceitou 
tal laicização, e, no próprio desenvolvimento da democracia, passou a exigir 
mais participação política. Afinal, tal instituição representava os interesses de 
milhões de pessoas no planeta. (Sepúlveda e Sepulveda,2016, p. 150)  
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Quanto ao ideário conservador, Barroco (2015), discorre sobre as 

manifestações de componentes da direita conservadora que procuram justificativa 

na manutenção da ordem através da tradição e costumes que reproduzem diversas 

formas de violência contra a classe trabalhadora e dos seus direitos historicamente 

conquistados.  

De acordo com a autora, houve a reatualizarão do 

conservadorismo no enfrentamento das tensões sociais ocasionadas pela ofensiva 

neoliberal durante a crise do capitalismo dos anos 70 que combateu o Estado social 

os direitos sociais onde toda forma de contestação à ordem social e aos costumes 

tradicionais, eram violentamente combatidos pelo Estado tendo a moral como base 

fundante da sociabilidade e da política.  

As crises sociais e as expressões da questão social eram vistas 

como uma consequência da degradação moral, da desestruturação da família e 

dos valores tradicionais. 

Meszáros (2009), citado por Barroco (2015) afirma que: 

No Brasil, a disseminação ideológica de apelos à ordem tornou-se mais 
evidente a partir da consolidação neoliberal dos anos 1990, momento 
histórico marcado pela crise estrutural do capitalismo, reveladora do 
esgotamento de suas potencialidades emancipatórias e do avanço do seu 
caráter destruidor — da vida humana e da natureza (Mészáros, 2009, apud 
Barroco, 2015, p.626). 

As transformações societárias, ocorridas nos anos 90, provocadas 

pelo avanço da ideologia neoliberal, prima pela acumulação capitalista em 

detrimento ao desenvolvimento social e utilização consciente das matérias primas 

retiradas da natureza sem provocar sua degradação. 

Com a reconfiguração do mundo do trabalho, agravou-se as 

expressões da Questão Social e da criminalidade, pois, para a autora, o aumento 

da exploração, da dominação e da desigualdade das condições de sobrevivência 

espalha inseguranças e o aumento da pobreza. Em consequência disto a violência 

e barbárie se manifestam em ideias, valores e comportamentos interferindo 

também na forma do Estado gerir a sociedade. 

De acordo com Costa (1990), apud Barroco (2015), se nos anos 90 

a cultura da violência e do medo social já estava presente na sociedade brasileira 
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que sofria consequências através da violência econômica praticada, provocaram o 

agravamento das expressões da questão social e da criminalidade, entre outros, 

que acabaram por gerar um clima social de insegurança generalizada com apelos 

a ordem e a repressão. Essa insegurança foi causada pelo desemprego, pela 

devastação da vida social e do trabalho onde se chegara a acreditar que o crime e 

a brutalidade eram inevitáveis.  

Segundo Barroco (2015), a mídia contribuiu para a propagação 

dessa cultura de violência e medo através de programas sensacionalistas como do 

Ratinho e Datena, que relataram diariamente crimes e delitos, especificamente os 

cometidos por negros e adolescentes, empenhavam campanha em favor da 

militarização da vida social, do armamento, diminuição da maioridade penal e da 

pena de morte no pais.  

Foram instituídas novas formas de controle social adotadas pelo 

Estado brasileiro com funções de articulação entre consenso e coerção através de 

programas sociais compensatórios e com ações bélicas através da ocupação das 

favelas cariocas, em 2010, com a militarização da vida cotidiana e a manutenção 

de um Estado de “exceção” no interior do Estado democrático. 

“No contexto atual, a moralização das expressões da questão social, típica 
do (neo)conservadorismo, não é dirigida prioritariamente ao ajustamento dos 
indivíduos, mas à sua punição. Juízes, jornalistas, intelectuais, comentadores 
midiáticos definem o que é delito, dando lições de moral e indicando soluções 
punitivas. O documentário Juízo é exemplar.8 Também é exemplar o 
pronunciamento fascista da jornalista Rachel Sheherazade, apoiando a ação 
bárbara dos “justiceiros”: jovens motoqueiros que amarram um adolescente 
nu a um poste, no Rio de Janeiro, em 2014”. (BARROCO, 2015, p.629). 

 

 Para a autora esta ofensiva (neo)conservadora pode atingir 

diferentes dimensões da realidade e preterir a razão através de atividades sociais 

baseadas na crença de dogmas, a exemplo das religiões, e nesse sentido:  

“Quando se trata de avaliar questões que remetem a valores morais, os 
(neo)conservadores são moralistas, ou seja, intolerantes, preconceituosos e, 
no limite, fundamentalistas. Atualmente, representantes de grupos 
evangélicos têm manifestado abertamente esse moralismo, contando com a 
presença de 82 deputados no Parlamento, comandada pelo presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, que já explanou seu objetivo de barrar toda 
legislação que vise à descriminalização do aborto e a criminalização da 
homofobia, numa sua cruzada fundamentalista de combate moral a todas as 
lutas e conquistas progressistas”. (BARROCO, 2015 p. 631). 
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Atualmente tem se percebido na sociedade o aumento de episódios 

de violência contra a população mais vulnerável que se encontra desprotegida 

socialmente devido à medidas conservadoras adotadas na política atual brasileira 

que desfavorece os segmentos mais pobres da população, de preferência as 

pessoas pobres e da raça negra, o que evidencia a postura racista ainda existente 

na sociedade brasileira, característico do pensamento conservador. 

A onda crescente de desemprego ocasiona todo tipo de violência 

contra os segmentos mais pobres da população que estão cada dia mais 

desassistidos pelo Estado. O avanço de políticas neoliberais e conservadoras 

fazem parte de um projeto que visa diminuir os gastos do governo através da 

redução das políticas sociais direcionadas para os segmentos mais pobres da 

população.  

A culpabilização dos pobres pela sua condição é um dos critérios 

seguidos na implantação desse projeto conservador onde o Estado se omite de 

suas obrigações para com a população e transfere para a sociedade civil a 

obrigação de socorrer essa camada da população e encontrar soluções para os 

mais variados tipos de problemas. 

“No contexto atual, a moralização das expressões da questão social, típica 
do (neo)conservadorismo, não é dirigida prioritariamente ao ajustamento dos 
indivíduos, mas à sua punição. Juízes, jornalistas, intelectuais, comentadores 
midiáticos definem o que é delito, dando lições de moral e indicando soluções 
punitivas. O documentário Juízo é exemplar. Também é exemplar o 
pronunciamento fascista da jornalista Rachel Sheherazade, apoiando a ação 
bárbara dos “justiceiros”: jovens motoqueiros que amarram um adolescente 
nu a um poste, no Rio de Janeiro, em 2014”. (Barroco 2015, p.629) 

 

No Brasil, nas eleições presidenciais em 2018, as expressões do 

conservadorismo religioso se fizeram muito presentes culminando na posse do 

atual presidente de extrema direita e retoma-se a defesa da não laicização do 

Estado.  

Como pode-se evidenciar em trechos de entrevistas à revista 

Exame, onde o presidente eleito se diz enviado por Deus para cumprir uma missão 

em favor da população brasileira.  
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De acordo com Bolsonaro, sobreviver ao atentado à faca durantes 

as eleições de 2018 e ter sido eleito no segundo turno fazem parte de uma missão 

que Deus lhe deu. 

Segundo a reportagem Da Revista Exame do dia 1 do mês de junho 

de 2019, não é a primeira vez que o presidente afirma ter recebido milagre ou que 

tem dever incumbido pelo sobrenatural. (Fala do presidente eleito durante 

entrevista ao jornal argentino “La Nacion”: Por Victor Sena publicado em 1 de junho 

de 2019 às 10:58 hr. ) 

“Não estou preocupado em ser bom; eu quero alcançar meu objetivo, cumprir 
minha missão”, disse. Perguntado sobre qual missão seria essa, Bolsonaro 
disse que ela viria de Deus.” (Bolsonaro, 2019) 

“Eu tenho uma missão de Deus, vejo assim. Foi um milagre estar vivo e outro 
milagre é ter vencido as eleições. Deus também me ajudou muito na eleição 
dos meus ministros. (Bolsonaro, 2019) 

 

Em discurso gravado em vídeo e publicado no Youtube durante 

evento na Paraíba em 2017, Bolsonaro fez a seguinte afirmação sobre religião:  

 

Somos um país cristão. Não existe essa historinha de Estado laico, não. O 
Estado e cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias tem que 
se curvar as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente 
desaparecem.” (JAIR BOLSONARO, 2017). 

 

Dessa forma, se faz necessário compartilhar a análise feita por 

Cardoso e Alves (2018), que afirmam a importância de compreender a laicidade, 

“enquanto expressão oriunda do grego laikós (que significa do povo), indicando 

uma construção jurídico-política na defesa da sociabilidade secular, sem a 

influência de valores religiosos no âmbito público, ou seja, que se coloca 

historicamente em contraposição legítima à vida social controlada pelo âmbito 

canônico ou religioso em geral”. (CARDOSO E ALVES, 2018 p. 50) 

Portanto, segundo os autores, três dimensões explicam 

historicamente a tradução de Estado e da secularização da sociedade, no âmbito 

do Direito Internacional, explicando a laicidade como um conjunto de valores ético-

políticos: 
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• A separação entre Estado e Clero como posição política, 

enquanto noção do público científico acima do privado moral, proveniente das 

religiões institucionais; 

• Liberdade Religiosa que garante as manifestações religiosas em 

sociedade, nos âmbitos público e privado, com previsão de direitos às instituições 

religiosas; 

• Liberdade de Consciência constituída enquanto direito individual 

de possuir sua própria e singular base de conhecimento, valores, crenças e não-

crenças, frente aos demais valores da laicidade; (CARDOSO E ALVES, 2018)  

Segundo os autores, o Estado deveria garantir aos indivíduos 

essas três dimensões, mas, não é o que acontece. Frações da burguesia tem 

interesses em usar o princípio da laicidade para exercer a dominação de classe 

trazendo a explicação equivocada que, laicidade do Estado seria somente a 

ampliação e aprofundamento da liberdade religiosa, colocando a Liberdade de 

Consciência e a separação entre Estado e Religião como secundárias da mesma. 

São esses tipos de disseminação de pensamentos que constituem 

o projeto ideológico das classes dominantes que promovem ataques aos direitos 

garantidos constitucionalmente e abrem brechas para todo tipo de injustiças 

sociais.  

Quanto as medidas a serem tomadas no enfrentamento aos 

desafios postos pelos ataques ao Estado democrático de direito, ocasionado pelo 

avanço do conservadorismo neoliberal, Yazbek, Degenszajn e Paz (2019), 

sinalizam a importância de que os movimentos sociais, partidos políticos, 

organizações sindicais, universidades e o associativismo civil, se movimentem na 

realização do aprofundamento de debates sobre os rumos da democracia no pais 

na intenção de compreender, resistir e transformar essa realidade.  
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2.2  SERVIÇO SOCIAL E CONSERVADORISMO RELIGIOSO: GÊNESE 

PROFISSIONAL E MANIFESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

A aproximação com o tema conservadorismo e o entendimento de que 

este se renova no processo sócio histórico é de extrema importância, quando se faz 

a busca pela compreensão da gênese da profissão do Serviço Social e as 

transformações ocorridas sob sua influência, particularmente, de forma mais 

acentuada, sobre o conservadorismo religioso e suas manifestações na profissão. 

O surgimento do Serviço Social, segundo Iamamoto (2007), se deu 

como parte de um movimento social com bases confessionais, que se expandiu 

ocasionando a formação doutrinária e social do laicato atuante nesses movimentos 

no início da década de 30, pois, a igreja necessitava reafirmar sua presença e 

recuperar influências e privilégios perdidos devido à tensões produzidas nas relações 

entre Igreja e Estado e também legitimar-se juridicamente. 

Foi dessa forma, segundo a autora, que a Igreja procurou organizar e 

qualificar intelectuais laicos para atuar na ação missionária e evangelizadora da 

sociedade no movimento da “reação católica”, que promovia a recristianização da 

ordem burguesa através do comunitarismo cristão, contrapondo-se ao conteúdo 

liberal e ao comunismo. 

 

Neste período (décadas de 1930 à 1960), vários movimentos sociais ocorriam 
devido à intensificação da industrialização, diante disso era necessário 
manter o controle e a submissão dessas pessoas. O Serviço Social surge no 
momento de expansão do modo de produção capitalista – capitalismo 
monopolista -, e com um sistema de acumulação de riqueza exacerbado. A 
questão social e suas manifestações eram interpretadas como uma questão 
de ausência de moral e intelecto natural, e isso, causaria à classe 
trabalhadora ou proletária sua exclusão da sociedade dita normal. (NETO E 
SANTOS, 2011, p.33) 

 

De acordo com Iamamoto (2007), o movimento dos operários se 

posicionava diante da “questão social”1 obrigando o Estado, frações dominantes e 

Igreja a se manifestarem. A Igreja encarava a questão social como questão moral e 

 

1 “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe 
por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da 
caridade e repressão”. CARVALHO e IAMAMOTO, (1983, p.77.) 
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religiosa, defendia a intervenção do Estado para a promoção do bem comum, defesa 

da propriedade privada e a tutela dos cidadãos, especialmente dos que necessitavam 

de amparo, sem interferir na sua independência e nos direitos individuais. 

Logo, a Igreja ficou responsável pelo trabalho com grupos sociais 

básicos, especialmente a família, através de ações doutrinárias que organizava uma 

vivência em comum, longe das influências socialistas do movimento operário, 

promovendo a harmonização dos conflitos existentes. 

 

Incorporando esses princípios, o Serviço Social surge da iniciativa de grupos 
e frações de classes dominantes, que se expressam através da Igreja, como 
um dos desdobramentos do movimento do apostolado leigo. Aparece como 
uma das frentes mobilizadas para a formação doutrinária e para um 
aprofundamento sobre os “problemas sociais” de militantes, especialmente 
femininas, o movimento católico, a partir de um contato direto com o ambiente 
operário. (...) Através de uma ação individualizadora entre as “massas 
atomizadas social e moralmente”, busca estabelecer um contraponto às 
influências anarco-sindicalistas no proletariado urbano. (IAMAMOTO 2007, P. 
19) 

 

Conforme Iamamoto (2007), o Serviço Social surgiu com atividades 

de base mais doutrinárias do que científicas no centro de um movimento reformista-

conservador. Passando por transformações como o secularismo e a ampliação 

técnico-científica, que ocorreram através das escolas de Serviço Social, influenciadas 

pela vertente empiricista norte-americana, mas que não produziram uma ruptura, ao 

contrário, reforçaram e atualizaram tendências pragmáticas da profissão. 

 Os conservadores são assim “profetas do passado”. Recorrendo a 
categorias típicas do racionalismo capitalista, elabora-se a exaltação 
deliberada de formas de vida que já foram historicamente dominantes, e que 
passam a ser consideradas válidas para a organização da sociedade atual 
(...) (IAMAMOTO, 2013, P.25) 

Para Netto (2005), a compreensão da gênese histórico-social da 

profissão não se explica somente com o surgimento da “questão social” de uma forma 

genérica, mas sim, na sua constituição dentro do contexto da sociedade burguesa na 

organização monopólica. Dessa forma: 

À falta desta determinação (...), tanto se perde a particularidade histórico-
social do Serviço Social – terminando-se por distingui-lo apenas institucional 
e formalmente da tradição das suas protoformas quanto se obscurece o lastro 
efetivo que o legitima como atividade profissional como tal -  respaldada por 
sua funcionalidade no espectro da divisão social (e técnica) do trabalho na 
sociedade burguesa consolidada e madura. (JOSÉ PAULO NETTO, 2005, p. 
18). 
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O surgimento da profissão do Serviço Social, segundo Netto (2005), 

é interpretado equivocadamente entre alguns autores, que tratam a profissão como 

uma relação de continuidade entre o Serviço Social profissional e a filantropia 

assistencial. Para o autor, se constitui num tratamento que acaba por atravessá-lo 

numa “(...) relação de continuidade que efetivamente existe entre o Serviço Social 

profissional e as formas filantrópicas e assistenciais desenvolvidas desde a 

emergência da sociedade burguesa (...)” Netto, 2005, p.70. Para Netto: 

 

Está relação é inegável, e em realidade, muito complexa; de um lado, 
compreende um universo ideo-político e teórico-cultural, que se apresenta no 
pensamento conservador; de outro, envolve modalidades de intervenção 
características do caritativismo – ambos os veios cobrindo igualmente a 
assistência “organizada” e o Serviço Social. Sobretudo, a relação de 
continuidade adquire uma visibilidade muito grande porque há uma instituição 
que desempenha papel crucial nos dois âmbitos – a Igreja católica (...) (JOSÉ 
PAULO NETTO, 2005, 70,71) 

 

Ainda de acordo com o autor, na busca pela compreensão da 

profissão, não se pode negar a existência da relação de continuidade deste 

pensamento dentro da profissão que a afeta negativamente. “(...) menosprezá-la ou 

reduzi-la não contribui para a compreensão da profissão; no entanto, ademais de 

explicável, ela está longe de fornecer a chave para dilucidar a profissionalização do 

Serviço Social.” (Netto, 2005, p.71). 

É de suma importância assinalar que esta relação de continuidade 

convive com uma relação de ruptura que, segundo Netto (2005), é decisiva no 

estabelecimento do Serviço Social como profissão. Conforme destaca o autor: 

 

O caminho da profissionalização do Serviço Social é, na verdade, o processo 
pelo qual seus agentes – ainda que desenvolvendo uma auto representação 
e um discurso centrados na autonomia de seus valores e da sua vontade – 
se inserem em atividades interventivas cuja dinâmica, organização, recursos 
e objetivos são determinados para além do seu controle(...).” (Netto, 2005, 
p.71,72) 

 

É importante salientarmos também que, de acordo com Netto (2005), 

a profissão de Serviço Social se inseriu no mercado de trabalho com todas as suas 

decorrências e por consequência, vende sua força de trabalho para sobreviver. O 

Serviço Social não se constituiu e criou um espaço na rede sócio ocupacional, mas é 

a existência deste espaço que leva à constituição profissional. Seus agentes 
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profissionais conservam e assimilam práticas e referências profissionais preexistentes 

através de formas institucionais e organizacionais às quais se vinculam. 

Quando o capitalismo monopolista se consolida, Netto (2005) explica 

que surgem então, as condições históricos-sociais para a constituição do espaço 

onde, na divisão social e técnica do trabalho o profissional do Serviço Social vai atuar. 

 

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 
“evolução da ajuda”, à “racionalização da filantropia” nem à “organização da 
caridade”; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica (...) A emergência 
profissional do Serviço Social é, em termos histórico-universais, uma variável 
da idade do monopólio; enquanto profissão, o Serviço Social é indivorciável 
da ordem monopólica – ela cria e funda a profissionalidade do Serviço Social. 
(JOSÉ PAULO NETTO, 2005 P. 73,74). 

 

As condições da práxis dos profissionais do Serviço Social, de acordo 

com Iamamoto (2007), se dá na dinâmica das relações sociais existentes da 

conjuntura histórica. A ação profissional se opera através da mediação entre as 

classes e é polarizada por seus interesses com a tendência da, cooptação, pela classe 

de posição dominante. 

Para Guedes (2016), as refrações da questão social que atingiam os 

operários e suas famílias, eram tratadas pelos profissionais de forma empírica e 

transformadas em problemas de ordem material e espiritual. Portanto, a precarização 

e a exploração da força de trabalho eram consideradas como problemas de ordem 

moral nas relações familiares ou trabalhistas, que poderiam ser adaptadas e ajustadas 

para a garantia do ordenamento social. 

Como vimos anteriormente, o Serviço Social em sua gênese, teve a 

influência da teoria social da Igreja Católica, onde predominavam as ações 

filantrópicas para o trato da questão social e os trabalhadores eram culpabilizados por 

seus problemas, que eram individualizados e tratados como de ordem moral e 

espiritual. 

Neste contexto conservador, o primeiro código de ética da profissão, 

elaborado em 1947, era submetido aos dogmas da religião católica com 

características doutrinárias e conservadoras. Não interpretava as mazelas sociais 

como consequência do sistema capitalista de produção, mas sim como de ordem 

moral e espiritual. 

Na primeira seção do código de ética da profissão, que se refere aos 

deveres fundamentais do assistente social, a orientação aos profissionais era a de 
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cumprir os compromissos da profissão observando a lei de Deus, os direitos naturais 

do homem, no bem comum, de acordo com a lei, sendo fiéis ao juramento prestado 

perante o testemunho de Deus. Na seção dois, que trata dos deveres para com o 

beneficiário do serviço social, orienta o respeito, e a dignidade da pessoa humana, 

inspirando‐ se na caridade cristã. (ABAS, 1947) 

O código de ética de 1965, elaborado posteriormente pelo CFAS, foi 

produzido em meio a uma renovação profissional com traços de uma modernização 

conservadora, apresentando valores liberais no momento em que o país passava pela 

ditadura militar, num contexto de fortes repressões e controle social. 

 

Na análise do Serviço Social, nesse processo de “modernização 
conservadora”, destaca-se como uma de suas tendências teórico-
metodológicas o cientificismo. Ou seja, as necessidades do movimento de 
reprodução do capital, nos marcos da autocracia burguesa, impunham às 
profissões, e entre elas o Serviço Social, o aprimoramento dessas bases 
científicas. Esta necessidade inscreve-se na introdução do Código de Ética 
de 1965. (GUEDES, 2016, p. 34) 

 

Dado a importância da compreensão da herança conservadora na 

trajetória profissional, é importante mencionar que, de acordo com Iamamoto (2013), 

esta herança se intensificou no período pós 1964 para dar respostas às novas 

demandas do capitalismo monopolista, que gerou novas formas de repressão e 

controle da classe trabalhadora, efetuados pelo Estado e o grande capital. 

Segundo Barroco (2012), ocorreu um processo da atualização da 

profissão, que se expressou através de um novo discurso dos profissionais na 

renovação dos métodos de ação e do projeto profissional. Processo que a autora 

chamou de modernização da instituição Serviço Social. As instituições sociais 

passaram pelo processo de burocratização das atividades, influenciadas pelas 

reformas administrativas do Estado, com discurso baseado na teoria da modernização 

das Ciências Sociais. 

As práticas eram direcionadas para a mudança de atitudes e 

comportamentos dos trabalhadores, para que se encaixassem aos novos ritmos do 

desenvolvimento, deixando de lado sua base filosófica aristotélica-tomista. 

Ainda conforme a autora, a tecnificação atenuaria o paternalismo 

autoritário através de métodos sutis como o da suposta participação do cliente, com 

diálogos que visam tratar de seus problemas relacionais favorecendo a psicologização 

das relações sociais. Dessa forma, as necessidades materiais são espiritualizadas e 
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colocadas em segundo plano, sendo transformados em dificuldades subjetivas e de 

adaptação do cliente, que não deve ser visto como um pobre, mas sim como uma 

pessoa. 

Portanto, diante disto, qualquer pessoa poderia ser cliente potencial 

do Serviço Social, já que qualquer um pode apresentar problemas de relacionamento 

ou de ordem afetiva e necessitar de orientação psicossocial, quando, na realidade os 

usuários que buscam por atendimento nas instituições são constituídos, na grande 

maioria, pelo segmento mais pobre da classe trabalhadora. 

Para Iamamoto (2013), no processo de atualização do 

conservadorismo do Serviço Social, estão contidos dois elementos que identificam o 

sentido da prática profissional, que, por um lado, transformam as questões de 

economia política em problemas assistenciais, onde direitos conquistados são 

interpretados como concessão de benefícios para amenizar carências, devido aos 

desvio de personalidade dos indivíduos. 

E, por outro lado, recursos como a objetivação dos métodos e 

técnicas, a burocratização das atividades, a psicologização das relações e a 

assimilação de uma terminologia mais adequada à estratégia de crescimento 

econômico acelerado, tendem a dificultar a compreensão dos profissionais dos efeitos 

reais da prática profissional, causando um distanciamento entre teoria e prática na 

administração das políticas sociais do Estado. 

Para resolver a crise da profissão, busca-se então, um maior 

aperfeiçoamento técnico-instrumental no trato das políticas sociais, para atuação 

perante a “questão social”, o que faz com que o Serviço Social esteja subordinado às 

necessidades da política estatal de dominação e controle da classe trabalhadora onde 

não há espaço para manifestações críticas. 

O código de ética de 1965, no capítulo II, trata dos deveres 

fundamentais, e no art. 6°, dá o direcionamento para o profissional no trato e atenção 

à família por considerá-la base essencial da sociedade para o desenvolvimento da 

pessoa humana, e por este motivo, deve defender seus direitos e estimular ações que 

beneficiem sua estabilidade e integridade. (CFAS, 1965). 

O profissional do Serviço Social passa então a profissional liberal, com 

ações alicerçadas na moral e nos costumes tradicionais para a manutenção da ordem 

dominante, guiados pelo princípio da democracia e da justiça. 

Dessa forma, no art. 8° do código de ética de 65, orienta o trabalho do 
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assistente social para que colabore com os poderes públicos na preservação do bem 

comum e dos direitos individuais, dentro dos princípios democráticos, lutando inclusive 

para o estabelecimento de uma ordem social justa. (CFAS, 1965) 

Em seguida no art. 9°, a orientação é para que se estimule a 

participação individual, grupal e comunitária dos indivíduos no processo de 

desenvolvimento, propugnando pela correção dos desníveis sociais. (CFAS, 1965) 

O código de ética do Serviço Social sofreu reformulações em 1975, 

com tendências de reatualização do conservadorismo, incluindo a legitimidade do 

Estado e à sua ação disciplinadora. Exclui a democracia, presente no direcionamento 

da luta pelo estabelecimento de uma ordem social justa, e o pluralismo, ao excluir o 

respeito às posições filosóficas, políticas e religiosas do presente código. 

Segundo o código de ética de 1975, as exigências do bem comum 

legitimam, com efeito, a ação disciplinadora do Estado, conferindo‐lhe o direito de 

dispor sobre as atividades profissionais – formas de vinculação do homem à ordem 

social, expressões concretas de participação efetiva na vida da sociedade. (CFAS 

1975) 

(...) não podemos desconsiderar o cenário autoritário na política nacional com 
a instituição da ditadura militar que perdurou de 1o de abril de 1964 até 15 de 
março de 1985. Com a institucionalização do Estado de segurança nacional 
no Brasil não se permitia difundir ideias que questionassem a estrutura de 
poder, o modo de produção capitalista, ou a divisão de classes inspiradas 
pelas ideias marxistas. (Batista, 2016, p. 80) 

 

 Batista (2016) relata que, em meio a conflitos e perseguições, ocorre 

no Serviço Social, o Movimento de Reconceituação que estabelece um grande marco 

na profissão, movimento este que se constitui como base do projeto ético-político e 

resulta em reflexões críticas sobre a urgência de se romper com seu caráter 

conservador, trazendo uma nova proposta de atuação que contemple as demandas e 

os interesses da classe trabalhadora. Neste sentido, segundo a autora, as práticas 

profissionais se renovam e se atualizam como alternativas eficazes ao enfrentamento 

da “questão social”, com práticas profissionais legitimadas pelas estâncias 

mandatárias. 

Segundo Boschetti (2015), os julgamentos conservadores dizem 

existir um distanciamento entre a teoria apreendida durante a formação dos 

profissionais e da prática profissional, onde os profissionais se apropriam das ideias 

conservadoras, as incorporam nas práticas profissionais o que os leva a um 

distanciamento do projeto ético-político da profissão. 
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Para a autora, existe realmente um avanço na superação ao 

conservadorismo, porém, não se pode negar que ideias conservadoras sempre 

estiveram presentes na profissão desde a sua gênese, mas que também, não 

podemos negar os avanços e direitos conquistados, as lutas e as mudanças no 

processo sócio-histórico da profissão. 

 Mesmo sabendo que desde o processo de reatualização do 

Serviço Social, não se obteve a hegemonia do pensamento crítico com a teoria 

marxista entre seus profissionais, não se pode afirmar que as práticas profissionais 

do Serviço Social se reduzem à práticas alicerçadas à ideologia conservadora 

capitalista, e nem tão pouco que o seu avanço tenha provocado a anulação do projeto 

ético-político da profissão. 

 

Contudo, não se pode colar mecanicamente essa contraofensiva 
conservadora aos avanços e direitos conquistados nas últimas décadas, à 
existência de um “fosso” entre uma suposta formação teórica progressista e 
uma prática profissional conservadora. Tais análises parecem equivocadas, 
ou pelo menos limitadas, porque se assentam em uma suposta, e quase 
irreversível, dualidade dicotômica entre teoria e prática, entre vanguarda e 
base, entre formação e intervenção profissional que, no limite, fortalecem e 
instrumentalizam o funcionalismo capitalista. (BOSCHETTI 2015, p. 638 e 
639). 

 

Diante das diversas expressões da questão social, vivenciadas pela 

classe trabalhadora, resultantes das contradições entre capital e trabalho e que se 

traduz em condições precárias de sobrevivência, suscetível às vulnerabilidades das 

mais diversas, tem se a constatação da importância de a profissão ter seu foco voltado 

para as classes subalternadas e estigmatizadas pelo sistema capitalista. 

Ao se descolar do projeto ético-político da profissão, o profissional do 

Serviço Social pode reforçar e perpetuar toda forma de violência e privações sobre 

este segmento mais vulnerável da sociedade. 

 

Não foi sem luta que o enfrentamento ao conservadorismo se hegemonizou 
na profissão sob dois ângulos fundamentais. Na proposta de formação 
constante nas diretrizes curriculares da Abepss, fundada na teoria crítica 
marxiana e em suas categorias centrais: totalidade, historicidade, 
contradição, mediação e multideterminação dos fenômenos. E na regulação 
ético-política da profissão estabelecida no Código de Ética, na Lei de 
Regulamentação da Profissão e nas legislações daí decorrentes, que 
assumem ética e politicamente o compromisso profissional com a classe 
trabalhadora e com movimentos e lutas sociais, na perspectiva da 
emancipação humana, recusa a todas as formas de conservadorismo, de 
exploração, opressão e discriminação. (BOSCHETTI, 2015, p. 641, 642). 
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Segundo Barroco (2009), após trinta e oito anos em que os códigos 

de ética foram elaborados sob a ótica tradicional conservadora, em 1986 o novo 

Código de Ética da profissão é lançado, rompendo com o histórico conservador, 

característico dos anteriores. 

De acordo com o CFAS (1986), O código de Ética de 1986 foi 

elaborado através de um processo de trabalho coletivo, os assistentes sociais, através 

do CFAS/CRAS e também por demais entidades organizadoras da categoria, foram 

solicitados a participar da construção deste documento, aspirando por uma ética que 

reflita a vontade coletiva na busca por valores universais e que esteja acima dos 

interesses de classe. Uma nova ética onde a categoria dos profissionais é 

comprometida com a luta da classe trabalhadora e se articula com o projeto da 

sociedade. 

Conforme Barroco (2012), as conquistas do código de 86 romperam 

com a imparcialidade dos códigos anteriores, desvendou o caráter político da 

intervenção ética, explicitou o caráter de classe dos usuários, negou valores a-

históricos e da recusa do compromisso com o poder instituído. Tem direção com o 

compromisso profissional e com os direitos e necessidades dos usuários, promoveu 

conquistas politicas inestimáveis, que sem as quais, segundo a autora, não seria 

possível obter o desenvolvimento constatado nos anos 90. 

De acordo com Barroco (2012), a reformulação do código de ética de 

1993 ocorreu em meio a enfrentamentos ao neoliberalismo, com a emergência da 

ética na política brasileira impulsionando seu debate e reflexões, no meio acadêmico 

e no Serviço Social. Essas reformulações, segundo a autora, cooperaram para o 

avanço da construção de uma produção ética critica vinculada a tradição de Marx, 

com intervenção ético-política articulada à formação e ao exercício profissional do 

Serviço Social. 

O debate dos direitos humanos, conforme Barroco (2012), colocou-se 

em destaque, contestando o que havia sido produzido teoricamente a respeito da ética 

e, possibilitou uma compreensão histórica de perspectiva teórica crítica dos direitos 

humanos contribuindo para aumentar o conhecimento ético nos parâmetros do Código 

de Ética e do Projeto Ético Político 2da profissão. 

 

2 Em suma, trata-se de um projeto que também é um processo, em contínuo desdobramento. Um 
exemplo do seu caráter aberto, com a manutenção dos seus eixos fundamentais, pode ser encontrado 
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Para a autora, é perceptível como esses avanços influenciaram a 

qualificação do exercício profissional, evidenciados em relatos nos eventos regionais 

e nacionais, nos Congressos Brasileiros (CBAS) e nos Encontros de Pesquisa 

(ENPESS). 

Segundo Boschetti (2015), a contrarreforma do ensino superior 

influenciado pelo Protocolo de Bolonha (1999), criou diretrizes para o ensino superior 

que se supunha ser um passo para a quebra de barreiras e unificação de pesquisas 

e estudos científicos, resultando em avanços para os países que os compunham. 

Mas na realidade o que se concretizou foi o processo de reforma na 

educação que primava por um projeto de internacionalização do ensino superior para 

provocar seu aligeiramento e competitividade, com currículos mais curtos e flexíveis 

para que as formações ficassem focadas na aprendizagem e competências para que 

se atenda as demandas do mercado. 

Para Boschetti (2015) o avanço do conservadorismo produz a 

privatização da educação e massificação do processo do ensino que acaba resultando 

na reconfiguração das profissões. Constata-se um grande avanço do método do 

ensino a distância onde o Serviço Social tem o terceiro maior contingente de 

matrículas que, segundo ela, é responsável pelo crescimento assustador de uma 

formação de baixa qualidade, já denunciado pelo CFESS. 

Dessa forma, verifica-se que existe um projeto de mercantilização do 

ensino em que o Serviço Social tem sido duramente atingido. Trata-se de iniciativas 

conservadoras que primam pela privatização, visando apenas a obtenção de lucro 

sem priorizar uma formação de qualidade. 

No entanto, sabemos da grande importância de se oferecer uma 

formação crítica e de qualidade para preparar devidamente os futuros profissionais 

que vão atuar junto à sociedade, mais especificamente, junto a classe trabalhadora. 

 

Falamos, portanto, de uma formação que deve dar conta de orientar o pensar 
e o agir, proporcionando bases reflexivas à futura profissional, preparando-a 
para sua ação como uma profissional crítica, reflexiva e interventiva. Uma 
profissional que saiba ler e interpretar a realidade, para, a partir de tal leitura, 

 
nas discussões acerca da formação profissional, produzidas com as modificações advindas da vigência 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996): 
as orientações propostas por representantes do corpo profissional (cf. ABESS, 1997 e 1998) ratificam 
a direção da formação nos termos do projeto ético-político. (NETTO, Jose Paulo) 
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encontrar estratégias e táticas de intervenção nesta. (CARDOSO, 2017, p. 
326). 

 

Souza (2016) cita Mansano (2010) que diz que, dificilmente o 

profissional conseguiria separar totalmente os sentimentos entre os aspectos 

profissionais e os aspectos pessoais. 

 

Falamos, portanto, de uma formação que deve dar conta de orientar o pensar 
e o agir, proporcionando bases reflexivas à futura profissional, preparando-a 
para sua ação como uma profissional crítica, reflexiva e interventiva. Uma 
profissional que saiba ler e interpretar a realidade, para, a partir de tal leitura, 
encontrar estratégias e táticas de intervenção nesta. (CARDOSO, 2017, p. 
326). 

 

Nesses espaços sócio ocupacionais de trabalho, os assistentes 

sociais atendem os mais variados tipos de demandas trazidos pelos usuários, mas 

nem sempre consegue dar respostas para solucioná-los, fato que pode causar 

sofrimento ao profissional pelas situações que se apresentam em seu cotidiano de 

trabalho. Na falta de a quem recorrer, o profissional pode acabar por buscar respostas 

ou o conforto na religião que segue. 

O código de ética da profissão orienta que o profissional respeite a 

liberdade religiosa dos usuários e também discorre sobre a laicidade da profissão. 

 

TÍTULO III -  DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS CAPÍTULO onde trata Das 
Relações com os/as Usuários/as, no Art. 5º São deveres do/a assistente 
social nas suas relações com os/as usuários/as: b- garantir a plena 
informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das 
situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos/as 
usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças 
individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios deste Código. 
(CFESS,1993, p. 29). 

 

De acordo com Cardoso e Alves (2018), o Brasil está passando por 

um processo de legitimação do conservadorismo que se manifesta na composição de 

uma forte e articulada bancada evangélica no Congresso e Senado. Esta bancada 

conservadora, segundo as autoras, criminaliza a pobreza, culpabiliza os 

trabalhadores, produz a retirada de direitos e o ataque aos movimentos sociais e a 

democracia. 

Conforme Cardoso e Alves (2018), houve uma polarização dos 

discursos de ódio que se iniciaram em 2013 e culminaram nesta eleição para 

Presidente da República de 2018, onde a democracia está sendo questionada e com 
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uma forte oposição aos projetos sociais. 

A extrema-direita avança e propaga na sociedade seu discurso de 

ódio, intolerância, racismo, machismo, lgbtfobia, violência e misoginia, sendo 

representado, segundo as autoras, por um candidato sem preparado político e 

intelectual, que ganha as massas com discurso de combate à corrupção e à violência, 

usando do apelo da preservação da moral e dos bons costumes. 

Neste sentido, para Cardoso e Alves (2018), as propostas dos 

debates políticos que envolvem o governo e parlamentos, são propostas na lógica da 

moralização e militarização da questão social, com apelos aos valores do 

conservadorismo religioso cristão, que orientam regras morais do convívio em 

sociedade e que sinaliza o retorno do pensamento conservador onde o Estado 

governa pautado nas “leis divinas”. 

Isto porque, as instituições e o Estado passam a demandar à profissão 

do Serviço Social o controle, o reenquadramento e a correção moral, como eram feitos 

no passado. 

 São tempos desafiadores para pensarmos a profissão e a defesa dos valores 
expressos na construção de uma ética emancipatória que vimos realizando 
nas últimas quatro décadas enquanto categoria profissional. Nesse sentido, 
acreditamos que é imperativo discutirmos um aspecto presente centralmente 
no pensamento conservador: a relação do Estado e suas instituições com a 
religião, e, consequentemente, a questão da influência dos valores religiosos 
no exercício profissional do/a assistente social como expressão do 
conservadorismo”. (Cardoso e Alves, 2018, p.49) 

 

 Para Cardoso e Alves (2018) é de suma importância na construção 

da categoria profissional, a defesa da laicidade do Estado e da atuação dos 

assistentes sociais nas instituições, como também no planejamento e execução das 

políticas sociais no enfrentamento do conservadorismo presente na atualidade. 

De acordo com Yazbeck, Degenszajn e Paz (2019), o avanço do 

pensamento conservador ataca o estado democrático de direito, produzindo   

questionamentos quanto aos seus valores básicos e visa construir uma nova política 

que beneficie o capital na busca por soluções para a questão social latino-americana 

e global e as desigualdades que esta produz. 

Neste sentido, para as autoras: 

 

(...) a desigualdade e a concentração de renda que se intensificam no padrão 
atual de acumulação capitalista resultam de mudanças na esfera da 
produção, associadas à nova hegemonia liberal-financeira, e trazem como 
consequência a radicalização da questão social como questão política e 
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pública derivada do acirramento da luta de classes, com consequências 
nefastas para a “classe que vive do trabalho”, pela manutenção de taxas 
elevadas de desemprego, insegurança e instabilidade nos empregos, 
crescimento do trabalho informal, terceirizações e contratos flexíveis por 
prazos determinados, entre outros aspectos. (YAZBEK, DEGENSZAJN e 
PAZ, 2019 p. 8) 

 

Quanto as medidas a serem tomadas no enfrentamento aos desafios 

postos pelos ataques ao Estado democrático de direito, ocasionados pelo avanço do 

conservadorismo neoliberal, Yazbek, Degenszajn e Paz (2019), sinalizam a 

importância de que os movimentos sociais, partidos políticos, organizações sindicais, 

universidades e o associativismo civil, se movimentem na realização do 

aprofundamento de debates sobre os rumos da democracia no país, na intenção de 

compreender, resistir e transformar essa realidade. 

Sobre a interferência da religião no trabalho do assistente social, é 

importante dizer que não se trata de ter posicionamento contrário a qualquer tipo de 

religião, muito menos ser contrário ao profissional do Serviço Social pertencer a uma 

religião ou frequentar espaços religiosos, a intenção desta reflexão é a de entender 

se a religião influencia o trabalho dos assistentes sociais e, portanto, se valores morais 

religiosos interferem nas suas decisões no momento do atendimento aos usuários que 

frequentam as instituições na busca por direitos, e que devem ser acolhidos em suas 

necessidades, independente de crenças e valores religiosos que possuam, como 

preconiza o código de ética da profissão. 

Sabemos que, o profissional do Serviço Social pode trazer consigo, 

através da sua história de vida, valores, crenças e costumes que foram herdados da 

sua cultura familiar, mas que não deve, de forma alguma, interferir na atuação 

profissional, para que não acarrete em prejuízos na qualidade dos atendimentos 

prestados aos usuários. 

O que se observou na busca pelo tema da influência da religião no 

trabalho dos assistentes sociais na atualidade é de que, se tem pouco material 

produzido relativo a esse assunto e, devido à importância, percebe-se a necessidade 

da reflexão e ampliação do debate a respeito do referido tema. 

No artigo produzido por Souza (2017), com o tema, O Exercício 

Profissional e a Presença da Religião: Um estudo de caso a partir do Serviço Social, 

a autora relata que grande parte dos alunos que ingressam no curso de Serviço Social 

tem a concepção equivocada da profissão, com o entendimento de que esta, tem 
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práticas filantrópicas, de fazer o bem para a humanidade através de atividades que 

promovam o bem na vida dos mais necessitados. 

Souza (2017) diz ter constatado essa visão por parte dos alunos 

calouros do Serviço Social a partir da aplicação de questionários de pesquisa, em que, 

na obtenção nas respostas, os entrevistados apontam que se matricularam no curso 

com essa expectativa da ajuda aos mais pobres. 

Contudo, ainda de acordo com Souza (2017), através de 

esclarecimentos feitos nas primeiras aulas, os alunos percebem ao ler artigos e livros 

escritos por assistentes sociais e disponibilizados pelos docentes que ministram as 

aulas do curso, que a atuação da profissão está direcionada e comprometida com a 

viabilização dos direitos sociais da classe trabalhadora que está excluída dos bens e 

serviços da sociedade. 

Foi a partir do projeto de pesquisa ao qual a autora participou para 

elaboração da monografia de conclusão do curso de Serviço Social na Universidade 

Estadual de Londrina, onde realizou cinco entrevistas com assistentes sociais que 

implementam políticas sociais públicas (saúde, assistência social e habitação) na 

região de Londrina e que se formaram entre os anos de 2011 e 2013, que entre as 

respostas das entrevistas tem se a afirmação de que a fé enriquece a ação 

profissional, demonstrando, segundo a autora, que valores religiosos influenciam a 

prática dos profissionais, podendo determinar encaminhamentos a serem adotados 

para garantir o acesso às políticas sociais, evidenciando assim que as doutrinas 

religiosas embasam as ações profissionais. 

Para as profissionais entrevistadas a religião ajuda em todos os 

momentos da vida e complementam as ações profissionais e decisões sendo a fé um 

facilitador. 

Desta forma, o resultado destas entrevistas possibilitou uma 

aproximação com tema, com as primeiras considerações de que, a importância da 

religião e seus princípios na vida dos profissionais, tem sido adotada na compreensão 

da realidade social em seus espaços de trabalho. 

Percebe-se que parte das profissionais tem posicionamento favorável 

no que se refere a interferência da religião nas práticas profissionais dos assistentes 

sociais. Assim, o conservadorismo religioso se perpetua na profissão e ganha cada 

vez mais força na atualidade, onde ideias conservadoras do moralismo religioso estão 

sendo disseminadas na sociedade, influenciados por políticos de extrema direita, em 
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grande parte pertencentes às igrejas evangélicas, que ocuparam o espaço da política 

e governam o país. 

O movimento de reconceituação do Serviço Social foi um avanço na 

quebra de paradigmas conservadores que não contribuíam com as práticas 

profissionais e suas lutas junto a classe trabalhadora, mas, impulsionados pelo avanço 

do conservadorismo na sociedade, observa-se que existem assistentes sociais 

promovendo um verdadeiro retrocesso com suas práticas profissionais. 

Esse processo vem se desenvolvendo na contramão dos resultados 

de muitas conquistas que foram efetivadas através do empenho de vários 

profissionais da categoria, que travaram diversas lutas ao lado dos trabalhadores, com 

a promoção de debates e produções literárias na perspectiva de romper com ideias 

conservadoras e que culminou com a elaboração do Projeto Ético Político da 

profissão. 

O Projeto Ético Político da profissão dá direção ao profissional e 

reforça seu compromisso com a classe trabalhadora, reconhecendo-os como sujeitos 

portadores de direitos e não como classe pobre e necessitada de ajuda, que depende 

de ações filantrópicas promovidas através de ações assistencialistas e baseadas em 

valores morais religiosos. 

Segundo Sobrinho e Lima (2018), o pensamento conservador 

religioso comunga com o pensamento ideológico das classes dominantes e 

ultimamente vem avançando no Brasil e no mundo a passos largos, se aproveitando 

da falta de conhecimento que a sociedade tem sobre seu passado, história, lutas, 

conquistas e retrocessos, tomando como base velhos argumentos, como por exemplo, 

o perigo de extinção da família. 

No passado, os argumentos usados eram outros, como por exemplo, 

rebater a conquista do voto feminino e sua entrada no mercado de trabalho, na 

atualidade, conforme os autores, uma questão que está sendo utilizada é a do 

casamento entre casais homossexuais, que, segundo o pensamento conservador, 

pode ocasionar o caos na sociedade. 

Moreira (2019) chama para a necessidade da organização política dos 

profissionais do Serviço Social em tempos de adversidades, pelo qual a sociedade 

brasileira está passando, onde o atual governo representa a extrema direita dando 

continuidade no desmonte dos direitos conquistados da classe trabalhadora. 

Portanto, a autora pontua, que isso representa grande ameaça e o 
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Serviço Social, de acordo com seu projeto Ético Político, tem um compromisso com a 

classe trabalhadora e deve participar das suas lutas, pois conforme a autora, “(...) o 

debate de consciência e, consequentemente, a construção da necessidade de 

organização política tornam-se fundamentais para reverter esse quadro de barbárie 

que estamos vivendo!” (MOREIRA, 2019, p. 148). 

Em uma carta intitulada, “Carta aos assistentes Sociais Cristãos 

Brasileiros”, o Prof. Edson Marques Oliveira, se direciona aos profissionais do Serviço 

Social que são cristãos e também de outras denominações religiosas, para alertar, 

segundo ele, a uma série de atrocidades que vem sendo fomentadas no interior da 

profissão e na nação brasileira, conforme o autor o Serviço Social: 

 

(...) teve em sua base e origem princípios e valores cristãos, de dignidade 
humana e fraternidade. E que nos últimos 30 anos tem sido duramente 
destruído por uma ideologia que mente ao dizer que é democrática e plural, 
pois está a serviço de um único propósito, a disseminação de uma nova 
ordem societária socialista e comunista que visa sobretudo destruir valores e 
princípios cristãos (...). (OLIVEIRA, 2018) 
 
 

Segundo Oliveira (2018), se constitui em um projeto de poder e o autor 

cita Marx e sua chamada para o seguimento do ateísmo como método ao qual 

interpreta como: “a destruição da crença em Deus e consequentemente dos valores 

da família. (OLIVEIRA (2018). 

Oliveira (2018), considera o princípio da laicidade na profissão uma 

mentira contada aos profissionais, como também combate as críticas feitas, referentes 

a influência da religião e do regime do socialismo e comunismo adotados por parte 

dos profissionais que aderiram a teoria crítica materialista de Marx, dizendo que: 

 

Mentiram dizendo que a igreja é corrupta, que a direita, os conservadores e 
liberais são a causa de nossos males e que a solução é o socialismo e 
comunismo, e que para ser assistente social tem que ser marxista, o que a 
história recente nos mostrou muito ao contrário, em nenhum lugar do mundo 
esse sistema funcionou, e o que existe foi implantado pela violência, pela 
bala, pela doutrinação. E no Brasil, ao contrário do que foi prometido, se criou 
a maior corrupção da nossa história, não veio quando os militares estavam 
no poder, nem quando os primeiros governos mais conservadores 
assumiram, mas no auge de um governo que se dizia ser diferente, de 
esquerda e socialista, “onde o medo foi vencido pela esperança”. (OLIVEIRA 
2018) 

 

Oliveira (2018) continua com críticas direcionadas aos governos dos 

partidos de esquerda que, segundo ele, criou um processo de corrupção, o autor ainda 
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desqualifica as políticas sociais criadas ao mencioná-las como “migalhas e serviços 

de péssima qualidade”. (Oliveira, 2018). 

Segundo Oliveira (2018), essa categoria de profissionais que tem 

posicionamento baseado em teoria crítica e ao governo de esquerda, promovem a 

disseminação do ódio e da luta de classes. Ele acusa estes profissionais de utilizar a 

profissão como plataforma política partidária e ideológica, dizendo que estes utilizam 

o código de ética profissional como programa político, diz ainda que os profissionais 

e estudantes foram classificados como militantes alienados com discursos inflamados 

pela moralização e constituídos por uma ética vazia e sem coerência. 

Dessa forma, Oliveira chama a atenção dos profissionais cristãos, aos 

quais a carta é direcionada, para juntos, dar um basta ao que ele chama de “ditadura 

socialista comunista disfarçada”, e conforme sua interpretação conservadora, nada 

tem de justo e digno, e, para tanto, o autor chama a atenção dos profissionais para 

que: 

 

Uma cosmovisão cristã do trabalho deve ser resgatada, o que é diferente de 
fazer proselitismo ou doutrinação, como inclusive tem sido feito com o 
marxismo em nossa categoria e nas universidades. Essa cosmovisão eleva 
a essência do trabalho como uma atividade integral e integrada que não pode 
estar descolada de nossas crenças nosso ser de nossas ações. Logo, a 
palavra de Deus nos ensina no Apóstolo Paulo “que nosso trabalho em Deus 
não é vão”. (OLIVEIRA, 2018) 

 

Ao utilizar-se de pressupostos religiosos para a análise da realidade 

dos usuários que buscam por atendimento nos espaços sócio ocupacionais, o 

profissional do Serviço Social pode ser direcionado a fazer seu trabalho baseado em 

valores morais religiosos que estão no campo do senso comum, onde a efetivação de 

direitos pode dar lugar à filantropia. Sendo a pobreza consequência das 

desigualdades sociais, neste caso, poderia ser facilmente interpretada como algo que 

faz parte do ordenamento natural da sociedade. 

Neste sentido, a atuação profissional baseada em valores religiosos 

pode acarretar grandes prejuízos aos usuários que procuram as instituições na busca 

por atendimento. O Estado disponibiliza as políticas sociais para que sejam 

destinadas às famílias, os profissionais do Serviço Social são responsáveis por fazer 

essa mediação entre a classe trabalhadora e o Estado através do acolhimento das 

demandas trazidas e, pela proximidade nas relações com essa camada da população, 

tem a responsabilidade da seleção e repasse dessas políticas. 
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Sabendo-se da importância desta intermediação, não cabe neste 

contexto, a interferência da religião em atividades profissionais, através de 

julgamentos morais religiosos baseados em crenças pessoais, mas que infelizmente, 

tem se tornado prática comum entre alguns profissionais do Serviço Social, como foi 

possível constatar através das pesquisas de campo realizadas vinculada ao LERR – 

Laboratório de Estudos de Religiões  e Religiosidades durante a participação dos 

projetos de pesquisa: “A Influência de Valores e Princípios Religiosos na Execução 

das políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso e LERR: 

Sedimentações e Transformações no Campo Religioso, no período de 11/07/ 2018 à 

20/01/ 2019 em que a autora deste trabalho participou no processo de formação do 

curso de Serviço Social. 
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2.3               O RESULTADO DAS ENTREVISTAS COM AS ASSISTENTES SOCIAIS 

E AS ANALISES APROXIMATIVAS  

 

Essa pesquisa aqui apresentada é vinculada ao LERR – Laboratório 

de Estudos de Religiões e Religiosidades e foi realizada durante participação dos 

seguintes as projetos de pesquisa:  "A INFLUÊNCIA DE VALORES E PRINCÍPIOS 

RELIGIOSOS NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS NO 

MUNICÍPIO DE LONDRINA: ESTUDO DE CASO", coordenado / orientado pela 

professora Dr. CLAUDIA NEVES DA SILVA de 27/10/2017 a 20/01/2019 e 

"LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE AS RELIGIÕES E AS RELIGIOSIDADES – 

LERR: SEDIMENTAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO RELIGIOSO (2018-

2021)", coordenado / orientado pelo professor Dr. FABIO LANZA de 11/07/2018 a 

20/01/2019. 

Neste capitulo apresentaremos os dados da pesquisa de campo que 

serão expostos da seguinte forma: no primeiro momento, os aspectos metodológicos 

da pesquisa, em seguida, o perfil dos sujeitos da pesquisa e o momento os relatos 

das assistentes sociais a partir das entrevistas com as assistentes sociais. 

A metodologia de pesquisa foi do tipo exploratória de natureza 

qualitativa, e a ferramenta utilizada para a coleta de dados foi a entrevista do tipo 

semiestruturada com roteiro em anexo3, elaboradas durante as reuniões do projeto de 

pesquisa, em conjunto com os integrantes do grupo. 

Considerou-se como critério, a seleção de 7(sete) profissionais, do 

total de 22 (vinte e dois) que atuam em serviços públicos, em um município de 

pequeno porte da região metropolitana de Londrina onde as entrevistas foram 

realizadas. As profissionais atuam nas políticas de Assistência Social e Saúde junto 

aos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CAPS (Centro de 

Atendimento Psicossocial) e na Secretaria de Saúde do município.  

A escolha pelas políticas de Assistência Social e Saúde se deu pelo 

motivo de serem políticas de maior campo de atuação do município, neste sentido, foi 

feito este recorte.  

Com relação à escolha pelo município em questão, o motivo foi 

relevante, devido ao fato de que as pesquisas foram realizadas em municípios 

 
3 Conforme em Anexo A. 
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vizinhos e neste, as profissionais do município ainda não tinham participado.  

O fato de que a pesquisadora reside no município, onde foi realizada 

a pesquisa, contribuiu para facilitar a aproximação com as profissionais. O contato 

com as profissionais foi feito por telefone, onde foi feito o agendamento para a 

realização das entrevistas, em meados de outubro de 2017, nos espaços de trabalho, 

sendo que estas, prontamente se mostraram dispostas a cooperar com a pesquisa, 

cedendo parte de seu tempo para a realização da mesma.  

As profissionais, sujeitos dessa pesquisa, foram antecipadamente 

informadas dos objetivos e benefícios esperados, através de termo de consentimento 

de acordo com Resolução 466/2012 de 12 de dezembro de 2012 assinado em duas 

vias, sendo que uma das vias ficou com a profissional.  

 

(...) A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da 
pesquisa que requer tempo e exige alguns cuidados, entre eles destacam-se: 
o planejamento da entrevista, que deve ter em vista o objetivo a ser 
alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém que tenha 
familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, 
a disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que deverá ser 
marcada com antecedência para que o pesquisador se assegure de que será 
recebido; (...), a preparação específica que consiste em organizar o roteiro ou 
formulário com as questões importantes (LAKATOS, 1996, apud 
QUARESMA, 2005, p. 72 ). 

 
As questões chaves que envolveram as entrevistas foram:  

1--Você frequenta algum espaço religioso? Qual? 

5- No espaço religioso que você frequenta tem alguma ação sócio 

assistencial? 

6- Você participa ou já participou desta ação sócio assistencial? 

7- Esta atividade influenciou na escolha do curso de Serviço Social? 

8- Você experimenta/vivencia a sua espiritualidade no dia-a-dia? 

Como? 

9- Você relaciona os problemas sociais com que você lida no dia-a-

dia com sua espiritualidade? Como? 

10-Você se relaciona com usuários/pacientes de diferentes igrejas em 

seu cotidiano de trabalho? Como? 

11- Em seu local de trabalho há algum símbolo religioso? 
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Apresentaremos a seguir uma breve caracterização das assistentes 

sociais entrevistadas.  

Os sujeitos serão denominados como: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, 

AS6, AS7. 

TABELA 1:Caracterizaçao das assistentes sociais participantes da 

pesquisa 

 
AS 

SEXO ESTADO 
CIVIL 

LOCAL 
FORMAÇÃO  

ANO 
FORMAÇÃO 

POLÍTICA QUE 
ATUA 

INSTITUIÇÃO 

AS
1 

F Separad
a  

UEL 1992 Assistência social CRAS 

AS
2 

F Casada UEL 2005 Saúde Sec. Da 
Saúde 

AS
3 

F Casada UEL 2006 Saúde CAPS Álcool e 
Drogas 

AS
4 

F Solteira UEL 2008 Assistência social  CRAS 

AS
5 

F Casada UEL 2008 Assistência social CRAS 

AS
6 

F Solteira UEL 2004 Saúde CAPS II 

AS
7 

F Solteira UERJ 2004 Assistência social CAPS INF. 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na Execução 

das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 
 

 As profissionais que responderam as entrevistas são todas formadas 

em Universidades Públicas, há mais de dez anos, mais especificamente, entre onze 

e quinze anos e trabalham na política de saúde e assistência social. Foram inseridas 

em seus campos de trabalho mediante aprovação em concursos públicos sendo que 

apenas uma das profissionais reside em município vizinho. Das sete profissionais 3 

(três) atuam em Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) na Política da 

Assistência 3 em Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e uma na Secretaria da 

Saúde de Rolândia. 

Questionamos sobre a participação em espaço religioso e todas 

afirmaram que sim, que frequentavam esses espaços.  

TABELA 2: Participação em espaços religiosos: SIM ou NÃO 
 
AS Você frequenta 

algum espaço 
religioso?  

Qual?  Quantas vezes 
por semana? 

Há quanto tempo 
frequenta esse espaço? 

AS1 Sim Igreja 
Presbiteriana 
Independente 
(IPI) 

Uma 3 a 4 meses 

AS2 Sim Assembleia de 
Deus 

Uma 19 anos 
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AS3 Sim Igreja católica Duas a três  Sempre 

AS4 Sim Igreja Batista 
Independente 

Cinco a seis Sempre 

AS5 Sim Movimento 
Espírita 

Uma Desde infância 

AS6 Sim Ig. Evang. 
Confissão 
Luterana de 
Londrina 

Uma  13 a 14 anos 

AS7 Sim  Igreja Católica Todos os dias Desde 10 anos de idade 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na Execução 

das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 
 

Conforme as respostas acima, todas as profissionais frequentam 

espaços religiosos, sendo que duas são católicas, uma espirita e quatro são 

evangélicas. Com base nas respostas, foi possível identificar que as entrevistadas 

frequentam esses espaços por longa data, aproximadamente de 13 à 20 anos, sendo 

que duas sempre participaram. 

O Conselho Federal de Serviço Social - CFESS/CRESS realizou uma 

pesquisa, em maio de 2004, sobre o perfil dos assistentes sociais do Brasil, através 

da necessidade percebida de se estudar sobre a identidade da profissão. Segundo os 

dados da pesquisa, a maioria dos profissionais entrevistados era constituído por 

mulheres, 97% mulheres para 3% de homens, tendo idade entre a 60 ou mais anos 

no geral. No que se refere a religião dos assistentes sociais, havia uma variedade de 

religiões apontadas pelos mesmos, sendo que a maioria ainda era católica, com 

67,65%, seguida pela protestante com 12,69%.   

Considerando-se a distribuição por região, a religião católica 

predominava, entretanto, no Nordeste houve empate no segundo lugar 11,87% entre 

a espírita kardecista e a protestante que era mais forte no Centro-oeste 17,19% e 

menos forte no Sul, que tinha no segundo lugar profissionais sem religião (13,53%). 

O Sudeste apresentava o menor índice de ausência de religião 6,51%, que podia ser 

devido ao fato desta região apresentava a maior diversidade de religião, 6 das 11 

opções, sendo que o Nordeste também possuía variedade, 4 das 11 opções. 

A respeito da condição religiosa, 76% responderam que eram 

praticantes de alguma religião e apenas 24% disseram que não. No Centro-oeste o 

número de praticantes subiu para 86,21% e desceu para 69,57% no Sul. A 
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assiduidade religiosa do perfil geral dos profissionais brasileiros na época era de 76% 

de praticantes para 24% de não praticantes. 

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), de 2010, o número de evangélicos no Brasil aumentou para 22,16% em 

relação ao ano de 2000 que era de 15,41%, enquanto que o número de católicos em 

2000 era de 73,57% e em 2010 caiu para 64,63%. Dados que mostram o expressivo 

aumento de evangélicos no Brasil em 10 anos.  Dessa forma, percebe-se que de 

acordo com os dados da pesquisa realizada pelo CFESS/CRESS em 2004 e, com os 

dados do IBGE de 2010, a grande maioria dos profissionais possui religião sendo 

estas pesquisas evidenciaram que a religião católica está perdendo um significativo 

número de fiéis para a religião evangélica que está crescendo consideravelmente no 

Brasil. 

Quando se perguntou sobre a participação das profissionais em 

atividades nos espaços religiosos ao qual frequentam, quatro delas responderam que 

participam das atividades enquanto que 3 pontuaram que não participam, mas 

afirmaram já ter participado.  

TABELA 3: Participação das assistentes sociais nos espaços religiosos 
 

AS Você participa ou já participou de alguma atividade nesse espaço? Qual?  

AS1 Sim, estudo bíblico. 

AS2 Sim, grupo de jovens, de adolescentes e de mulheres casadas.  

AS3 Não, mas já participei. 

AS4 Sim, dos ministérios de jovens, missões, Trabalho com adolescentes e com crianças. 

AS5 Não, mas já participei. 

AS6 Não, mas já participei. 

AS7 Sim, grupo da divina misericórdia. 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 

Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 
 

O que podemos evidenciar nesses dados, é de que a maioria das 

profissionais participam de atividades nos espaços religiosos ao qual frequentam.  

Sobre a participação das profissionais em atividades nos espaços 

religiosos, (CARVALHO (2017) afirma que, a função do conservadorismo moral é de 

reafirmar as tradições, direcionar hábitos e costumes para que sejam seguidos sem 

questionamentos. O seguimento de uma religião presume a contribuição para o 

fortalecimento e consolidação das tradições através da participação de atividades que 
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contribuam para isso reforçando seus dogmas e pensamentos a serem seguidos e 

perpetuados por toda a comunidade religiosa. 

Quando perguntadas as profissionais se já participaram de alguma 

atividade sócio assistencial em espaço religioso, metade das profissionais 

entrevistadas participam ou já participaram de atividade socioassistencial em espaços 

religiosos ao qual frequentam e se influenciou na escolha do curso de Serviço Social, 

das sete profissionais três responderam que não, as demais confirmaram que teve 

influência na escolha do curso, como podemos ver a seguir: 

TABELA 4:Participaçao das assistentes sociais em atividade socioassistencial em 
espaço religioso 
 

AS Você participa ou já participou desta ação sócio 
assistencial? 
 

Esta atividade influenciou na escolha do 
curso de Serviço Social? 

AS1 Sim, já participei, já fiz projeto para o Lar Samuel Não, já era assistente social quando 
comecei a frequentar 

AS2 Não Não 
 

AS3 Não Não 
 

AS4 Sim Com certeza 
 

AS5 Sim, já participei. Um pouco 
 

AS6 Não Acredito que sim 
 

AS7 Sim, sou voluntária no Centro social como 
assistente social 

Sim, bastante 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 
Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 

 
 

Esse tipo de comportamento é comum entre os alunos que ingressam 

no curso de Serviço Social, como afirmamos anteriormente, e também de acordo com 

a percepção da pesquisadora em relação aos colegas de curso, e até mesmo com 

sua experiência pessoal, pois, a visão de ajuda e fazer o bem ao próximo foi percebido 

através de relatos de todos, desmistificada no decorrer do curso quando os alunos 

entraram em contato com o Referencial Teórico-Metodológico que clarificam os 

objetivos e propósitos da profissão do Serviço Social. 

De acordo com Monte (2009), a religião é uma organização que leva 

a uma compreensão e interpretação do mundo dentro da sua lógica onde se encontra 

o sentido da vida, alimenta esperanças, servindo de conforto para momentos difíceis 

que trazem sofrimentos, relações pessoais e sociais opressivas e oferece a seus 

participantes regras de conduta e padrões éticos.    
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De acordo com Batista e Coelho (2015), no processo sócio histórico 

a religião se instituiu como um importante fenômeno cultural.  

 

 
No entanto, a própria cultura é impregnada por influências ideológicas que 
norteiam os valores, as ideias e práticas das pessoas. A ideologia dentro da 
cultura religiosa atua como uma força motriz na manutenção de valores do 
passado arraigados de preconceitos e da proposta de manutenção de uma 
“ordem social” conservadora. (BATISTA E COELHO, 2015, p.7) 
 

O objetivo desta pesquisa não é emitir nenhum julgamento de valor 

que se expresse contrário às profissionais pelo seguimento da sua religião, pois, todos 

sem distinção, tem direito de seguir ou não a religião de sua escolha.  Com a pesquisa, 

procurou-se entender, sobre a influência da religião no trabalho do/as profissionais, 

portanto, se a religião e suas crenças exercem algum tipo de interferência no exercício 

profissional das assistentes sociais entrevistadas. 

Tendo em vista que, no movimento de reconceituação da profissão, 

procurou-se reafirmar o rompimento com intervenções baseadas em valores morais, 

religiosos, cristãos e reforçar que as práticas realizadas respeitem o princípio da 

laicidade, tomamos como referência, Batista e Coelho (2015), que sinalizam o 

reconhecimento de que os valores religiosos influenciaram a profissão na sua gênese, 

não legitima sua interferência e influência nas práticas profissionais.  

Foi perguntado as assistentes sociais se vivenciavam, experimentam 

sua espiritualidade no dia a dia e de que forma, ao que a maioria das profissionais 

responderam afirmando que sim, que vivenciam.  

TABELA 5: Síntese sobre vivenciar sus espiritualidade no dia a dia 
 

AS Você experimenta/vivencia a sua espiritualidade no dia-a-dia? Como? 

AS1 Com certeza, a gente tem nossos preconceitos, mas eu procuro trabalhar dentro dos critérios 
que a gente tem de atendimento. 

AS2 Eu acho que sim, através de ações, de coisas que acontecem no meu dia a dia que eu 
verifico que é de acordo com que eu acredito, com o que eu penso e tem muitas ações que 
acabam acontecendo através disso. 

AS3 Não, as vezes a gente tem alguma fala em relação a questão de Deus, de procurar algum 
apoio, mas falar especificamente no trabalho como forma de intervenção não. 

AS4 Não respondeu 

AS5 Não respondeu 

AS6 Sim, a partir do momento em que a gente olha o outro com empatia, com respeito, como 
um ser que está ali, que merece ser digno, que merece um bom atendimento. 

AS7 Sim, tento bastante, relacionar o que eu aprendo na igreja, o que eu vivo na igreja também 
no meu trabalho pra não ter aquela dicotomia eu ter uma teoria e uma prática diferenciada. 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 
Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 

 
A AS1 afirmou que vivencia e admite ter alguns preconceitos, mas, 
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que procura trabalhar dentro dos critérios de atendimento. Estes critérios de 

atendimentos são fornecidos pelo Estado, de acordo como mencionamos, ao criar 

políticas sociais para serem destinadas à camada mais pobre da população, criou-se 

também critérios e condicionalidades para seu acesso, uma vez que, é do seu 

interesse minimizar a distribuição destas políticas e ampliar o investimento nos setores 

econômicos e no mercado para o obter o crescimento e desenvolvimento do país, 

para que possa concorrer com os mercados internacionais e na intenção de se igualar 

aos mesmos. 

Desta forma, para a concretização e conservação do seu projeto de 

se manter o poder e privilégios, promove-se apenas pequenas mudanças, 

preservando o que já está posto e que favorece a sua ideologia, portanto, é contrário 

ao pensamento crítico que identifica e busca retratar as formas de injustiças e 

desigualdades presentes na sociedade.  

Este pensamento crítico é necessário ser incorporado no trabalho dos 

assistentes sociais, uma vez que o Estado realiza a propagação de pensamentos e 

ações conservadoras na sociedade que pode influenciar negativamente o trabalho das 

assistentes sociais, quando estes aderem a  pensamentos que e se limitam à apenas 

obedecer aos critérios e condicionalidades que o Estado impõe, para que através da 

análise  crítica da realidade, seja possível direcionar os recursos que possui na 

tentativa de criar planos e projetos que vão além de um atendimento imediatista, 

tecnicista profissional.    

Já a AS2, diz que sua crença, sua espiritualidade influenciam na forma 

como interpreta os acontecimentos do dia a dia e de que suas ações acontecem 

através disso, a AS3 relata que reproduz a fala em relação, segundo ela, à questão 

de Deus, de procurar apoio, mas entra em contradição, quando afirma em seguida 

que não usa de suas crenças para intermediar as intervenções junto aos usuários. 

O conservadorismo religioso também pode ser usado como 

ferramenta e, através dos seus valores pode direcionar e alienar o comportamento 

das pessoas, dos profissionais, para que contribuam para a manutenção e 

consolidação do projeto neoliberal 4do Estado ao qual, a Igreja e Estado 

 
4 O termo neoliberalismo já era registrado em alguns escritos dos séculos XVIII e XIX, mas começou a 
aparecer com mais força na literatura acadêmica no final dos anos 1980, como uma forma de classificar 
o que seria um ressurgimento do liberalismo como ideologia predominante na política e economia 
internacionais. A ideia é que durante um certo período de tempo, o liberalismo perdeu predominância 
para o keynesianismo, inspirado pelo trabalho de John Maynard Keynes, que defendeu a tese de que 
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conjuntamente se beneficiam, conservando privilégios e poder sobre o povo.  

 A AS6, fala em ter um olhar empático com o outro, respeito, sobre o 

usuário ser merecedor de  dignidade e bom atendimento, mas não menciona os 

direitos do usuário, assim como no primeiro código de ética da profissão, elaborado 

em 1947, submetido aos dogmas da religião católica, com características doutrinárias 

e conservadoras, que orientava ao assistentes sociais a cumprir os compromissos da 

profissão observando a lei de Deus, sendo que, na seção onde trata dos deveres para 

com o beneficiário, orientava a respeito da dignidade da pessoa humana, inspirando‐ 

se na caridade cristã.  

Há uma proximidade da fala da profissional AS6, de como ela percebe 

e realiza a acolhida profissional, com as orientações feitas pelo código de ética de 

1947, o qual foi reformulado para a superação do atendimento baseado em valores 

conservadores que excluem a potencialidade dos direitos humanos.  

A AS7 declara que, na realização do seu trabalho, seu direcionamento 

se baseia nos valores aprendidos na religião que segue, segundo ela, são valores 

importantes, e, portanto, segundo a profissional, tem que servir como base para suas 

práticas profissionais. Esses são traços marcantes do conservadorismo religioso que, 

como dissemos anteriormente, influenciou a profissão na sua gênese e que agora, 

devido a conjuntura política de retrocesso e conservadorismo, abre espaço para que 

as concepções conservadoras originadas da religião ganhem força e influenciem 

significativamente o modo de atuação de profissionais do Serviço Social. 

Como podemos observar, através da fala das profissionais, todas as 

que responderam a questão, dizem vivenciar sua espiritualidade no dia a dia, admitem 

sua influência na forma como interpreta os acontecimentos e ações que acontecem, 

reproduzem falas à respeito de procurar Deus, de procurar apoio aos usuários e dizem 

se apoiar no que aprende na igreja para a realização do seu trabalho. Sobre isto, 

 
os gastos públicos devem impulsionar a economia, especialmente em tempos de recessão. Keynes era 
favorável ao Estado de bem-estar social.A partir dos anos 1970, o mundo passou a vivenciar um 
declínio do modelo do Estado de bem-estar social, o que deu espaço para que ideias liberais aos 
poucos voltassem a ter preferência na política. Uma das primeiras experiências consideradas 
neoliberais no mundo foi levada a cabo pelo Chile. Em 1975, o ditador chileno Augusto Pinochet entrou 
em contato com acadêmicos da Escola de Chicago, que recomendaram medidas pró-liberalização do 
mercado e diminuição do Estado. Entre tais medidas estavam a drástica redução do gasto público, 
demissão em massa de servidores públicos e privatização de empresas estatais. As eleições de 
Margareth Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos no início dos anos 1980 
também foram indicativos desse fenômeno. Ambos são considerados até hoje líderes neoliberais. Visto 
em: https://www.politize.com.br/neoliberalismo-o-que-e/?https://www.politize.com.br/, em 02/11/2019 
às 16:21 horas. 
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Batista e Coelho (2015) afirmam que: a religião desenvolve mudança nas práticas 

profissionais, através de atitudes fraternais e solidarias, servindo assim como 

mecanismo de motivação para o entendimento dos problemas sociais. 

O código de ética da profissão de 1947, sofreu interferência da teoria 

social da Igreja católica, portanto, as orientações para a prática profissional dos 

assistentes sociais eram influenciadas pelos dogmas da religião católica. A orientação 

aos profissionais era que cumprissem com os compromissos da profissão observando 

a lei de Deus, os direitos naturais do homem e o bem comum, de acordo com a lei, 

sendo fieis ao juramento prestado perante o testemunho de Deus. (ABAS, 1947) 

 Dessa forma, pode-se perceber, através das entrevistas, que o 

trabalho das profissionais, continua sendo influenciado pela religião, observando a lei 

de Deus, assim como preconizava o código de ética de 1947 da profissão, elaborado 

num contexto extremamente conservador.  

De acordo com os depoimentos das profissionais, mesmo a profissão 

tendo o princípio da laicidade, encaminhar o usuário para que este busque uma 

instituição religiosa, não se constitui para elas como intervenção da religião em seu 

trabalho profissional, evidenciando assim, que há um desconhecimento ou 

distanciamento do Projeto Ético-Político da profissão e demais normativas.  

Como foi mencionado anteriormente, o conservadorismo religioso se 

limita a interpretar as expressões da “Questão social” como provenientes de 

desajustes morais e espirituais. Não considera o fato de que são decorrentes do 

sistema capitalista de produção e da consequente exploração da classe trabalhadora 

através da apropriação do que é produzido e mal distribuído, onde a maior parcela 

fica com o capitalista que detém os meios de produção, enquanto que para o 

trabalhador fica uma parcela mínima e insuficiente para sua sobrevivência.  

O entendimento de que os problemas dos usuários seriam de ordem 

espiritual, ou que, problemas gerados pela relação de produção entre capital e 

trabalho e suas contradições, seriam resolvidos através das ações filantrópicas 

oferecidas por estas instituições se configuram em um retrocesso nas ações 

profissionais com ações fundamentas no conservadorismo religioso que influenciou a 

profissão na sua gênese. 

Contudo, apesar de existir entidades organizativas da profissão como 

a associação brasileira de ensino e pesquisa em serviço social - ABEPSS responsável 

pela formação, o  Conselho Federal do Serviço Social - CFESS, o Conselho Regional 
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do Serviço Social - CRESS, que faz a organização e, dá embasamento e sustentação 

à profissão, e a partir de todos os avanços conquistados através da produção de 

conhecimentos, como área de saber, de conhecimento e eventos, colocados 

hegemonicamente pela categoria e pelas entidades que informam e dão 

direcionamento aos profissionais, a AS7, ainda assim, demonstra compreensão 

equivocada da profissão.  

Quando se pergunta às profissionais se fazem relação dos problemas 

sociais aos quais vivenciam no dia a dia com sua espiritualidade, a maioria das 

profissionais afirmaram que sim.  

TABELA 6: Relação problemas sociais x espiritualidade 

   AS Você relaciona os problemas sociais com que você se depara no dia-a-dia com sua espiritualidade? 
Como? 
 

AS1 Não vejo como relacionar a minha espiritualidade, eu creio em um Deus que é maior e que é capaz 
de transformar, eu creio que se Deus quer ele muda a realidade de uma pessoa mas também 
eu sei que nós temos o livre arbítrio, cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas 
escolhas da vida e não tem como mudar se você não quiser. Sempre que eu tenho 
oportunidade eu procuro falar de Jesus, de você buscar, então você se sensibiliza. 

AS2 Eu relaciono porque na verdade eu acredito muito na bíblia e a bíblia tem muitas passagens 
que diz que com o passar do tempo as coisas iriam ficando piores e eu acredito que muitos 
problemas sociais são de acordo com o que está escrito na bíblia. 

AS3 Não 
 

AS4 Ah sim, com certeza, eu acredito sim que tem a ver, mas eu não sou uma pessoa que está 
alienada no tempo e no espaço, eu sei que existem outras questões no mundo, do capitalismo, da 
nossa sociedade, da questão social, então, tudo isso é um bolo. Vamos dizer assim, tudo isso é 
uma coisa que está muito atrelado e eu acredito sim que o ser humano tem a questão 
espiritual e eu acho que sim essa questão é muito importante.  

AS5 Eu relaciono sim, porque na doutrina espírita a gente acredita na reencarnação, então eu 
relaciono às situações, eu fico analisando assim, daí eu não estou analisando como assistente 
social, mas como (...) e espírita. As situações que as pessoas me apresentam, as pessoas que eu 
atendo eu relaciono sim com a reencarnação porque a gente fica pensando, porque tem pessoa 
que é rica saudável glamorosa e tem outras pessoas que passam por situações tão difíceis e a 
explicação religiosa que eu tenho é a reencarnação.  

AS6 Sim, bastante, eu relaciono isso aí bastante é os problemas sociais que você diz assim é no 
trabalho, como que é essa relação, pra eu tenta entende? Eu tento daquela mesma forma, o 
que eu entendi assim, no atendimento assim eu tento lida de acordo com a minha religião 
né a minha religião influencia bastante na minha prática, (...), no modo de você atende que 
você é se dirigi às pessoas né influencia bastante.  
 

AS7 Sim, bastante, no atendimento eu tento lidar de acordo com a minha religião, a minha religião 
influencia bastante a minha prática. 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 
Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 

 
Ao relacionar os problemas sociais com que lidam no seu dia a dia, 

tais como, a pobreza, a fome, o desemprego e vários outras expressões da “questão 

social”, como sendo de ordem espiritual, evidencia-se que o pensamento ligado ao 

conservadorismo religioso tem influenciado seu trabalho e sobre isso Simões diz que:  



62 
 

Os valores religiosos tradicionais se mostram ocupando lugar de destaque na 
relação entre Serviço Social e religião, de forma a deixar evidente que o 
exercício profissional tem se caracterizado em sua maioria pela afirmação 
desses valores religiosos e em menor medida pela afirmação e uso das 
técnicas profissionais. (SIMÕES, 2005, apud Dutra, 2015, p.9) 

 
 Quanto a isso, Dutra (2015), cita Simões (2005), para evidenciar que 

os valores religiosos tem orientado as práticas dos assistentes sociais, sendo usado 

como parâmetro ético para as ações profissionais, como se estes tivessem passado 

pelo processo de formação e saído, sem serem atingidos pelo aprendizado.  

Com relação a atender os usuários pertencentes à diferentes 

religiões, e como se dá este processo, as profissionais afirmaram estar em contato 

com usuários pertencentes à várias crenças.  

TABELA 7:Sintese sobre a relação com usuários de diferentes 

religiões 

AS Você se relaciona com usuários de diferentes igrejas em seu cotidiano de trabalho? Como? 
 

AS1 Não respondeu 
 

AS2 Sim, a gente atende a diferentes religiões e eu acredito que essa é a parte mais importante do 
trabalho do assistente social que é saber separar a religião, (...), mas eu sei que através dessa 
escolha, eu e várias amigas, vendo como era o curso e vendo o que eu falava, escolheram o 
curso de serviço social aliando a religião, e eu acredito que a gente tem que saber separar essa 
questão, principalmente quando a gente vai lidar no dia a dia com o usuário. 

AS3 Sim, aparece de tudo, católico, ateu, evangélico, mas a maioria não é praticante, nós até temos 
aqui no CAPS um pastor que vem na sexta-feira e ele faz um momento de reflexão, mas ele 
não é voltado a uma igreja específica. Os pacientes gostam bastante, alguns acabam sendo 
convidados e eles acabam frequentando alguma igreja, mas a gente percebe que é uma coisa bem 
passageira, eles não conseguem permanecer. 

AS4 Sim, atendendo aqui no CRAS, eu atendo a pessoas de todo tipo de religião, não só as que 
são as mesmas, que compartilham da mesma fé que a minha obviamente mas, assim que a 
gente tem uma ética profissional, que eu respeito muito, eu prezo muito pela ética profissional, 
então aqui a gente atende a todo mundo da mesma maneira, da mesma forma e respeita também 
o usuário na escolha da questão religiosa, da maneira com que ele escolheu.  

AS5 Eu lido, (...) eu não levo isso em consideração. Não, eu até levo em consideração sim porque 
em certas situações eu mesma aconselho a pessoa: Você tem uma religião? Tenho. Qual é? 
Católica, evangélica. Daí eu até falo: Vai lá procurar um pastor, frequenta mesmo a igreja. 
Conversa com alguém da tua igreja, pede um conselho. Assim, só pra isso que eu levo em 
consideração pra pessoa. Às vezes eu vejo que ela ta precisando de uma ajuda mais 
profunda e até nessa área religiosa mesmo ela precisa de uma espiritualidade. Ela precisa 
de uma coisa que se apegar pra ela ter mais esperança na vida, então, eu aconselho a ela ir 
na religião dela, mas fora isso eu não levo em consideração. 

AS6 Sim (...)Às vezes a gente tem que se pontua. Aqui não é espaço pra você dizer o que o outro 
tem que fazer, se ele não for para uma igreja, não vai resolve nada. A gente sabe que isso é 
importante, mas aqui nós estamos falando de um serviço de saúde então, a pessoa está 
vindo aqui em busca de ajuda porque, se Deus nos capacitou, pra gente poder escolher uma 
profissão e trabalhar nela, nós temos que levar isso em consideração. (...)  

AS7 Sim, bastante (...) eu respeito as outras religiões, (...) e eu acho que no trabalho também tem que 
ter esse respeito, eu não posso discriminar, ter algum tipo de preconceito, até mesmo pelo 
código de ética e também até pela questão da religião que é tratar todo mundo como irmão, 
como ser humano né, eu não vou diferenciar por causa da religião. 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 
Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 
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Como podemos observar, a AS3 relata que permite a realização de 

atividades de cunho religioso na instituição, realizada por líder espiritual junto aos 

usuários que frequentam a instituição. A AS5 diz orientar os usuários para que 

procurem a religião quando se sentem desesperançados em consequência das 

mazelas sociais. A AS6 diz que o usuário vai até a instituição para buscar ajuda, se 

diz capacitada por Deus para exercer sua profissão e que leva isso em consideração 

nos atendimentos que realiza. Já a AS7 acha importante seguir o código de ética da 

profissão e também seguir o que a religião diz em tratar a todos como irmãos sem 

fazer diferença.  

No entanto, de acordo com orientação do CFESS – Conselho Federal 

do Serviço Social, através da revista CFESS Manifesta de 06 de janeiro de 2016, 

intitulada: Queremos Estado Laico Já, direciona a atuação dos assistentes sociais, 

conforme valores e princípios ético-políticos, na afirmação da luta pelos direitos 

humanos da sociedade, contrária a todas as formas de injustiça, intolerância, barbárie, 

e da recusa às ameaças ao Estado Laico, na perspectiva de uma atuação em 

conformidade com o Projeto Ético Político da profissão.  

Portanto, as implicações para uma atuação baseada em julgamentos 

conservadores, ao se descolar do projeto ético-político da profissão, o profissional do 

Serviço Social estará reforçando e perpetuando toda forma de violência e privações 

sobre este segmento pauperizado da sociedade. 

Das 7 assistentes sociais entrevistadas apenas uma admitiu ter 

símbolo religioso na instituição, a AS7 e a AS4 não responderam com segurança.     

TABELA 8: Símbolo religioso no local de trabalho: SIM/NÃO 

AS Em seu local de trabalho há algum símbolo religioso? 

AS1 Não 

AS2 Não 

AS3 Não 

AS4 Eu creio que não, não vi nenhum aqui não. 

AS5 Não 

AS6 Não 

AS7 Eu não costumo carregar crucifixo, nada disso aqui no trabalho né é, mas atualmente até tenho 
uma santa que até fui eu que dei pra terapeuta ocupacional e ela que colocou no nosso 
mural lá que a gente tem, depois eu posso até te levar lá pra você ver mas, fora disso não tem, 
nem crucifixo, não tem nada, assim nenhuma imagem, nada religioso assim. Eu não sei assim se 
essa santa que ela colocou acho que tem coisa de quinze dias que eu dei pra ela e ela colocou 
lá. 

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 
Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 

 
Com relação a permanência de símbolos religiosos nas instituições 
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públicas, a orientação feita pela revista do CFESS, CFESS Manifesta, da edição 

especial: Em defesa do Estado Laico, pontua os inúmeros ataques e violações à 

laicidade do Estado que são historicamente banalizados no cotidiano, como por 

exemplo, os numerosos feriados religiosos, a publicação da Constituição Federal sob 

a proteção de Deus e a presença de símbolos religiosos nas instituições públicas.  

Segundo o CFESS, a defesa da laicidade do Estado deve se constituir 

como uma exigência democrática por ser compatível com os valores e princípios do 

projeto ético-político da profissão do Serviço Social, que asseguram liberdades e 

direitos, supondo valores universais e que excluem particularismos confessionais no 

enfrentamento ao avanço do conservadorismo, das intolerâncias, crimes de ódio e 

barbáries. 

Quando perguntado se as profissionais gostariam de falar algo além 

das perguntas feitas, as respostas foram as seguintes: 

TABELA 9: Comentários das participantes da pesquisa 

AS  Você gostaria de falar alguma coisa que não perguntei? 
 

AS1 Tenho 25 anos de formada, teve pessoas que eu convivi, profissionais que me ensinaram muito, a 
UEL, Foreias, o grupo social da Umepar. Quando eu participava acho que era uma época em que a 
gente tinha muito o que aprender, porque sempre traz alguma coisa. Você participar, é um momento 
de reflexão da prática profissional, com profissionais que trabalham com a parte teórica. Profissionais 
de outros municípios que compõem, que fazem parte da região. A gente estava sempre junto 
discutindo, a Marcia Helena Lopes, desde a época da LOAS em 94, que a LOAS é de 93, a gente 
iniciou as discussões e a gente estava sempre junto discutindo. Refletindo sobre a prática 
profissional. Na época vinha vários professores da UEL, o Evaristo, a Jolinda, um trabalho de 
amostragem no município que a Jolinda participou junto com o Município. Era um projeto deles da 
UEL, eu sinto muita falta disso hoje. Mas também a minha vida mudou muita coisa, várias coisas que 
teve na UEL, que era por módulo, eu acabei nem indo, porque tinha que dar suporte em casa. E tem 
a minha neta, e para eu sair o dia inteiro de casa e voltar depois das 17 hrs, pra mim é complicado. 
Você tem seus princípios e não tem como você desconsiderar tudo aquilo em que você acredita no 
teu trabalho. Você procura de dedicar em tudo aquilo que você faz. Busca orientar as pessoas 
da melhor forma porque, a palavra de Deus fala, não digo amar teu próximo como a ti mesmo, 
que eu quero ver se alguém ama o próximo como a si mesmo no dia a dia. Porque até conflito 
familiar a gente tem, com os filhos, com o marido. Que a gente está sempre na correria, sempre 
cheia de coisas pra fazer e as horas vão passando e a gente tem os compromissos, as 
cobranças tanto no trabalho como em casa. Não tem como você desconsiderar tudo isso no 
momento em que você vai na casa da pessoa. A pessoa está lá deitada, faz dois anos que está 
lá desempregada. Você oferece curso, não vai. Você fala pra fazer cadastro único, não vai, 
mas na hora de ir lá pra reunião da cesta básica vai. Você fala pra pessoa que tal dia você vai 
estar lá e, eu tenho transporte na teça e na quinta, nos outros dias eu não tenho, porque eu 
compartilho o motorista com outro programa e eu tenho que aproveitar os dias que eu tenho 
transporte para fazer as visitas domiciliares. E se a pessoa não está, tenho que voltar noutro dia, na 
outra semana e a pessoa fala que estava esperando e eu não fui. E onde ela estava quando a gente 
foi?  Então acontece de tudo, tem aqueles que esperam tudo certinho, recebe as orientações e faz 
tudo do jeito que você falou e, quando você volta e pergunta se deu certo, responde que deu. Mas 
naquele momento algo não deu certo, teve um gasto maior com medicamento, o filho ficou doente, 
e se precisar de ajuda de novo, não tem problema, a gente vai, faz a visita e verifica e, na medida do 
possível a gente faz.         

AS2 Não 
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AS3 O que é bem comum aqui é o que te falei, as pessoas quando vem para o tratamento, elas buscam 
outras vertentes de apoio e é muito comum eles procurarem uma igreja. E é muito comum eles 
falarem que começaram a frequentar uma igreja e que estão mais fortalecidos. E essa questão do 
usuário de álcool e drogas, ela é bem comum escutar esse tipo de fala de eles terem ido procurar 
algum apoio religioso e a maioria deles hoje vão par a igreja evangélica porque lá eu acho que acaba 
sendo um pouco mais acolhedora. Tendo uma doutrina de não poder fazer algumas coisas em 
relação a vida mundana, e isso para o paciente, é como se fosse uma coisa mais dura que ajuda a 
colocar eles na linha e mantê-los longe daquilo que é prejudicial pra eles, e é bem comum eles 
procurarem. 

AS4 Não sei assim se tem alguma coisa mas assim que você não tenha me perguntado, mas essa 

questão da religiosidade é muito difícil porque as vezes a gente atende pessoas que chegam aqui 

com demandas e que querem falar um pouco dessa questão espiritual, querem falar de suas 

dificuldades e eu sou aberta a isso, totalmente aberta a isso, eu entendo que o serviço social tem 

uma posição em relação a isso mas eu entendo também que o ser humano é muito maior que a 

academia, muito maior do que o curso e a profissão que nós temos. O ser humano tem os seus 

princípios que foram construídos durante toda uma vida e que não são 4 anos de universidade 

que vai acabar com isso. Então eu acho isso muito importante, eu acho que eu respeito a profissão, 

ele vem muito forte e eu acho que isso também a gente precisa entender mas eu acho também que 

precisa haver um equilíbrio que talvez essa seja a palavra que mais define o meu pensamento 

hoje, um equilíbrio, um respeito, as pessoas que tem uma visão de mundo diferente do que o 

Serviço Social no que diz respeito a religiosidade. Eu acho que sim não podemos ser pessoas 

que tem a religião e entendem que isso, o desrespeito por exemplo é uma coisa por exemplo que eu 

não aceito que eu acho que isso a gente tem que respeitar nas duas mãos sabe tanto das pessoas 

que são cristãs como das pessoas que são espíritas como das pessoas que são do candomblé ou 

que não acreditam em nada mas também respeitar aqueles que acreditam de alguma maneira isso 

influencia na vida e na forma em que ela vai viver e na forma com que ela vai ver o mundo. Então 

isso reflete diretamente no meu atendimento à essa pessoa, eu não posso atender uma pessoa que 

chega aqui e ela tem uma fé, por exemplo, eu estou, vou contar uma experiência rápida, nós estamos 

trabalhando com mulheres em tratamento de câncer de mama e do cólon do útero e a gente está 

fazendo um trabalho de maquiagem, fotos com essas mulheres, de autoestima e de prevenção e 

uma dessas mulheres me relatou que ela não pode fazer porque a igreja dela não permite, ela é de 

uma certa denominação e não aceita que passa maquiagem, não aceita que tira foto e uma 

profissional quis até influenciar ela mas eu acredito que nós como profissionais do Serviço Social 

nós precisamos respeitar essa individualidade, essa religiosidade porque essa mulher tem uma fé, 

tem história, tem princípios e se ela acredita em Deus, na verdade se a instituição religiosa que ela 

está coloca isso pra ela e ela vive bem e ela vive feliz com isso nós como profissionais não podemos 

ultrapassar esse limite. Então acho que a gente precisa ter e é uma coisa que a gente sente que 

muitas vezes a universidade , não a instituição mas as pessoas que a frequentam combatem muito 

isso então, eu acho que o respeito tem que ser de mão dupla, querendo me posicionar em relação a 

isso sabe porque eu acho que é uma coisa que é muito enfiado goela abaixo , eu acho importante 

sabe, é uma coisa que dá para caminhar tranquilamente, eu acho que desde o momento que você 

for uma pessoa esclarecida, uma pessoa atenta ao teu mundo , uma pessoa que lê, uma pessoa que 

tem posicionamento, porque o que as pessoas acreditam, vou defender agora os cristãos, é que os 

cristãos são alienados e nem todos são, existe seres pensantes que entendem o mundo , pessoas 

que tem relevância nessa sociedade sabe e eu acredito sim em Deus e acredito sim que a 

espiritualidade é importantíssima na vida do ser humano, mas isso não me deixa de ser uma boa 

profissional, com ética, com empenho naquilo que eu faço.   

 

AS5 O que eu queria dizer, é assim, eu sou uma pessoa que eu me considero religiosa e eu tenho essas 
minhas crenças muito sólidas na minha vida, mas no trabalho, e inclusive, essa última pergunta, se 
tem algum símbolo religioso, aqui eu sempre primei e fiz questão de mante essa questão de continuar 
sendo laica então. Eu sou uma que eu não aprovo de maneira nenhuma, símbolo religioso aqui, por 
mais que eu seja crente em Deus e em Jesus. Mas eu não aprovo aqui, um símbolo religioso. Já 
houve ocasiões de algum evento de final de ano, alguma coisa de alguém querer chamar um 
pastor ou um padre, pra fazer uma benção, e eu fui contra porque o Estado é laico e eu acho 
que não se deve misturar religião, apesar de eu achar muito importante, mas eu acho que não é o 
objetivo aqui, não cabe aqui.   
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AS6 Deixa eu só acrescentar um pouquinho, eu enquanto profissional de saúde e saúde mental, nós 
estamos vivenciando assim uma situação bastante atípica, por muito tempo a gente tinha um público 
maior de crianças e hoje a gente tem um grupo muito maior de adolescentes, nós fizemos uma 
capacitação lá em maio, na luta anti-manicomial pra toda rede de serviço dos profissionais do 
município de Rolândia para trabalhar a questão da auto lesão, do suicídio, nós estamos no setembro 
amarelo, é o mês da luta internacional contra o suicídio e nós estamos bastante preocupados com o 
número de adolescentes crescendo não deprimidos mas apáticos, sem perspectiva de vida, sem 
ânimo, sem vontade, sem religião que a gente sabe que isso é um pilar importante pra nós enquanto 
seres humanos. De todos os encaminhamentos que chegam 90% tem sido de adolescentes nos 
últimos meses, então a gente está bem assustado com os pre- adolescentes doentes, agora há 
pouco acabou de sair uma paciente que está aguardando vaga para internação e é muito triste isso 
porque o nosso trabalho é não internar, é tratar, que a família tenha a capacidade de lidar com o 
problema, que o próprio paciente tenha a capacidade de lidar com o problema e nós enquanto 
profissionais não podemos falar: Olha você tem que procurar uma igreja porque um adolescente 
cortante nós não podemos fazer isso mas a gente sinaliza que é importante sim a pessoa buscar 
conforto, se ela já participa de alguma denominação ou alguém da família, um amigo, porque 
isso vai fortalecer ele enquanto pessoa, nós trabalhamos aqui priorizando o bem estar 
daquela pessoa e é muito triste ver que ela não tem perspectiva nenhuma , que qualquer 
motivo ela não consegue lidar com o problema, não consegue lidar com os conflitos 
familiares, com a violência na escola, é muito triste ver isso, o quanto as pessoas estão 
apáticas, estão com falta de afeto, com falta de respeito com o outro e principalmente com si 
mesmo, de se amar, de se gostar, de amar a vida, é muito triste isso e no nosso trabalho a 
gente tenta resgatar isso. Dizer pra ele que ele é importante sim, que os problemas da família dele 
vão continuar e não depende só dele de mudar, muitas crianças e adolescentes estão adoecendo 
por conta do contexto familiar e escolar também, enfim, no contexto em que ele vive, é muito triste 
ver isso e nosso trabalho é tentar resgatar isso, é tentar mostrar que ele tem valor, que é possível 
viver, que isso vai ser temporário, que ele vai tratar mas infelizmente isso acaba senso a válvula de 
escape, a partir do momento em que o adolescente se corta é um sinal de que ele não está bem e a 
gente vai ver tem até outras coisas, ele realmente pode ter um transtorno mental mais grave e a 
gente está vivendo esse momento atípico e a gente está se organizando aqui para poder atender 
essa população que não para de crescer.              
 

AS7 Da questão da influência? Eu achei muito interessante essa pesquisa de vocês né, eu achei bem 
interessante ainda mais assim, pra gente do serviço social que a nossa religião, pelo o que eu 
estudei né, nasceu até dentro de uma religião, dentro da igreja católica. Eu estudei na UERJ, 
é São Tomás de Aquino que vem com a ação social, ele instrumentalizou tudo isso e a nossa 
profissão envolve bastante isso, na questão da religião, não só por ter nascido dentro de uma 
religião como no cotidiano também a gente lida bastante. O ser humano é um todo né a gente 
não pode é dividir essas questões, que nem quando vem uma questão, vem uma pessoa que é 
protestante, eu sei que ela é protestante, eu conheço um pouco do protestantismo aí eu sei que 
aquilo influencia na visão dela de mundo né. Influencia no que ela acha do transtorno dela, do que 
que ela pensa do transtorno dela. Influencia na vida dela toda e eu tento é fazer o meu trabalho 
baseado nisso, vendo o ser humano como um todo e dentro desse todo tem a questão também 
da religião, da religiosidade que é muito forte.  

Fonte: Dados sistematizados pelo projeto: A Influência de valores e Princípios Religiosos na 
Execução das Políticas Sociais Publicas no Município de Londrina: Estudo de Caso em 2017. 

 
 

Conforme as respostas acima, das profissionais entrevistadas, 

podemos constatar que seus valores e crenças religiosas se misturam no 

entendimento as demandas sociais que vivenciam no atendimento aos usuários no 

cotidiano do seu trabalho. Para Boschetti (2015), esses profissionais se apropriam de 

ideias conservadoras e as incorporam em suas práticas profissionais se distanciando 

do projeto ético-político da profissão.  
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Portanto, como podemos identificar, a religião está presente nos 

espaços de trabalho das profissionais influenciando suas ações, e ao se pautar 

nesses princípios conservadores da moralidade religiosa, podem reproduzir análises 

equivocadas para se pensar no trabalho junto à classe trabalhadora, que é pautado 

na possibilidade do acesso aos direitos já constituídos.  

A religião faz parte da cultura dos povos, não há como dissociar da 

vivencia daqueles que dela necessitam e escolhem seguir e viver, de acordo com suas 

doutrinas. A religião também pode ser usada como projeto de poder por aqueles que 

se apropriam dela para se beneficiar, para obter privilégios, alienar pessoas em seu 

benefício. 

Como já sabemos, a classe trabalhadora é explorada constantemente 

pelos seus empregadores, e, portanto, encontra-se desprotegida e não necessita 

apenas da ajuda que é realizada através das ações filantrópicas por voluntários e 

próprias das instituições religiosas, mas isso que não condiz com a ação profissional 

dos assistentes sociais, que tem como um dos princípios a garantia de direitos. 

As expressões da questão social, interpretadas equivocadamente, 

segundo o moralismo religioso, como sendo consequência de desvios de 

personalidade ou espirituais, quando pautadas em análises críticas da realidade, sob 

a ótica da dinâmica da exploração do sistema capitalista de produção, possibilita a 

percepção das injustiças, desigualdades e violências geradas por esta dinâmica entre 

capital e trabalho que necessitam ser corrigidas para que se conquiste a liberdade e 

universalidade dos direitos. 

As políticas sociais são conquistas da classe trabalhadora que, 

através de lutas e pressões exercidas junto ao Estado, obtiveram direito ao acesso 

destas para o enfrentamento e correções das injustiças as quais são submetidos. Para 

isso, o Estado conta com a intermediação dos profissionais do Serviço Social, que, 

por estar em contato direto com essa classe, elaboram, intermediam, organizam e 

repassam à essa população, as políticas públicas que o Estado disponibiliza. 

A intervenção do assistente social é na direção da viabilização dos 

direitos sociais da classe trabalhadora. A questão da caridade, de fazer o bem, 

pertence ao campo da religião, das práticas espirituais, fraternais que não são 

finalidades da profissão. A religião, neste contexto, é um tema complexo, mas é 

necessário esse debate na profissão. 

 De acordo com o que foi possível observar, a religião é um dos 
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elementos da cultura dos povos e se constitui uma pratica histórico cultural, que pode 

influenciar vários setores da sociedade, como influenciou também na formação 

profissional dos primeiros assistentes sociais. Porém, seus dogmas e valores morais, 

não servem de base para o entendimento e trato da “questão social”, objeto de 

trabalho dos assistentes sociais.  

Dessa forma, considera-se o debate sobre religião e trabalho 

profissional de grande relevância devido à seriedade e importância do compromisso 

com a classe trabalhadora. Portanto, faz-se necessário que a categoria dos 

profissionais assistentes sociais, tenha conhecimento da profissão, das normativas 

que dão direção às formas de intervenção, e acima de tudo, posicionamento e 

engajamento político nas lutas ao lado da classe trabalhadora.  

 Os assistentes sociais, mesmo exercendo o direito de seguir uma 

religião, precisam ter a clareza de que nos espaços sócio ocupacionais, as ações 

profissionais devem ser pautadas no Projeto Ético Político da Profissão, que vem com 

a premissa da laicidade para que, equívocos sejam evitados, devido a profissão poder 

impactar consideravelmente sobre a vida das famílias, nas decisões  de a quem se 

destinará as políticas sociais, tendo em vista que o número de famílias que procuram 

acesso a estas políticas é consideravelmente maior do que os benefícios 

disponibilizados.  

A partir dos dados relatados, encontra-se um grande desafio, que é 

problematizar a profissão e também a interferência da religião no trabalho dos 

assistentes sociais. Esse não é um tema que se encerra, que se esgota nesta 

pesquisa, e sim, demonstra o quanto é necessário a aproximação com a realidade 

desses profissionais e a problematização que relaciona a questão da profissão e da 

religião.   
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3            CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta desta pesquisa foi de entender se havia a manifestação da 

vinculação religiosa das assistentes sociais no seu trabalho profissional e, ao se 

deparar com esta questão, houve a percepção da necessidade da aproximação e 

da ampliação do debate sobre o tema: A Interferência da Religião no Trabalho dos 

Assistentes Sociais, sendo esta pesquisa fruto de participação em projetos de 

pesquisa na Universidade Estadual de Londrina. 

Para a coleta de dados, foram feitas entrevistas semiestruturada, através de 

pesquisa de campo, com 7 (sete) assistentes sociais, o que tornou possível 

identificar que existe a permanência da interferência da religião no trabalho das 

assistentes sociais que participaram da pesquisa.     

Com esta pesquisa, compreendemos que a profissão teve na sua gênese, a 

influência da teoria social da Igreja Católica, fazendo com que a profissão tivesse 

viés moralista, o que também estava presente nos conteúdos transmitidos no 

processo de formação dos profissionais nas primeiras escolas do Serviço Social. 

Na construção deste trabalho, abordamos o termo Conservador e sua 

reconfiguração que adequa seus valores de acordo com o interesse das classes 

dominantes com a naturalização das relações sociais, a divisão da sociedade em 

classes e a desigualdade social. Abordamos também, a consolidação do 

pensamento conservador contemporâneo e sua função social ideológica, que no 

Brasil, atualmente, possui elementos teóricos e políticos do conservadorismo 

clássico com significativas tendências ao crescimento da intolerância, ataques aos 

direitos civis, políticos e sociais.  

Apontamos o conservadorismo religioso como uma das expressões do 

conservadorismo onde Sanchez (2011) afirma que, alguns movimentos religiosos 

empregam mecanismos de manipulação e alienação em seus fiéis seguidores, 

induzindo ao fundamentalismo e incitando ou protagonizando, episódios de 

conflitos violentos em defesa de uma a visão apocalíptica do combate entre o bem 

e o mal.  

Através de Pinheiro (2015), discorremos sobre o avanço do chamado 

neoconservadorismo como reação a crise estrutural do capital e das lutas e 

conquistas ocorridas no mundo do trabalho, apontando a necessidade da 

compreensão desse fenômeno, e de como determinados complexos sociais e 
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instituições, como as religiões por exemplo, se manifestam na reprodução destas 

questões na sociedade e suas contradições.  

Sobre o avanço de políticas neoliberais e conservadoras, estas fazem parte 

de um projeto que visa diminuir os gastos do governo através da redução das 

políticas sociais sendo que, no Brasil, nas eleições presidenciais em 2018, as 

expressões do conservadorismo religioso se fizeram presentes culminando na 

posse do atual presidente de extrema direita e retomou-se a defesa da não 

laicização do Estado.  

Discorremos sobre a gênese do Serviço Social, as transformações ocorridas 

sob a influência do conservadorismo religioso e suas manifestações na profissão.  

Segundo Netto (2005), a compreensão da gênese histórico-social da 

profissão não se explica somente com o surgimento da “questão social” de uma 

forma genérica, mas sim, na sua constituição dentro do contexto da sociedade 

burguesa na organização monopólica sendo interpretado equivocadamente entre 

alguns autores, que tratam a profissão como uma relação de continuidade entre o 

Serviço Social profissional e a filantropia assistencial.  

Segundo o autor, não se pode negar a existência da relação de continuidade 

deste pensamento dentro da profissão que a afeta negativamente e que convive 

com uma relação de ruptura que, segundo Netto (2005), é decisiva no 

estabelecimento do Serviço Social como profissão. 

A partir de Batista (2016) nos aproximamos do tema do Movimento de 

Reconceituação no Serviço Social que estabelece um grande marco na profissão, 

se constitui como base do projeto ético-político e resulta em reflexões críticas sobre 

a urgência de se romper com seu caráter conservador.  

Também discorremos sobre a importância de se oferecer uma formação 

crítica e de qualidade para preparar os futuros profissionais, sobretudo quando se 

verifica que parte das profissionais tem posicionamento favorável no que se refere 

a interferência da religião nas práticas profissionais. 

 Apesar do movimento de reconceituação do Serviço Social ter sido um 

avanço na quebra de paradigmas conservadores, impulsionados pelo avanço do 

conservadorismo na sociedade, observa-se que existem assistentes sociais 

promovendo um verdadeiro retrocesso com suas práticas profissionais.  

A pesquisa de campo possibilitou identificar como se expressa a 

interferência da religião no trabalho das profissionais entrevistadas, a intensa 
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participação destas profissionais na religião e, de como valores adquiridos através 

dessas atividades, influenciam e servem de base na realização de seu trabalho 

junto aos usuários e suas famílias nos espaços sócio ocupacionais. 

Identificamos também que, grande parte das profissionais não consideram 

errado falar aos usuários sobre Deus, sobre procurar alguma religião ou mesmo de 

permitir que um líder religioso realize momentos de orações dentro dos espaços 

socio ocupacionais e até considerarem isso, uma necessidade para solução mais 

profunda das queixas que são apresentadas. 

As manifestações religiosas se evidenciam também pela existência 

de uma figura de imagem religiosa na instituição onde trabalha uma das entrevistadas, 

outra profissional diz permitir a presença de líderes espirituais e que fazem momentos 

de espiritualidade no início das atividades na instituição e também nas comemorações 

e nas festividades do encerramento do ano, no campo sócio ocupacional.  

Houve também a afirmação de uma das profissionais que disse 

indicar, durante atendimento, para que o usuário procure uma instituição religiosa, um 

líder espiritual. Outra diz se basear nos ensinamentos recebidos na religião e através 

do que está na bíblia para encontrar respostas para a solução dos problemas no 

cotidiano de trabalho junto aos usuários. A maioria das profissionais entrevistadas diz 

relacionar os problemas sociais aos quais vivencia no cotidiano de trabalho com suas 

crenças espirituais. Esses dados confirmam que os valores apreendidos na religião 

dessas profissionais estão servindo de base para a realização do trabalho que 

desenvolvem junto aos usuários. 

As consequências da vinculação da religião com o trabalho das 

assistentes sociais refletem diretamente no atendimentos aos usuários, na forma 

como a profissional o percebe, como uma pessoa merecedora de ajuda e de 

orientações para que evolua como ser humano, evolua espiritualmente e se adeque 

as normas sociais para que haja harmonia social, não o enxergando como sujeito de 

direitos, ou percebendo a violação de direitos sofridas por estes sujeitos.  

Dessa forma, conclui-se que sendo assim, este profissional não 

trabalha na perspectiva do reconhecimento de direitos dos sujeitos ou na tentativa da 

viabilização destes, na perspectiva de assegurar proteção social.   

Desta forma, sinalizamos a importância da construção da defesa da laicidade 

do Estado e, a defesa deste princípio na atuação dos assistentes sociais no seu 

espaço de trabalho, reforçado à partir de Yazbeck, Degenszajn e Paz (2019), que 
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sinalizam a importância de que os movimentos sociais, partidos políticos, 

organizações sindicais, universidades e o associativismo civil, se movimentem na 

realização do aprofundamento de debates sobre os rumos da democracia no país, 

na intenção de compreender, resistir e transformar essa realidade. 

O tema do debate da interferência da religião no trabalho dos profissionais 

do Serviço Social é bastante pertinente, quando se pensa na qualidade da 

formação e da ação profissional dos assistentes sociais na atual conjuntura, 

vivemos um momento de desmonte dos direitos sociais e das políticas públicas, 

devido a nova investida do pensamento conservador na sociedade.  

Durante o processo de pesquisa para a formulação deste trabalho constatou-

se a dificuldade em encontrar material produzido sobre este tema apesar da sua 

urgência e importância, uma vez que, a interferência da religião e seus valores traz 

prejuízos aos usuários do Serviço Social e também na qualidade do trabalho 

executado por seus profissionais.  

A partir dos estudos realizados e a da incapacidade de aprofundar-se em 

todos os dilemas que surgiram, propõe-se, à partir deste trabalho, que seja feito um 

maior aprofundamento na questão do crescimento das religiões evangélicas no 

Brasil em relação à Igreja Católica, principalmente as Igrejas Pentecostais que 

estão ganhando terreno rapidamente na conquista de fiéis seguidores, ocupando e 

exercendo considerável influência em espaços e estancias de poder na política, 

nas mídias e junto a sociedade em geral .  

Apontamos a necessidade de se aprofundar sobre a formação dos 

profissionais do Serviço Social, visto que, frente a mercantilização da educação, as 

profissões em geral, e isso inclui o Serviço Social, vem sofrendo um declínio na 

qualidade dos cursos de graduação universitária. Considera-se também a questão 

da apreensão dos profissionais do Serviço Social a respeito da formação 

continuada, das capacitações e demais especializações que oportunizam o 

aprendizado constante aos profissionais, visto que, atualizar-se em relação as 

legislações e mudanças que ocorrem na sociedade constitui-se em uma das 

grandes necessidades da profissão.  

Através dos apontamentos desta pesquisa, em que a aproximação desse 

tema, surgiu durante os estudos realizados visando a realização deste trabalho de 

conclusão de curso, esperamos provocar o interesse em novas pesquisas sobre o 

tema , visto que, possui grande relevância para a profissão e pode contribuir para 
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a melhoria da qualidade do trabalho, podendo refletir no atendimento aos usuários 

que buscam pelos serviços oferecidos nas instituições onde atuam os profissionais 

do Serviço Social.  
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ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Projeto de Pesquisa: 
 

“Questão social e religião: possíveis implicações na prática profissional do 
Assistente Social” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

 Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa Questão social e 
religião: possíveis implicações na prática profissional do Assistente Social, a 
ser realizada na “Universidade Estadual de Londrina e/ou na Universidade 
Federal Fluminense no espaço onde está ocorrendo o Congresso”. O objetivo da 
pesquisa é “Entender os princípios religiosos que forjam a concepção de mundo das 
assistentes sociais; e entender os valores religiosos que influenciam o comportamento 
dos assistentes sociais”. 
 Sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma: responder 
a 12 perguntas que versam sobre sua religião, religiosidade e prática profissional. 
Você não será identificada, muito menos a instituição onde trabalha, apenas a política 
social que implementa. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o (a) 

senhor (a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que 

isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que 

suas informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão 

tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. Ao final da pesquisa, ou seja, 36 (trinta e seis) meses, a sua entrevista 

será incinerada. 

Esclarecemos ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) 
por sua participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da 
pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 
participação na pesquisa. 

Os benefícios esperados são fortalecer a formação profissional do/da 
Assistente Social na construção de seu arsenal teórico-metodológico e contribuir para 
as dimensões técnico-operativa e ético-política da profissão. 

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas, necessite de maiores esclarecimentos ou 
sinta-se desconfortável em relação a alguma questão, eu e minhas alunas 
estaremos à sua disposição na secretaria do evento durante todos os dias, das 
9hs às 12hs e das 14hs às 17hs, colocando-nos à disposição para esclarecer ou 
atendê-lo/a. Também coloco à disposição meu telefone: 
Pesquisadora responsável: Claudia Neves da Silva  
Telefone: (43)3337-9986; (43)9106-6891 
Email: silva31101@hotmail.com 

mailto:silva31101@hotmail.com
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Ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC – Laboratório Escola, 
no Campus Universitário, telefone 3371-5455 ou por e-mail: cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 
devidamente preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor(a). 
 
Londrina, ___ de ________de 201_.  
 
Pesquisadora Responsável 
Profa. Dra. Claudia Neves da Silva 
RG: 07.137.427-6  
 

 
_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

SUJEITO DE PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima. 

 
Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 
Data:___________________ 

 
  

mailto:cep268@uel.br
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ANEXO B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 QUESTÕES DAS ENTREVISTAS COM AS ASSISTENTES SOCIAIS 

 

1--Você frequenta algum espaço religioso? Qual? 

2-Quantas vezes por semana? 

3-Há quanto tempo frequenta esse espaço? 

4-Você participa ou já participou de alguma atividade nesse espaço? Qual? 

5- No espaço religioso que você frequenta tem alguma ação sócio assistencial? 

6- Você participa ou já participou desta ação sócio assistencial? 

7- Esta atividade influenciou na escolha do curso de Serviço Social? 

8- Você experimenta/vivencia a sua espiritualidade no dia-a-dia? Como? 

9- Você relaciona os problemas sociais com que você lida no dia-a-dia com sua 

espiritualidade? Como? 

10-Você se relaciona com usuários de diferentes igrejas em seu cotidiano de 

trabalho? Como? 

11- Em seu local de trabalho há algum símbolo religioso? 

12-Você gostaria de falar alguma coisa que não perguntei? 

 


