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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Maria Clara Richter. A APROXIMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

BRASILEIRO COM A TEORIA SOCIAL CRÍTICA DE MARX: CONTRIBUIÇÕES 

PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 202. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Serviço Social) – Centro de Educação, Comunicação e Artes, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso tem por finalidade compreender a aproximação 

do Serviço Social brasileiro com a Teoria Social Crítica de Marx, buscando evidenciar 

as contribuições que essa interlocução proporcionou para a construção do projeto de 

formação profissional dos assistentes sociais brasileiros expresso nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Serviço Social de 1996. Para isso, a pesquisa 

foi construída a partir de uma revisão de literatura utilizando-se das obras de José 

Paulo Netto e Marilda Iamamoto, autores da vanguarda profissional que inauguraram 

o diálogo e interlocução da profissão com o marxismo, e de textos que evidenciaram 

a construção de um novo projeto de formação profissional a partir desta interlocução, 

tendo o currículo mínimo de 1982 como balizador para a construção das Diretrizes 

Curriculares de 1996.  A partir da pesquisa, identificamos que a proposta de formação 

profissional que foi sendo elaborada sustentava-se na defesa de um  novo perfil 

profissional a ser formado, estabelecido a partir da importância da unidade teoria e 

prática, da necessidade de conhecimentos teórico -analíticos e interventivos, 

ancorados pela capacitação teórica-metodológica, ética-política e técnico-operativa e  

sustentada em uma lógica curricular fundamentada em núcleos de fundamentação, 

entendidos como um conjunto de conhecimentos indissociáveis.  Nesse projeto em 

construção, considerando a interlocução com o marxismo, a profissão e a formação 

são consideradas a partir dos seguintes pressupostos: a profissão compreendida 

como um produto sócio-histórico inserido no processo de produção e reprodução das 

relações sociais; a relação entre trabalho e a profissão sob o domínio do capital que 

dispõe do controle e gestão da força de trabalho; a explicitação do estatuto de 

assalariamento da profissão;  os fundamentos da “questão social” e suas expressões 

como demandas da profissão; a indissociabilidade entre formação e trabalho 

profissional. 

Palavras-chave: Serviço social. Formação profissional. Marxismo 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como tema a investigação da aproximação do Serviço 

Social brasileiro com a teoria social crítica de Marx.  

O interesse pelo tema surgiu através da inserção nos Projetos de Pesquisa “As 

Concepções de Formação Profissional Em Serviço Social: Um Estudo da Formação 

Graduada Presencial na Realidade Paranaense” e “As Particularidades Constitutivas 

Do Ensino Do Exercício Profissional Na Formação Dos Assistentes Sociais: A 

Realidade Das Escolas Paranaenses” no início do 2º ano de Graduação do curso de 

Serviço Social na UEL (2018). 

A partir dos estudos realizados sobre a formação profissional em Serviço Social, 

tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais de 1996, evidenciou-se 

que a direção social da profissão e da formação se sustenta na teoria social de Marx, 

expressando um posicionamento analítico e político diante da sociabilidade burguesa, 

reconhecendo os antagonismos das classes sociais e as contradições oriundas da 

relação capital X trabalho.  

 Considerando os estudos realizados nos projetos, sobretudo através da revisão 

de literatura, ficou evidente que a formação profissional, na contemporaneidade, tem 

se expressado e compreendido, a partir da defesa de uma concepção de formação 

alinhada a esta direção social historicamente construída, que se ancora nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (1996), que tem por princípios, a “adoção de uma teoria social 

crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de 

universalidade, particularidade e singularidade”, e do “estabelecimento das 

dimensões investigativa e interventiva como princípios formativos e condição central 

da formação profissional, e da relação teoria e realidade” (DIRETRIZES GERAIS 

PARA O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, 1996, p.6).   

 Entretanto, a partir da revisão de literatura realizada, explicitaram-se diferentes 

compreensões sobre a direção social, reivindicando-se uma análise e 

posicionamentos marxistas. De um total de 197 artigos com esse tema, 61,92% 

apresentaram uma explicação referente à como a formação profissional é exposta, 

sendo estas divididas em cinco tendências explicativas da formação profissional, 

dessa forma “A formação profissional e a afirmação do projeto ético-político”, primeira 

tendência identificada, faz referência a direção social adotada, exposta de duas 

formas, sendo a primeira na defesa dos direitos sociais e humanos, no campo da 
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emancipação política; a segunda na concepção de que a defesa desses direitos 

pressupõe a superação da sociedade burguesa.  

Para se argumentar sobre a importância de se investigar sobre o tema, retoma-

se à Jose Paulo Netto, em “O Serviço Social e a tradição Marxista”, o autor inicia seu 

pensamento abordando a interlocução entre o Serviço Social e o marxismo partindo 

de três núcleos distintos, sendo as vertentes culturais, os desdobramentos 

problemáticos e as possibilidades de interação.  

Netto (1989) inicia seu pensamento apontado para um denominador comum, 

sendo este a inserção do serviço social e do marxismo na sociedade burguesa. 

Entretanto, o antagonismo está presente na diferença presente ao modo que o 

marxismo analisa a sociedade no contexto do capitalismo concorrencial, e por sua 

vez, o Serviço Social é entendido como profissão no contexto de transição do 

concorrencial para o capitalismo imperialista monopolista.  Por consequência surgem 

às distinções de entendimento da questão social provenientes da teoria social crítica 

e da interpretação do Serviço Social, apontando para um equívoco da categoria ao 

modo que é nutrida pelo conservadorismo. "Elementar e basicamente, é uma 

profissão, porém, uma profissão que se institucionaliza e se afirma nutrindo-se de um 

conjunto de saberes ancorados numa vertente teórica (a do pensamento conservador) 

antagônica a marxiana" (NETTO, 1988, p.93). 

Netto (1991) também expõe que mesmo com suas diferenças o Marxismo trouxe 

avanços para a categoria profissional, ao modo que ampliou a percepção crítica, 

passou a adotar como necessidade a compreensão do contexto histórico e político e 

da própria história de construção da profissão, resumido como uma estagnação 

posterior ao progresso. O progresso segundo autor possibilitou embasamento teórico 

e condições de pluralismo dentro da profissão, orientando para uma melhor 

interpretação e entendimento de posturas adotadas, a superação do senso comum e 

a economia política como via de explicação da sociedade.  

 Também, a paulatina revisão da compreensão original da profissão como sendo 

restritamente “profissionais da prática”, explicitou que apesar das especificadas, a 

teoria e prática estabelecem uma relação de análise do cotidiano profissional. Emerge 

a compreensão para além das questões emergências, nitrindo de uma referencial 

teórico metodológico no entendimento das demandas.  

        A profissão passa inicialmente a ter um contato promovido pela militância 

partidária e, por conseguinte transferida para a prática profissional, segundo 



13 

 

Iamamoto (2008). Dessa forma, emerge a nova direção social adotada pela categoria 

profissional, orientando parte dos projetos pedagógicos dos cursos de Serviço Social, 

presente no Projeto Pedagógico do curso de Serviço Social na Universidade Estadual 

de Londrina que tem como princípio o perfil do profissional a ser formado 

comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética, ou seja, 

ações profissionais feitas em nome da construção de uma nova ordem societária e do 

compromisso com a classe trabalhadora. 

      É necessário ainda, considerando ser outro estimulo no interesse pelo tema, 

analisar o contexto profissional atual, no qual emergem contestações referentes às 

mudanças ocorridas a partir do processo de Reconceituação da profissão e novas 

propostas, problematizando o diálogo do Serviço Social com o marxismo, como vem 

sendo apresentado em movimentos como no documento das “23 Teses pela Reforma 

do Serviço Social Brasileiro”, o qual aborda como 1° tese a necessidade de retorno ao 

início da profissão e resgate das “essências e origem” da mesma, desconsiderando 

todas as conquistas advindas da teoria crítica em virtude dos problemas que a 

profissão vem enfrentando, os quais são consequências do próprio sistema capitalista 

(compreensão esta resultante dos estudas promovidos pela teoria social crítica de 

Marx), identificados como problemas na tese:  

a)perda de espaços profissionais tradicionais para outras profissões e 
profissionais; b) urgência de abertura de novos espaços e alternativas 
de postos de trabalho; c) um contexto onde os serviços de 
atendimento tanto individuais, grupais e comunitários são 
incessantemente requisitos;  d) outras competências, habilidades e 
posturas PROFISSINAIS são exigidas, mas não são ofertadas nas 
faculdades e nem em cursos de qualificação contínua - o que leva os 
profissionais a ficarem defasados e perderem espaços e oportunidade 
de trabalho e emprego; e) as demandas e comportamento dos clientes 
das organizações, das políticas, dos serviços cada vez requerem mais 
estudos e planejamento estratégico interventivo, e menos discursos e 
defesa de narrativas globalizantes destituídas de praticidade, 
materialidade e resultados efetivos para os cidadãos, políticas 
públicas, organizações e sociedade; f) formação, currículo,estágios e 
formação continuada que estejam conectados às reais demandas e 
não em serviços e numa ideologia e um projeto político-partidário 
(OLIVEIRA, 2017,p.4) 
 

Diante deste movimento de crítica ao marxismo e de sua apropriação pelo 

Serviço Social é urgente debatermos a questão para não cairmos na armadilha de 

reivindicar um Serviço Social “neutro”, mas também, de não conceber uma profissão 

como protopartido.   
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Nessa perspectiva, iniciamos um estudo para evidenciar como a formação 

profissional de assistentes sociais brasileiros construiu a aproximação com a teoria 

social crítica de Marx e os rebatimentos para se pensar a formação profissional. 

Assim, delimitamos como problema de pesquisa: “Quais as contribuições da 

interlocução do SS brasileiro com a teoria social crítica de Marx para a construção do 

projeto de formação profissional sustentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

1996? ”. 

Para responder ao problema de pesquisa, elencamos como objetivo geral: 

evidenciar as contribuições que a interlocução do Serviço Social brasileiro com a teoria 

social crítica de Marx proporcionou para a construção do projeto de formação 

profissional dos assistentes sociais. 

E como objetivos específicos: explicitar como se construiu a aproximação do 

Serviço Social Brasileiro com a Teoria Social Critica de Marx; apresentar a trajetória 

de construção do Projeto de Formação Profissional em Serviço Social atual a partir da 

interlocução com a Teoria Social Critica de Marx; e apontar os desafios que se fazem 

presentes na direção da afirmação da teoria social crítica de Marx para a formação 

dos/as assistentes sociais. 

Em relação à metodologia, a pesquisa apresenta natureza qualitativa e a sua 

tipologia é explicativa. Referente à natureza da pesquisa que é qualitativa, Antônio 

Chizzotti (2001, p.80) ressalta: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 
que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

Como apontado pelo autor, estando envolvido com a pesquisa, tem-se a 

valorização de quem observa na construção da pesquisa. Desse modo, é uma 

pesquisa explicativa, apontando para os referenciais teóricos críticos da teoria social 

crítica de Marx presentes na formação profissional de Serviço Social, para este fim 

recorreremos a utilização da revisão de literatura, definida por Luna “[...] uma peça 

importante no trabalho científico e pode, por ela mesma, constituir um trabalho de 

pesquisa” (1997, p.80). É, desse modo, construída a partir da revisão de literatura 

referente ao tema adotado. 
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Dessa forma, a revisão de literatura foi construída tendo por referências as obras 

de José Paulo Netto e Marilda Iamamoto, considerados a vanguarda no debate da 

interlocução do Serviço Social com a teoria social crítica de Marx, com destaque para 

os livros "Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pos-64" 

e "Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-

metodológico", possibilitando, assim, um conhecimento mais amplo referente a 

aproximação objetivada.  

Também foram utilizadas algumas obras importantes das décadas de 1980 e 

1990, onde tivemos esse momento de explicitação dessa aproximação, tal como 

“Serviço Social e a Tradição Marxista”, “Notas sobre marxismo e Serviço Social, suas 

relações no Brasil e a questão do seu ensaio”, “Marxismo e Serviço Social” do José 

Paulo Neto; e “Serviço Social em tempo de Fetiche”, “Revistando um clássico da 

interlocução do Serviço Social com a tradição marxista”, “Marxismo e Serviço Social: 

uma aproximação”, “Renovação e Conservadorismo no Serviço Social”, O Serviço 

Social na Contemporaneidade” da Iamamoto. O segundo capítulo compreendeu o 

Currículo Mínimo de 1982, Parecer n. 412/82, Proposta produzida pela comissão de 

especialistas e referendada pela ABEPSS em 1999, Proposta aprovada pelo CNE-

MEC, através do Parecer 492/2001 e as Diretrizes Curriculares Nacionais do 1996.  

Ademais, é necessário pontuar que o desenvolver deste trabalho perpassou 

durante a conjuntura da pandemia causada pelo COVID-19, resultando na 

necessidade de alterações dos objetivos iniciais, ao modo que pretendia-se construir 

uma pesquisa descritiva, seguida de pesquisa documental e por fim, as entrevistas, 

tendo estas o objetivo de identificar os componentes curriculares presentes no curso 

de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina que fizessem referência ao 

marxismo, sendo realizada com os discentes e docentes do curso que apresentassem 

essa discussão no interior das disciplinas.  

Diante dessas circunstâncias a pesquisa foi redesenhada de acordo com as 

possibilidades de desenvolvimento em meio ao ensino remoto e os objetivos revistos 

sem o estabelecimento de uma instituição especifica alvo da pesquisa, se tornando 

uma revisão de literatura. 

A partir dessas considerações o presente trabalho está organizado em dois 

capítulos. No primeiro capítulo são apresentados os caminhos de aproximação do 

Serviço Social e a teoria social crítica de Marx, isto é, o momento histórico de 

interlocução e suas principais características e as contribuições de José Paulo Neto e 
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Marilda Iamamoto referente a essa interlocução.  No segundo capítulo apresentamos 

o projeto de formação profissional do Serviço Social, retomando a trajetória do 

Currículo Mínimo de 1982, seus fundamentos e seus avanços e fragilidades; e em 

seguida, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Serviço Social, 

apresentando seus fundamentos. Por fim, apresentamos as considerações finais e 

referencias.  
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1 OS CAMINHOS DA APROXIMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COM A TEORIA 

SOCIAL CRÍTICA DE MARX    

 

1.1 O MOMENTO HISTÓRICO DE APROXIMAÇÃO        

Para discorrer sobre a aproximação do Serviço Social brasileiro com a teoria 

social de Marx faz-se necessário compreender o contexto histórico em que a profissão 

estava inserida, assim como os resultantes e a influência para os movimentos que 

surgiram, compreendendo que a aproximação não advém diretamente da ocorrência 

da ditadura, mas de diversos outros determinantes históricos e existentes dentro da 

categoria profissional. 

Partiremos o estudo dos anos de 1960 e 1970, com o movimento de renovação 

profissional no Serviço Social ocorrido no Brasil, tendo em vista o descompasso com 

a Reconceituação1 que estava sendo desenvolvido nos países da América Latina, 

como descrito por José Paulo Netto (2015). O movimento brasileiro teve por origem 

um carácter conservador, em contraposição à efervescência critica latina, não sendo 

compreendido como o movimento de Reconceituação dos países latinos, mas sim 

uma reformulação profissional. 

Faz-se necessário ainda, de acordo com Faermann (2016), compreender as 

características política, social e econômica da conjuntura autocrática burguesa2 e o 

governo militar. Em virtude do contexto de mudanças, a década de 1960 é 

caracterizada pelo discurso anticomunista e uma dependência maior do sistema 

capitalista, ocasionando a imposição mais agressiva do capitalismo. Amália (2010) 

levanta em seu estudo, a década de 1960 até o período de redemocratização, 

englobando a luta por direitos e as estratégias de controle de classe frente à ascensão 

de movimentos pela democracia, pontuando dessa forma, o período ditatorial, iniciado 

em 1964. 

A emersão do processo renovador, como explicado por Dutra (2018), conta 

com a ocorrência de uma revisão crítica nas ciências sociais, enfraquecimento da 

                                                           
1 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina, iniciado na década de 1960, 

teve como principais países Argentina, China, Brasil e Colômbia, entretanto não apresentou caráter 
homogêneo dentro da categoria. Consistiu na contestação denúncia do Serviço Social Tradicional na 
profissão, a partir do questionamento e reflexão crítica da profissão e os aspectos teórico-
metodológicos, assim como a busca na construção de uma nova proposta de ação profissional. 

2 Para compreensão da autocracia burguesa, levaremos em consideração os estudos de JPN (2011) em 

Ditadura e Serviço Social. A autocracia burguesa é compreendida como o “rearranjo político das forças 
socioeconômicas” pós 1964 que visavam assegurar a reprodução desenvolvimentista, partindo de 
concepções antinacionais e antidemocráticas. 
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influência ideológica de instituições históricas, como a Igreja Católica, e a ampliação 

do protagonismo estudantil.  

Zacarias (2013) evidencia o momento da institucionalização da profissão, a 

qual inicialmente era orientada pela doutrina social da Igreja Católica e comprometida 

com a manutenção da ordem social, em que ocorre a emersão de questionamentos 

frente à sociedade e as novas características atribuídas no campo sócio cultural 

resultante dos meios de resistência. Dessa forma, a partir do movimento de 

Reconceituação, tem-se o levantamento de indagações referentes ao positivismo, isto 

é, parte da categoria profissional identifica a necessidade de uma revisão do 

referencial teórico-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

metodológico que até então orientava o Serviço Social, resultando no distanciamento 

do positivismo em detrimento da aproximação com a teoria marxista.  

A autora aponta ainda para alguns movimentos que contribuíram para o 

processo de institucionalização do Serviço Social a partir do cenário de agravamento 

da questão social, entendendo a profissão como um dos instrumentos estatais de 

resposta para as exigências e contradições do sistema capitalista. 

Tais processos sociais, resultantes do nível de produção material que 
se instala neste período, desembocam em movimentos que irão 
influenciar diretamente a institucionalização do Serviço Social: a 
organização de grupos operários; a criação de estruturas no âmbito do 
Estado, sob a intervenção da burguesia, de controle e atendimento de 
algumas necessidades da classe trabalhadora; e a organização de 
setores da Igreja Católica, para a cristianização dos trabalhadores e o 
afastamento dos mesmos de ideias revolucionárias. (ZACARIAS, 
2013, p.48) 
 

Dessa forma, Zacarias (2013) apresenta elementos, que como veremos 

adiante, fizeram-se presentes nas mudanças profissionais que ocorreram com o 

movimento de Reconceituação.   

O movimento de Reconceituação latino americano consistiu o elemento 

condutor da crítica ao Serviço Social Tradicional, resultando na necessidade de 

revisão dos aspectos conservadores presente na profissão. Obtém-se assim, 

condições de construção de uma postura crítica e a tentativa de superação do 

conservadorismo, realidade distinta da conjuntura ditatorial que permeava o Brasil. 

Ocorre também a construção de um pluralismo profissional, além de um maior 

aprofundamento teórico da categoria, sendo entendido o processo como um avanço 

profissional. Simionatto (2018) acrescenta ainda como maiores legados do movimento 
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a aproximação com a perspectiva marxista e a abertura com outras áreas de 

conhecimento.  

Netto (2015) em seu estudo faz uma análise dos avanços desse movimento, 

sendo algumas dessas vantagens apresentados pelo autor. São apontados a 

formação de uma relação sólida entre os profissionais latino americanos, 

possibilitando um intercambio continental teórico; exposição da dimensão política da 

profissão, recusando a assepsia ideológica até então existente; uma nova interlocução 

com as ciências sociais, que possibilitou uma compreensão crítica e abertura com 

distintas tendências; e por fim, o autor coloca a inauguração do pluralismo profissional, 

rompendo com a percepção hegemônica dentro da profissão.  

O autor estende ainda seu estudo citando alguns dos equívocos presentes com 

a Reconceituação, entre eles o ativismo político adotado pela categoria, tendo a 

abertura das fronteiras entre profissão e militantismo; a recusa de teorias importadas, 

que não estavam em consoantes com a realidade social e estrutural dos países latino 

americanos; e o “confusionismo ideológico”, isto é, um ecletismo da teoria social critica 

marxista.  

No Brasil, entretanto, Netto (2015) aponta que as novas condições advindas da 

ditadura condicionaram reformulações nas práticas, modalidades de reprodução e na 

auto representação dos profissionais, mudanças essas que ocorrerem mesmo com as 

constantes tentativas do tradicionalismo vigente em barra-las. A interlocução com as 

ciências sociais, delineando um esforço por maior compreensão da análise teórica, 

possibilitou a construção de uma postura crítica, tendo por consequência, desse 

modo, o questionamento e a investigação do Serviço Social tradicional. 

Torna-se indispensável ainda para a compreensão do contexto, as condições 

que resultaram na decadência do Serviço Social tradicional dentro da profissão. Netto 

(2015) pontua que a partir das novas exigências em emergências e as agitações 

sociais, econômicas, culturais, políticas desencadeadas pelo agravamento da questão 

social, o Estado passa a exigir a especialização profissional do assistente social. 

Devido a essas condições ligadas à reorganização do Estado, tem-se modificações 

na prática profissional e na formação e, por conseguinte o enfraquecimento do Serviço 

Social tradicional.  
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O autor pontua que a prática profissional sofre inúmeros impactos com o 

surgimento de políticas setoriais objetivadas pelo desenvolvimentismo 3 , além da 

consolidação de um mercado nacional de trabalho que reformulou as estruturas de 

inserção profissional acabando por exigir a especialização das atividades dos 

assistentes sociais e sua inserção nos espaços públicos, em suma, ocorre uma 

alteração do perfil profissional, deixando o tradicional em nome do racional.  

Netto (2015) levanta ademais, que na formação profissional tem-se uma 

“refuncionalização” e “expansão” quantitativa em conjunto com a inserção do Serviço 

Social no âmbito universitário. A partir disso, faz emergir a necessidade de 

posicionamento político por parte da categoria profissional, tendo em consoante a 

ocorrência da interlocução entre Serviço Social e as Ciências Sociais e o 

fortalecimento teórico estabelecido com a Pós-Graduação, como levantado por 

Zacarias (2013). Silva e Silva (1995) coloca a importância dos cursos de Pós-

Graduação como espaços que possibilitaram a abertura de debates críticos.   

Dutra (2018) aponta também para a articulação entre os profissionais em 1965, 

ou seja, momento em que grande parte da categoria profissional reconhece a 

necessidade de uma revisão teórico-metodológica, refutando e questionando os 

princípios conservadores da profissão.  

Netto (2015) pontua que ocorre então, a compreensão profissional da 

insuficiência com as solicitações contemporâneas, a subalternidade executiva e a 

instauração da ditadura, resultando em alguns rebatimentos para a profissão, 

apontados pelo autor como amadurecimento das equipes multiprofissionais, emersão 

de católicos progressistas, vinculação do movimento estudantil no Serviço Social e a 

relação com as Ciências Sociais sob novas orientações críticas, isto é, uma 

compreensão dialética. 

A partir do processo renovador iniciado por volta dos anos 1960, os diferentes 

posicionamentos dentro da categoria profissional e a erosão do Serviço Social 

tradicional dentro da profissão resultaram em uma grande articulação profissional, que 

paulatinamente passa por uma nova divisão, originando três perspectivas a serem 

                                                           
3 O desenvolvimentismo implantado no Brasil tinha como aspectos principais a ação deliberada do 

Estado e forte incentivo industrial visando o crescimento econômico, desse modo, tem-se, a partir de 
legislações trabalhistas e previdenciárias, um deslocamento dos trabalhadores do campo para os 
centros urbanos e a introdução de técnicas que visavam o aumento da produtividade.  
Nesse cenário ocorre o desenvolvimento de políticas públicas sociais como instrumento de controle da 
classe trabalhadora. 
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constituídas, definidas por Netto (2015), sendo a modernização conservadora, 

reatualizarão do conservadorismo e intenção de ruptura. 

A modernização conservadora tem seu ápice na metade de 1960, nos 

Seminários de Teorização do Serviço Social, em Araxá-MG (1967) e Teresópolis-RJ 

(1970), estimulada pelo regime autocrático burguês e tendo por objetivo a contribuição 

com o desenvolvimento social e enfrentamento da pobreza, partindo de matrizes 

neopositivistas americanas e da compreensão de instrumentos de intervenção, 

apresentando um claro traço reformista.  

Em seu estudo, Netto (2015) evidencia os principais aspectos ocorridos em 

Araxá-MG, como a ação profissional apresentada pelo perfil com dimensões 

corretivas, preventivas e promocionais, entendido como um transformismo do 

tradicional sobre novas bases, ou seja, desenvolvimentismo, e assim uma ausência 

de ruptura com o conservadorismo existente. Outro aspecto presente no encontro 

foram à perspectiva de globalidade e mudança do neotomismo4para o estrutural 

funcionalismo, delimitando também o campo da macroatuação e a partir dessa, a 

microatuação, entendida pelo autor como o tradicionalismo da profissão.  Segundo o 

mesmo, transcorre também, a priorização do econômico e tecnológico, acompanhada 

de uma desqualificação do político. 

No seminário ocorrido em Teresólolis- RJ são colocadas algumas 

características diversas. Já dispondo o evento de uma documentação prévia a ser 

estudada pelos integrantes, referente à metodologia do Serviço Social, assim como 

uma divisão de grupos de estudos. Por conseguinte, Netto (2015) define que é nesse 

momento em que a modernização conservadora é cristalizada e a profissão é 

enquadrada nos interesses da dominância tecnoburocrática. Resultando ademais na 

ampliação dos locais de trabalho, a inserção no âmbito universitário e a entrada no 

processo de laicização.  

Em 1970, a perspectiva modernizadora inicia sua curva descendente, 

passando a enfrentar concorrência com perspectivas renovadoras e o questionamento 

da tradição profissional de base funcionalista, contando as perspectivas em ascensão 

com a inserção de novos organismos de expressão e representação. 

                                                           
4  O Neotomismo é identificado nos postulados do Serviço Social, partindo dos princípios como: a) 

dignidade da pessoa humana b) bem comum. Fruto de São Tomás de Aquino, a concepção conta com 
a ausência de uma teorização e a idealização do homem. 
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Contraria ao ideal positivista, a vertente que propõe a reatualização do 

conservadorismo parte da perspectiva fenomenológica para pautar seu pensamento. 

Em contraposição com segmentos progressistas católicos, mantém os lastros com a 

Igreja visando à recuperação da herança do Serviço Social e a retomada da 

perspectiva da “ajuda social”, resistindo às tentativas de mudança da perspectiva 

modernizadora. Entretanto esta não obtém expressão dentro da categoria profissional, 

como descrito por Dutra (2018). 

A inserção das camadas populares e o contexto de opressão enfrentado 

ocasionam o questionamento das duas vertentes até então apresentadas, resultando 

na abertura de espaço para a intenção de ruptura que emerge entre os anos de 1972 

e 1975, ampliando o setor acadêmico em vista da “abertura democrática” e ascensão 

das lutas sociais.  

A intenção de ruptura, também compreendida como perspectiva renovadora 

apresentou uma crítica assídua ao tradicionalismo dentro da profissão, adotando 

como proposta de base o marxismo ascendente do Método BH5, método este que, de 

acordo com Simionatto (2018), demarcou a aproximação teórica, ideológica e política 

com o marxismo. A adoção da teoria crítica, inicialmente caracterizou um marxismo 

“equivocado”, segundo Faermann (2016), pois a concepção de prática levantou um 

problema para a profissão e a aproximação se deu primeiramente com os movimentos 

sociais e de resistência, paulatinamente a possibilidade de aprofundamentos teóricos. 

O autor aponta ainda, que em meados dos anos 1980, a vertente chega ao seu 

ápice com maior aderência da categoria, em consoante com uma modernização do 

trabalho católico, aprofundamento da questão social, fortalecimento da tradição 

marxista, adoção da direção hegemônica com reconhecimento da pluralidade e um 

método para compreender a sociedade, além do estabelecimento dos núcleos que 

passaram a fundamentar a profissão. Netto (2015) coloca que a perspectiva 

apresentou uma vinculação direta com as Universidades, sendo produto de docentes 

e contando com grande contribuição das produções fruto da pesquisa e extensão 

desenvolvida nos centros educacionais.  

                                                           
5 O “Método BH” foi um trabalho em equipe realizado pela Escola de Serviço Social da Universidade 

Católica de Minas Gerais na elaboração de um projeto profissional alternativo e global ao Serviço Social 
Tradicional presente na profissão, configurando-se como espaço de emersão da vertente que 
apresentou uma intenção de ruptura, como analisado por Netto (2011). 
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As mudanças não estavam restritas ao Serviço Social, o regime estatal 

ditatorial chega ao seu ponto de aflição, enfrentando uma crise e o fim do “milagre 

econômico”. Zacarias (2013) intitula como um momento em que se tem a “ruptura da 

alienação”, ou seja, uma maior tomada de consciência da classe trabalhadora a partir 

das crescentes disparidades resultantes do aumento da miserabilidade e 

pauperização. Souza (2009) aponta também que com as contradições presentes nas 

mudanças sociais, emerge a possibilidade de aproximação dos profissionais com 

perspectivas emancipatórias e disposição de um amadurecimento teórico político. 

  

1.2 OS CAMINHOS DE APROXIMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO COM 

O MARXISMO 

Visando retomar os caminhos percorridos pelo Serviço Social Brasileiro com a 

teoria social crítica de Marx, partiremos de autores pioneiros na compreensão e 

análise dessa interação. Desse modo, recorreremos as discussões de José Paulo 

Netto e Marilda Iamamoto. 

Iniciaremos com uma recapitulação dos principais aspectos da intenção de 

ruptura. Esta emergida inicialmente no quadro da estrutura universitária na primeira 

metade dos anos 1970, como apontado por Netto (2015). Apesar dos esforços para a 

disseminação da perspectiva no Brasil, que não obtiveram êxito em decorrência do 

militar-fascismo em andamento no país, o autor pontua a inserção da intenção de 

ruptura nos debates latinos americanos e a grande aderência que obteve, sendo a 

intenção de ruptura a perspectiva com mais proximidade com o Movimento de 

Reconceituação latino-americano, comparada as outras tendências renovadoras 

existentes.  

Assim, apenas nos anos de 1980 é que a perspectiva ultrapassa as fronteiras 

universitárias e se insere nos debates dos foros e organismos da categoria 

profissional, possibilitando a compreensão errônea de uma hegemonia profissional, 

como colocado por Netto (2015).  

A resistência de disseminação que marca a trajetória da intenção de ruptura 

está presente nas dimensões ideo-políticas que a perspectiva apresenta, segundo 

Netto (2015), a perspectiva renovadora dispõe de um claro caráter de oposição em 

face da autocracia burguesa no plano teórico cultural, plano profissional e político.  

 A intenção de ruptura caracteriza-se, desse modo, contrária a perspectiva 

modernizadora e a reatualização do conservadorismo. Netto (2015) coloca que: 
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De uma parte, aquele caráter deixou nítida a sua contraposição com a 
perspectiva modernizadora que, como vimos (cf. seção 2.3), mostrou-
se objetivamente funcional ao peculiar reformismo do projeto da 
“modernização conservadora”; e não só: os referenciais teórico-
metodológicos de que se valia condiziam a uma crítica dos substratos 
que sustentavam a articulação formal-abstrata da perspectiva 
modernizadora. De outra, tanto a direção política que portava como o 
mesmo arcabouço teórico-metodológico, tornaram óbvia a sua 
incompatibilidade com a perspectiva de reatualização doo 
conservadorismo, pela aderência desta (cf. seção 2.4) a concepções 
teóricas, valores e práticas que profissional e politicamente ela 
recusava e queria superar. (NETTO, 2015, p.316)  

 

Netto (2015) acrescenta ainda que esse caráter de oposição é resultante da 

trajetória percorrida pela perspectiva, isto é, apenas com a reinserção da classe 

operária na cena política na luta pela redemocratização, momento da crise da 

autocracia burguesa, é que se tem uma nova dinâmica de resistência democrática e 

o surgimento de condições para que a intenção de ruptura transcendesse os limites 

antes impostos pela autocracia burguesa, identificando uma relação de dependência 

com o cenário de liberdades democráticas do país.  

Outra relação necessária para a compreensão é a da intenção de ruptura com 

a Universidade. Netto (2015) define que a formação de Graduação e Pós-Graduação 

no meio universitário é um significativo vetor para a ocorrência da renovação 

profissional, ao modo que a perspectiva em questão é resultante de docentes. Assim, 

de acordo com o autor, com o golpe de abril tem-se um impacto nos vetores iniciais 

do projeto de ruptura, seguindo em 1968 da instauração do vazio que impossibilitou a 

recuperação do legado fruto dos vetores críticos e os suportes políticos.  

Nesse contexto militar-fascista, como denominado por Netto (2015), as 

possibilidades no terreno da prática profissional foram restringidas ao modo que a 

área estatal e privada correspondiam a um terreno estreito para inovações prático-

profissionais. Paralelo a esse cenário, a refuncionalização das universidades abriu um 

campo novo para os assistentes sociais, isto é, à docência. Era também um campo 

menos inseguro para o projeto de ruptura e promoveu a compreensão da necessidade 

de elaboração e experimentação na constituição da pesquisa e extensão, aspecto 

necessário ao projeto de ruptura.  

A relação com a universidade, como se observa, era indispensável para a 

intenção de ruptura, em vista da necessidade de encontrar formas e modos de 

experimentação para as propostas interventivas decorrentes do novo embasamento 
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teórico metodológicos, em vista que estava sendo construída sob novas bases e 

rompendo com o Serviço Social Tradicional e suas implicações teórico-metodológicas 

e prático-profissionais. Mesmo com o cenário de restrições de liberdade, as 

universidades eram os espaços mais propícios para o desenvolvimento da crítica ao 

Serviço Social Tradicional, fornecendo, de acordo com Netto (2015), condições para 

essa elaboração e experimentação ao projeto de ruptura.  

Os espaços universitários possibilitaram a ocorrência de uma interação 

intelectual entre os assistentes sociais que puderam se dedicar a pesquisa sem as 

limitações impostas pelas instituições organizacionais e as demandas imediatas da 

prática profissional, possibilitando experiências pilotos destinadas a subsidiar os 

procedimentos interventivos ampliando os debates na categoria, tendo um papel 

fundamental a participação de projetos de pesquisa e extensão, assim processa-se a 

quebra do isolamento intelectual e são viabilizadas práticas autogeridas6. Alguns dos 

assistentes sociais que se inseririam no meio acadêmico optaram pelo ingresso nas 

academias visando à renovação profissional e o rompimento com o Serviço Social 

Tradicional. Assim, o espaço acadêmico se constituiu um espaço estratégico para os 

profissionais e o desenvolvimento do projeto de ruptura.  

As universidades, entretanto, mesmo com as possibilidades de ascensão da 

perspectiva renovadora, estabeleciam obstáculos para o projeto de ruptura. Desse 

modo, os protagonistas da linha renovadora se defrontaram com profissionais que 

representavam posições compatíveis com a ditadura e o Serviço Social Tradicional. 

Netto (2015) aponta que para a obtenção de um caráter produtivo do espaço 

estratégico diretamente ligado com as conjunturas determinadas e o esforço dos 

atores de linha renovadora. Coloca ainda como importante aspecto não só a colisão 

direta com o Serviço Social Tradicional, mas com a globalidade da ordem autocrática.  

Paulatinamente a intenção de ruptura perpassa o meio universitário, 

avançando, segundo o autor, nas agências de formação pública e privada, obtendo 

progressos e repercussão na primeira metade dos anos 1980 por meio de congressos 

e organismos corporativos. Entretanto, o processo contou com dificuldades para 

infiltrar no interior da categoria, Netto (2015) aponta para a primeira dificuldade como 

o:  

                                                           
6 Netto (2015) aponta para o desenvolvimento de uma nova articulação entre assistentes sociais e outros 

profissionais, isto é, o trabalho multiprofissional. Acrescenta a procura por uma relação prático-
operativa inovadora com a população envolvida nas experiências e nas ações profissionais. 
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Descompasso entre o universo simbólico a que a produção teórico-
metodológica e profissional das vanguardas remete e aquele que 
parece pertinente à massa da categoria – e para este descompasso 
tanto contribui a formulação nem sempre límpida das vanguardas 
(condicionada por exigências de comunicação teórica mais rigorosa 
e/ou pelos vieses da academia) quanto o próprio empobrecimento 
cultural recente do assistente social (determinado basicamente pela 
degradação do nível da formação na universidade refuncionalizada 
pela ditadura). (NETTO, 2015, p.324) 

 

Em vista disso, o autor atribui a necessidade dos protagonistas da renovação 

em superar esse descompasso.  

Outra dificuldade acrescida está relacionada a precarização de indicativos 

prático-profissionais de operacionalização, isto é, a inadequação entre os indicativos 

e as condições objetivas do exercício profissional, dificuldade relacionada ao restrito 

acúmulo teórico e de pesquisa, aspecto que foi sendo superado aos poucos. A 

insuficiente experimentação é outro ponto apresentado referente à segunda 

dificuldade, estando ligado ao desempenho profissional e sua incidência sobre os 

usuários.  

Assim, é possível identificar a ressonância extra-acadêmica da perspectiva da 

intenção de ruptura diretamente vinculada ao contexto sociopolítico do país, se 

adensando ao longo dos anos 1980 e sendo relativa à superação da dupla dificuldade 

presente no processo da perspectiva.   

Netto (2015) também explora as bases sociopolíticas da perspectiva da 

intenção de ruptura. Aponta para a perspectiva ser fruto não apenas da ação de 

protagonistas, mas expressa no processo de laicização e diferenciação ocorrida na 

profissão. Entretanto, distinto das perspectivas anteriores, a intenção de ruptura teve 

seu desenvolvimento limitado pelo quadro autocrático burguês em que estava 

inserido.  

A clara distinção existente na construção da perspectiva em questão com a 

perspectiva modernizadora e a reatualização do conservadorismo estava presente 

desde as vertentes iniciais da intenção de ruptura que se movimentaram pela 

democratização da vida social. Em meados dos anos 1950, a profissão era permeada 

pelos rebatimentos das lutas sociais e problematização do conservadorismo, 

possibilitando, entre 1961 e 1964, a vinculação de assistentes sociais com as classes 

subalternas e condições para a alteração da direção conservadora presente na 

profissão. Entretanto, esse aspecto que teria sido decisivo para o Serviço Social, é 
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interrompido com o golpe de abril e conservado até os anos iniciais de 1970. A partir 

dos anos iniciais do processo de aproximação com camadas populares, tem-se a 

articulação de mobilizações antiditatoriais, sendo esta vinculação imprescindível para 

o desenvolvimento da perspectiva renovadora nos anos seguintes com a crise da 

autocracia burguesa. 

 O autor compreende que é na perspectiva de intenção de ruptura que estão às 

tendências mais democráticas da sociedade da década de 1960, assim Netto (2015, 

p.327) coloca que “as bases sociopolíticas da intenção de ruptura estavam contidas e 

postas na democratização e no movimento das classes exploradas e subalternas 

derrotadas em abril”. Só adiante, com a desobstrução dos canais que possibilitavam 

a vinculação da perspectiva com as classes subalternas é que a perspectiva pode se 

expressar sem tais restrições, assim, essa interação mais livre permite uma ampliação 

das bases sociopolíticas da intenção de ruptura. O autor aponta que a ultrapassagem 

da autocracia pelas camadas trabalhadoras revitalizou a perspectiva, oferecendo 

suporte para a intervenção social e a aproximação socioeconômica da categoria 

profissional às condições de trabalho das classes subalternas. 

Netto (2015) coloca também que com as alterações na relação com as classes 

trabalhadoras, isto é, sem os impedimentos da ordem autocrática, as condições de 

trabalho e existência dessas camadas impuseram uma recepção e elaboração 

intelectuais antes inexistentes, desse modo, tem-se o redimensionamento da 

configuração da perspectiva que transita para um tipo de produção intelectual que 

enfrenta a realidade em que as classes sociais vinculadas ás perspectiva estão 

inseridas.  

 Assim, é na relação com um definido bloco sociopolítico de forças em que se 

expressa o caráter político da perspectiva, que só foi possível transcender com a 

transição democrática. A intenção de ruptura, desse modo, apresenta posição 

contrária as correntes conservadoras que tinham como característica o caráter 

asséptico e abafar suas vinculações sociopolíticas.  

Entretanto, em vista do curto-circuito que a perspectiva sofreu em relação às 

bases sociopolíticas, a mesma desenvolveu uma politização frontal com a ditadura. 

Considerando ainda o quadro de ataques constantes as esquerdas, a intenção de 

ruptura adquiriu contornos de partidarização, como apontado por Netto (2015). O autor 

chama atenção para essa tendência a partidarização por duas razões:  
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Porque, de algum modo, ela fazia incidir sobre a intenção de ruptura 
um antigo viés da tradição profissional, o do testemunho (cristão), 
agora reposto sob a lente do militantismo. Reproduzia-se, com novo 
conteúdo, um procedimento eticista-voluntarista, que renovava no 
Serviço Social a ideia de vocação, só que recolocada a serviço de 
impulsões antiburguesas (de onde a opção político-profissional 
comportando um cariz visivelmente messiânico). E porque, 
adicionalmente, superados os constrangimentos da ordem 
autocrática, a mesma tendência (favorecida pelo mecanismo 
psicossocial já aludido da “purgação”) se manifestará com um vigor 
preocupante. (NETTO, 2015, p.331) 

 

Desse modo, o autor coloca que o compromisso assumido com a classe 

trabalhadora é compreendido como uma amarra, ao modo que se torna um 

compromisso para a categoria profissional.  

Netto (2015) classifica três momentos no processo de constituição da intenção 

de ruptura que serão discorridos seguir, sendo inicialmente o momento da emersão, 

posteriormente a ocorrência de uma consolidação acadêmica e por fim o 

espraiamento sobre a categoria profissional.  

O primeiro momento ocorre à emersão da perspectiva entre os anos de 1972 e 

1975, tendo como cenário inicial a Escola de Serviço Social da Universidade Católica 

de Minas Gerais, com a experiência do Método Belo Horizonte, este compreendido 

como um marco da Intenção de ruptura. O Método BH foi uma linha de renovação 

dentro do Serviço Social e uma alternativa global ao Serviço Social Tradicional 

existente dentro da profissão, sendo a primeira formulação brasileira da intenção de 

ruptura por meio da elaboração de uma proposta teórico-metodológica.  

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, contava com importantes traços do 

movimento sindical e popular, além de uma forte tradição estudantil, compondo, de 

acordo com Netto (2015), o local e contexto adequado para o desenvolvimento da 

expressão inicial da vertente de ruptura, tendo o Método BH formulado uma crítica 

teórico-prática ao tradicionalismo profissional e proposto uma alternativa no plano 

teórico-metodológico.  

A experiência de aproximação teórica prática-metodológica de BH, 

desenvolvida pelos docentes da instituição acadêmica da Universidade Católica de 

Minas Gerais, é considerada um importante documento para a intenção de ruptura, 

formulando críticas ideo-políticas, teórico-metodológicas e operativo-funcionais em 

relação ao Serviço Social Tradicional. Contudo, as elaborações da experiência sofrem 

uma interrupção em 1975, consequente dos agravos ditatoriais sofridos na educação, 
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entre outras áreas, desse modo o as contribuições do Método BH só são retomadas 

no terceiro momento da perspectiva. 

Netto (2015) aponta para a adoção de uma perspectiva crítica, estratégias de 

intervenção definidas e o estabelecimento de um processo metodológico como alguns 

dos aspectos significativos para a profissão com o estabelecimento do Método BH, 

aponta também que a retomada da experiência de BH foi beneficiada por uma 

interlocução nova com as disciplinas acadêmicas e teorias sociais, resultando na 

ampliação da categoria, laicização, consolidação de um mercado nacional de trabalho 

e a expansão das agências de formação.  

O segundo momento, referido por Netto (2015) conta com dois patamares de 

análise, sendo o primeiro até 1980 compreendendo a análise crítica das primeiras 

propostas de renovação e recolocando a perspectiva no centro dos debates; a partir 

de 1980, tem-se um avanço para elaborações critico históricas, desse modo, Serviço 

Social é revisto e a perspectiva atinge a maioridade intelectual e teórica, 

desenvolvendo condições para a ocorrência do terceiro momento.    

Com as condições de desenvolvimento pré-estabelecidas, em 1982 a intenção 

de ruptura transcorre para o seu terceiro momento, o espraiamento para o conjunto 

da categoria profissional. Dessa forma, como afirma Netto (2015), esta perspectiva 

atinge sua plena cidadania, favorecida pela conjuntura de transições democráticas e 

expondo o protagonismo e se inserindo nas instâncias da vida profissional, desse 

modo, ficando em evidencia o potencial criativo, instigante e produtivo da perspectiva.  

Em 1982, ao longo do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em São 

Paulo, ocorre a instauração da perspectiva de ruptura. Silva e Silva (1995) aponta 

ademais para o reaparecimento da classe trabalhadora e o avanço na organização 

pela via do Partido dos Trabalhadores, centrais sindicais nacionais e adoção de 

programas salarias. Desse modo, o Serviço Social passa a ser orientado por uma 

perspectiva dialética, compreendendo a instituição como um espaço contraditório e 

de lutas de classes. Neste contexto a elaboração de Iamamoto e Carvalho (1982), 

partindo de um posicionamento teórico metodológico marxista, é compreendida como 

uma das sínteses de maior influência para a construção do Projeto Profissional de 

Ruptura, possibilitando uma aproximação mais madura com marxismo, como 

colocado por Netto (1988). 

A partir dos principais pontos apresentados da perspectiva de intenção de 

ruptura será desenvolvido o modo como foi constituída a aproximação com a teoria 
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social crítica de Marx, partindo do pressuposto de que essa aproximação é resultante 

de determinantes históricos, políticos, culturais, ideológicos e sociais. Netto (2015) 

aponta que dentro dos momentos da intenção de ruptura existiram momentos de 

aproximação da profissão com a teoria social crítica, dispondo constantemente de 

uma relação de continuidade e mudança. 

 O autor pontua que inicialmente a aproximação marxista é feita por meio da 

militância política, nutrindo-se do protagonismo oposicionista e a mobilização 

estudantil existente entre 1964 e 1968 e obtida com a instrumentalização para 

legitimar estratégias e táticas. Compreende-se que a relação entre os profissionais 

inicialmente ligados a perspectiva em questão e a tradição marxista ocorreu pela via 

política, em especial político-partidária com grupos de esquerda influenciados pela 

Igreja. Por consequência do cenário, têm-se restritas possibilidades de reflexão 

teórica sistemática, nutrindo-se a intenção de ruptura de um marxismo empirista e 

reduzindo a teoria ao epistemologismo de raiz estruturalista.   

O momento de consolidação é marcado por um marxismo acadêmico, 

denominado por Netto (2015), no primeiro patamar com traços de redução 

epistemologista vindo do primeiro momento. E no segundo patamar, em vista da 

mudança do cenário político pela abertura democrática, identifica-se um esforço pela 

busca de fontes originais, valendo como um importante documento para pontuar esse 

momento a produção de Iamamoto e Carvalho.  

Netto (2015) indica a disseminação da perspectiva na categoria profissional, já 

transcorrendo o adensamento das tendências democráticas, leva a uma problemática 

da formação, assim ocorre à necessidade de recuperação dos substratos da tradição 

marxista visando compreender a realidade profissional em que o assistente social é 

inserido. Contudo, a recuperação de substratos marxistas é marcada por um lastro 

eclético nas formulações das vertentes renovadoras gerando inflexões que geram 

mudanças na continuidade da perspectiva. 

 

1.2.1 Aspectos da interlocução do Serviço Social com a Teoria Social Crítica de Marx: 

as contribuições de José Paulo Netto 

Com o intuito de continuar discorrendo sobre essa interlocução, daremos 

continuidade a partir dos estudos de José Paulo Netto, para este fim utilizaremos os 

textos “O marxismo e seus rebatimentos no Serviço Social”, publicado nos Cadernos 
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ABESS, n. 04, em 1991, e “O Serviço Social e a Tradição Marxista” publicado em 1989 

na revista Serviço Social e Sociedade, n. 30.  

Antes de nos aprofundarmos nos aspectos existentes entre a teoria social 

crítica de Marx e o Serviço Social, faz-se necessário o entendimento de alguns 

aspectos referentes à tradição marxista.  

Em seus estudos, Netto (1991) evidencia o valor instrumental que a teoria 

adquiriu na luta de classes. Pontuando que a constituição da tradição marxista é: 

[...] uma sequência interminável de autocelebrações e atestados de 
óbito – as primeiras modeladas numa fideísta afirmação de Lênin (“A 
doutrina de Marx é onipotente porque é exata”) e depois repetidas à 
saciedade, os segundos, documentados na infinita ladainha acerca da 
crise do marxismo, da morte do socialismo e/ou do comunismo etc 
(NETTO, 1991, p.78)   

 

Desse modo, Netto (1991) chama atenção para os inúmeros funerais do 

marxismo que foram intitulados ao longo da década.  

As denominadas crises que foram atribuídas ao marxismo, de acordo com o 

autor, necessitam da compreensão e distinção entre crises do desenvolvimento 

teórico e as crises de implementação prático político. Visando compreender essa 

distinção, Netto (1991) aponta para o marxismo da Segunda Internacional que 

apresentava uma concepção reducionista da teoria social crítica de Marx, percebido 

como o marxismo-lenismo que inicia sua derrocada em 1956. 

Em vista disso, entende-se que crise teórica não é crise de implementação 

prático política, necessitando de uma análise do espaço cultural e nível teórico em que 

as crises ocorreram, constatando o autor, a ocorrência da crise de um certo marxismo. 

É de suma necessidade, como apontada por Netto (1991), o entendimento da 

existência de um “caráter plúrivoco” do desenvolvimento a partir da obra de Marx, esta 

denominada obra marxiana e os desenvolvimentos teóricos compreendidos como 

marxistas. 

 A necessidade dessa compreensão está relacionada com as denominadas 

“crises do marxismo”, que corresponde a crises referentes aos desenvolvimentos da 

teoria marxiana. Netto (1989) coloca que a tradição marxista é construída sobre um 

triplo critério, sendo o método crítico dialético, teoria do valor-trabalho e a perspectiva 

de revolução são necessários para que a teoria componha a pluralidade existente fruto 

da teoria de Marx.  
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Para iniciar a caracterização da aproximação do Serviço Social com a teoria 

social crítica de Marx, Netto (1991) estabelece dois elementos que devem ser 

apontados, o primeiro correspondente a interação tardia da teoria e a profissão, que 

só foi possível no curso dos anos 1960 por conta do conservadorismo presente na 

profissão e por segundo a interlocução ocorrida inicialmente por meio de autores 

secundárias e a ausência de fontes originais.  

Entretanto, o autor levanta que essa relação só adquire sua inteligibilidade com 

o processo de Renovação Profissional ocorrido entre os anos de 1960 e início de 

1980. Assim, a crise do Serviço Social Tradicional é precipitada pela “modernização 

conservadora” implementada pela ditadura de 1964, acabando por redimensionar os 

espaços do Serviço Social, acarretando no estimulo e repressão de tendências 

profissionais e incorporando a formação profissional no cenário da universidade 

“refuncionalizada”, assim o autor coloca que “a ditadura acabará por laicizar o Serviço 

Social”.  

Netto (1991) levanta que a renovação acaba por gerar uma diferenciação 

interna na profissão, assim a modernização conservadora, estabelecida pelo sistema, 

acaba por promover o surgimento de uma tendência modernizadora dentro da 

profissão, que tem sua instrumentalização operativa embasada nas ciências sociais 

de lastro neopositivistas. Os anos de 1970 são marcados pelo surgimento de outra 

vertente que recusa o caráter neopositivista, e se apresenta inspirada na 

fenomenologia e amparada por valores católicos convencionais, se posicionando 

contrária aos ideais marxistas. 

Distinta a essas duas vertentes, tem-se a emersão da vertente que é fortemente 

contrária ao sistema ditatorial e que reclama a relação com a tradição marxista, 

denominada como a intenção de ruptura com a herança conservadora do Serviço 

Social. São enfatizados por Netto (1991) alguns vetores presentes nessa vertente, 

como o movimento estudantil dos anos 1960 com o processo cultural antiditatorial e 

anticapitalista e o deslocamento de setores da Igreja de posicionamentos 

conservadores e que legitimavam o golpe de abril para posicionamentos contrários ao 

sistema ditatorial.  

É a intenção de ruptura, destarte, que estabelece o relacionamento do Serviço 

Social com o marxismo, afirmando-se no debate profissional em 1970 com o Método 

Belo Horizonte e contando com a reinserção da classe operária na cena política. A 

transição dos anos 1970 para os anos 1980 conta ainda com uma preocupação teórica 
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analítica e em 1980, com a crise da ditadura, a vertente ganha maturidade teórica, 

consolidando-se, consoante com Netto (1991), no território acadêmico e nos debates 

profissionais.  

 Netto (1989) estabelece ademais, três núcleos para a compreensão dessa 

aproximação, sendo as vertentes culturais, os desdobramentos problemáticos e as 

possibilidades de interação. 

Ao modo que as Ciências Sociais com perspectivas crítica passam a incorporar 

a teoria de Marx ocorre à facilidade no diálogo entre o Serviço Social e o marxismo, 

tendo grande contribuição dos movimentos de politização. Assim o autor coloca que 

primeiramente tem-se requisições ideo-políticas, posteriormente a vinculação de parte 

da categoria com perspectivas prático políticas e partidárias, e por terceiro a 

aproximação com fontes secundárias. 

Netto (1989) parte ainda da compreensão de que as vertentes culturais 

apresentam um denominador comum, isto é, tanto o Serviço Social quanto a tradição 

marxista são impensáveis fora da sociedade burguesa; apresentando 

simultaneamente um antagonismo entre elas, ao modo que a questão social é 

compreendida por Marx no decorrer do capitalismo concorrencial, período em que a 

profissão é institucionalizada e a profissão defronta com a questão social no 

capitalismo imperialista, sendo a questão social, de acordo com Netto (1989), 

entendida pelo Serviço Social como “um complexo de processos absolutamente 

indivorciável do capitalismo” diferente da compreensão marxiana que identifica que o 

“capitalismo é a produção e reprodução continua e ampliada da “questão social””. 

Outra contradição levantada é o marxismo apresentar uma vertente 

revolucionária que promove o conhecimento da sociedade burguesa e do ser social 

inserido na sociedade, diferente do Serviço Social que emerge em meio a uma 

perspectiva conservadora, a qual nutre a profissão até meados dos anos de 1970, 

contendo traços anti-democráticos e anti-revolucionarios. Em vista disso, Netto (1989) 

coloca que a vertente conservadora que está presente no Serviço Social “cristaliza-se 

a auto-representação do ser social funcional aos marcos do capitalismo consolidado”. 

No plano teórico, Netto (1991) aponta para um cenário de excludência entre as 

duas vertentes, levando em consideração que:  

O pensamento de Marx funda uma teoria social: toda a sua pesquisa 
está centrada na análise radicalmente crítica da emergência, do 
desenvolvimento, da consolidação e dos vetores de crise da 
sociedade burguesa e do ordenamento capitalista. Nesta teoria social, 
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o traço peculiar, mais pertinente e decisivo refere-se ao seu cariz 
histórico-ontológico. De um lado, a história aparece como o próprio 
constitutivo da reflexão teórica e a tensão entre razão e história se 
resolve no seu plano mesmo: a razão se historiciza e a história se torna 
racional. (NETTO, 1991, p.92) 

 

O autor coloca ainda a necessidade da categoria de totalidade como uma 

característica nuclear da reprodução teórica da teoria, ao modo que a sociedade é 

compreendida como concreta, dinâmica e contraditória, entendido como aspecto 

central da realidade histórico-social. 

Ao longo do processo de interlocução do Serviço Social com a tradição 

marxista, Netto (1991) explicita aspectos antagônicos existentes entre ambos, ao 

modo que o Serviço Social não é teoria, mas uma profissão que utilizou inicialmente 

conhecimentos de uma vertente teórica conservadora, que é expressamente oposta 

ao marxismo. Assim, o Serviço Social utiliza das ciências sociais de acordo com o 

objetivo de intervenção, tendo claro traço anti-democrático e anti-revolucionário e que 

marcou a história do Serviço Social até meados dos anos 1960.  

Netto (1989) enfatiza que é a partir da incorporação da teoria social crítica de 

Marx pelas Ciências Sociais que se abre possibilidade de diálogo entre o Serviço 

Social e a tradição marxista em meados dos anos 1960, em decorrência da crise do 

Serviço Social Tradicional, a pressão dos movimentos revolucionários e a rebelião 

estudantil, caracterizando o momento de politização no cenário social.  

O autor coloca que a aproximação entre a profissão e a tradição marxista se 

singularizou por três aspectos que estavam interligados, apresentados como 

inicialmente uma aproximação com requisições ideo-politicas, seguido de uma 

vinculação com perspectivas prático-políticos e organizacional partidárias e, por fim a 

utilização de vias secundárias, resultando em um frágil salto teórico-analítico.   

Netto (1991) acrescenta ganhos que a profissão adquire com a aproximação 

com o marxismo. Apontados como uma ampliação do universo temático do debate 

profissional; o desvelamento com o traço conservador presente ao longo da profissão; 

a necessidade em explicitar as determinações sócio-políticas das práticas 

profissionais e por fim, a ênfase na análise histórico-crítica da evolução do Serviço 

Social no Brasil.  

No texto publicado em 1989, Netto aponta para suportes histórico-sociais que 

viabilizaram essa nova interlocução como sendo as condições de trabalho da 

categoria profissional, que a partir da compreensão da condição de trabalhador 



35 

 

assalariado acaba por se aproximar da classe trabalhadora, acrescenta ainda a 

dinâmica cultural da sociedade burguesa contemporânea marcada pelo protagonismo 

cultural da tradição marxista no debate cultural contemporâneo e a 

contemporaneidade da tradição marxista, isto é, a atualidade do processo 

macroscópico da revolução.  

Em palestra ocorrida no dia 29 de setembro de 2020, promovida pelo 

Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, Netto 

reafirmou posicionamentos defendidos no artigo de 1989, como os elementos que a 

tradição marxista ofereceu ao Serviço Social, ao modo que ocorre o entendimento do 

significado social da profissão, clarificando criticamente o sentido, a funcionalidade e 

as limitações do exercício profissional, o artigo acrescenta ainda que assim tem-se 

elementos para dinamizar a elaboração teórica dos assistentes sociais e iluminar a 

intervenção socioprofissional. 

Em consoante com o artigo, ao longo da palestra o autor coloca que a 

interlocução foi produtiva para os dois campos, tendo em vista que possibilitou um 

processo analítico em que a profissão passa a construir conhecimento a partir do seu 

objeto de intervenção histórico, compreendido como a assistência social. Coloca 

ademais o reconhecimento do profissional da sua condição de assalariado e por 

consequência, uma nova visão da sua prática profissional.  

 Desse modo, Netto (1989) explicita as vantagens que o Serviço Social 

oportunizou para a tradição marxista, pois com o processo analítico, a profissão 

forneceu indicações de áreas teóricas a serem apuradas e revisadas, realidades e 

processos a serem objeto de investigação, além de elaborações e construções 

teóricas a partir do referencias da própria tradição marxista.  

Por fim, o autor expõe pontuações relacionadas à aproximação entre a 

profissão e a teoria social crítica de Marx. Assim, de acordo com Netto (1989), sem 

Marx a tradição marxista e o Serviço Social tendem ao empobrecimento, ademais, 

com as práticas dos assistentes sociais a tradição marxista pode adotar elementos 

significantes da vida social e por fim, a constatação de que não existe Serviço Social 

marxista tendo em vista espaços de prática e intervenção diversos e plurais. Netto 

(2020) acrescenta que essa aproximação resulta ainda, na mudança na alocação 

sócio-ocupacional dos assistentes sociais, em que ao se reconhecerem como 

trabalhadores assalariados, também passam a ter exigências intelectuais novas, 

como o interesse pela Pós-Graduação.  



36 

 

 Esse último aspecto foi retomado no decorrer da palestra promovida pela 

DSS/UFSC, juntamente com o fato de que o Serviço Social não tem teoria própria, 

permitindo que a partir da interlocução com a tradição marxista a disposição de 

instrumentos de análise, resultando em um conhecimento preciso sobre seu objeto de 

intervenção. Em suma, a profissão não pode ser confundida com ciência, dispondo a 

profissão e a tradição marxista de estatutos distintos uma da outra. 

 

1.2.2 Aspectos da interlocução do serviço social com a Teoria Social Crítica de Marx: 

as contribuições de Marilda Iamamoto 

Objetivando dar continuidade na compreensão dos aspectos presentes na 

interlocução do Serviço Social com a Teoria Social Crítica de Marx foram utilizados os 

seguintes textos “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil”, publicado em 1982, 

“Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche” e “O Serviço Social na 

contemporaneidade: trabalho e formação profissional”, a entrevista concedida para a 

revista Em Pauta no primeiro semestre de 2015. 

A publicação de Iamamoto e Carvalho constitui um importante documento para 

a consolidação no plano teórico-crítico da vertente da intenção de ruptura, dispondo 

de uma interpretação teórico-metodológica. O livro contou com os autores vinculados 

ao projeto de investigação do CELATS sobre História do Trabalho Social na América 

Latina durante o ano de 1978.  

Em relação ao livro, Netto (2015) aponta para a análise inicialmente sistemática 

e que ganha densidade ao longo da pesquisa, evidenciando o comprometimento da 

autora com perspectiva ontológica original de Marx para a construção da sua 

compreensão.  

 O autor aponta para a originalidade de Iamamoto na sua produção, colocando 

que:  

[...] reside na modalidade de compreensão do Serviço Social erguida 
sobre a análise de processo de produção (e reprodução) das relações 
sociais na ordem burguesa; mas esta originalidade só é concebível a 
partir do seu posicionamento teórico-metodológico – precisamente a 
angulação extraída com fidelidade de Marx. (NETTO, 2015, p.381) 

Netto (2015) acrescenta que a autora subverte o enquadramento crítico 

analítico do Serviço Social, assim:  

 

[...] com ela, as problemáticas internas (intrínsecas) da profissão 
encontram a base para um equacionamento novo e correto; a ótica da 
tecnologia social (tal como a fundamenta Iamamoto) permite situar 
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histórica e sistematicamente as questões de teoria, método, objeto e 
objetivos profissionais no âmbito que lhe é precípuo: o da 
profissionalidade que se constrói nos espaços da divisão sociotécnica 
do trabalho, tensionados mediatamente pelo rebatimento das lutas de 
classes. (NETTO, 2015, p.381) 

 

O autor aponta ainda para essencialidade da contribuição de Iamamoto, sendo 

o estudo o primeiro tratamento rigoroso da profissão que apreende a instituição 

profissional na perspectiva teórica-metodológica e crítica-dialética compreendida em 

função da fonte marxiana, resultando na qualificação teórica e politicamente os 

debates profissionais.  

Em entrevista para a Revista Em Pauta em 2015, Marilda Iamamoto relatou 

toda sua trajetória de aproximação com a teoria social crítica de Marx, compreendendo 

a profissão a partir da inserção na divisão social do trabalho, assim como a 

inauguração de uma abordagem crítico-analítica do Serviço Social. O estudo partiu do 

princípio de pensar o Serviço Social no processo de reprodução das relações e 

acabou por levantar provocações intelectuais no debate da categoria profissional, 

dispôs, ademais, a fidelidade e aproximação com as fontes clássicas, inclusive 

diretamente com os textos de Marx na construção do seu estudo.  

Iamamoto (2012) realizou um balanço crítico do livro “Relações Sociais e 

Serviço Social no Brasil”, apontando para a produção como o momento de 

inauguração no Serviço Social brasileiro:  

[...] uma abordagem histórica-sistemática sobre produção e 
reprodução das relações sociais com base em um tratamento da teoria 
marxiana, apoiada no conjunto de sua obra principal - O capital – até 
então ausente da produção acadêmica da área no País. (IAMAMOTO, 
2015, p.252) 

 

Desse modo, a autora coloca que é com essa incorporação que se obtém o 

percurso metodológico e bases teóricas de análise do significado social da profissão, 

que passa a ser compreendida como uma “especialização da divisão social e técnica 

de trabalho” (IAMAMOTO, p.253). 

Alguns aspectos presentes no livro são levantados no discorrer da análise, 

como o pioneirismo na compreensão da análise do Serviço Social inserido no 

processo de produção e reprodução das relações sociais; a relação entre trabalho e 

a profissão sob o domínio do capital que dispõe do controle e gestão da força de 

trabalho; o fundamento da questão social; compreensão do caráter contraditório do 

exercício profissional; condição de assalariamento que é determinante para a 
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profissão, entre outros, caracterizando assim a importância da produção do livro para 

produções futuras e um amadurecimento teórico e político no Serviço Social.  

No discorrer da segunda parte do livro, Iamamoto e Carvalho (2009) partem do 

pressuposto da profissão como um elemento que participa da reprodução das 

relações de classes, desse modo, a necessidade de compreender o Serviço Social 

como um tipo de especialização do trabalho coletivo dentro da divisão social do 

trabalho. Entretanto, Grenemann (2009) aponta para a produção e reprodução da vida 

social como momentos diferenciados da mesma forma social, desse modo, produzir e 

reproduzir são diretamente inter-relacionados e dependentes em relação ao outro, 

estando o assistente social envolvido tanto com a reprodução como produção, 

concordamos assim com a autora, não reconhecendo a possibilidade em diferenciar 

a produção e reprodução das relações de classe. 

Iamamoto e Carvalho (2009) acrescentam que a reprodução das relações 

sociais é a reprodução da totalidade do processo social, ou seja, a reprodução de um 

determinado modo de vida, estando à totalidade concreta sempre em movimento e 

diretamente relacionada com a vida cotidiana como um todo. Assim, de acordo com 

os autores, o trabalhador reproduz os próprios meios de exploração e alienação do 

seu trabalho ao longo do movimento de reprodução do capital, reconhecemos, pois, 

essa afirmação na contradição do trabalho do assistente social.  

São estabelecidos por pelos autores dois ângulos indissociáveis necessários 

para considerar a profissão:  

[...] como realidade vivida e representada na e pela consciência de 
seus agentes profissionais expressa pelo discurso teórico-ideológico 
sobre o exercício profissional; a atuação profissional como atividade 
socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas que 
conferem uma direção social à prática profissional, o que condiciona e 
mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência de seus agentes 
individuais. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p.73) 

 

Assim, concordamos com a colocação dos autores da unidade dessas 

dimensões ser contraditória. Pontuando ademais que o Serviço Social não é só 

“conservador” e não é só “revolucionário”. 

Iamamoto e Carvalho (2009) prosseguem o estudo mencionando o 

voluntarismo presente na profissão que estabelece o assistente social como “agente 

de transformação”:  

Ao superestimar a eficácia da atividade profissional, subestima o lugar 
das organizações políticas das classes sociais no processo de 
transformação da sociedade, enquanto sujeitos da história; por outro 
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lado, parece desconhecer a realidade do mercado de trabalho. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p.74) 

 

À vista disso, o caráter da diversidade do movimento histórico em que a 

profissão está inscrita, não podendo tender a direção da profissão unilateralmente, de 

modo que esta é enquadrada na realidade do mercado de trabalho, assentimos, pois, 

com os autores.  

É colocada em cheque a atuação do profissional, que é polarizada e acaba por 

responder aos interesses e demandas do capital e do trabalhador, e por consequência 

reforça as contradições da realidade em que está inserido. Assim, os autores 

estabelecem que o assistente social é parte dos mecanismos de dominação e 

exploração e responde as demandas essenciais da classe trabalhadora contribuindo 

para a manutenção dos antagonismos característicos desse modo de produção, 

estando as nossas compreensões em acordo com os autores. Para mais, a 

compreensão de que os sujeitos sociais, alvos da ação mediadora do assistente 

social, são considerados na sua totalidade histórica e nas múltiplas determinações em 

que se insere.   

Iamamoto (2012) estabelece ademais que no terreno de tensões e contradições 

tem-se a ocorrência da relativa autonomia profissional na condução das atividades, 

entretanto, não partimos da existência da relativa autonomia, ao modo que como 

colocado anteriormente, o profissional é determinado pelo contratante. Isto é, a 

possibilidade de uma direção social ao exercício profissional é subordinada ao 

mercado e se expressa em meio a limites estabelecidos pelos empregadores.  

Iamamoto (2013) levanta o Serviço Social situado como uma profissão liberal, 

dispondo da relativa autonomia, todavia, acrescenta que socialmente a profissão é 

enquadrada como trabalhador assalariado, estando diretamente vinculado a 

determinantes externos ao próprio sujeito, isto é, dependente ao empregador para 

quem vende sua força de trabalho. Desse modo, Iamamoto (2012) pontua que a 

ocorrência da relativa autonomia depende das correlações de força dos espaços 

ocupacionais em que os assistentes sociais são inseridos, “Assim, se a profissão 

dispõe de condicionantes sociais, que ultrapassam a vontade e a consciência de seus 

agentes individuais, ela é também fruto dos sujeitos que a constroem coletivamente, 

forjando respostas profissionais” (IAMAMOTO, p.221). 
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Iamamoto e Carvalho (2009) pontuam que partir da emersão da questão social 

7 e fruto das necessidades sociais emersas ao longo do processo de produção e 

reprodução, tem-se uma justificativa para a necessidade de um profissional 

especializado, atendendo aos novos requisitos de “racionalidade” e “eficiência”. Faz-

se necessário, de acordo com os autores, a compreensão do desdobramento da 

questão social, que acaba por impor a necessidade do Estado em reconhecê-la, 

representando para mais a entrada da classe operária no cenário político e seus 

interesses sendo considerados pelo poder estatal.  

Em meio a esse contexto, transcorre conjuntamente a interferência do Estado 

nas relações entre as classes, isto é, o empresariado e a classe trabalhadora, 

estabelecendo a prestação de serviços sociais como forma de enfrentamento da 

questão social além de uma regulamentação jurídico trabalhista, como apontado pelos 

autores, podendo identificar a formulação de políticas sociais como meio de 

manutenção do poder da classe burguesa sobre o conjunto da sociedade, 

compreendemos, dessa forma, que a profissão responde aos interesses do capital, 

não cabendo a profissão o papel de promover a consciência da classe trabalhadora e 

a transformação social . 

Os autores afirmam que a evolução da questão social apresenta duas fases, 

sendo a primeira correspondente à situação objetiva da classe trabalhadora, 

correspondente às mudanças nas formas de apropriação do trabalho excedente e o 

estabelecimento e defesa dos interesses da classe trabalhadora; e a outra fase 

marcada pelas distintas formas de intervenção estabelecida pelos poderes 

dominantes apoiados pelo poder do Estado.  

Iamamoto e Carvalho (2009) explicitam a necessidade em apontar a 

importância do Estado na afirmação do Serviço Social no Brasil como profissão e a 

relação de dependência que a profissão adquire para com as instituições 

organizacionais que se vincula. Desse modo, como já expresso, o assistente social 

não se caracteriza como um profissional liberal e autônomo, sendo dependente das 

condições matérias e técnicas do meio em que é inserido, entretanto apresenta alguns 

traços liberais que marcam a prática, “a reivindicação de uma deontologia (Código de 

                                                           
7 A questão social é pontuada por Iamamoto e Carvalho (2009) como as expressões do processo de 

formação e desenvolvimento da classe operária e o ingresso dessa no cenário político da sociedade, 
ademais, a manifestação da contradição entre o proletariado e a burguesia. 
Iamamoto (2018) aponta para a questão social relacionada a sociabilidade da sociedade de classes e 
os antagonismos do capitalismo, resultando em uma arena de lutas políticas e culturais. 
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ética), o caráter não-rotineiro da intervenção, viabilizando aos agentes especializados 

uma certa margem de manobra e de liberdade no exercício” (2009, p.80), concluindo 

os autores que as marcas liberais presentes na profissão abrem caminho para um 

exercício independente mas estreito. 

A importância do Estado8 também está presente na condição deste ser um dos 

maiores empregadores de assistentes sociais no Brasil. Iamamoto e Carvalho (2009) 

apontam que o Estado adquire maior destaque quando analisado o âmbito das 

demandas e fontes de legitimidade profissional, ao modo que é a partir da ascensão 

das grandes instituições de prestação de serviços sociais e assistenciais, estas 

geridas pelo Estado, que se tem a expansão do mercado de trabalho para os 

assistentes sociais. 

Os autores explicitam ainda a condição de legislador e controlador das forças 

repressivas que o Estado tem e seu destaque na reprodução das relações sociais, e 

assim, a tarefa de sustentar o poder da classe dominante em conjunto com a 

obrigatoriedade em incorporar alguns interesses das classes subalternas sem afetar 

a classe capitalista, ocorrência designada pelos autores como “pacto de dominação”. 

Iamamoto e Carvalho (2009) estendem a análise para a dominação política, marcada 

pelo movimento de ultrapassagem dos limites estatais em direção à sociedade civil na 

busca pela hegemonia cometida pelas classes dominantes.   

Inicialmente vinculado a Igreja, os autores apontam para a origem confessional 

que marca o Serviço Social, articulado com movimentos de Ação Social e Ação 

Católica estabelecendo um caráter missionário à atividade profissional. Entretanto, 

paulatinamente esse perfil é alterado, em vista das novas determinações postas à 

profissão pelo Estado e empresariado, assim, o Serviço Social passa a atender 

diretamente os interesses das classes dominantes e passa a atuar junto à classe 

trabalhadora, assim Iamamoto e Carvalho colocam que:  

[...] A demanda de sua atuação não deriva daqueles que são o alvo de 
seus serviços profissionais – os trabalhadores – mas do patronato, que 
é quem diretamente o remunera, para atuar, segundo metas 
estabelecidas por estes, junto aos setores dominados. Estabelece-se, 
então, uma disjunção entre intervenção e remuneração, entre quem 
demanda e quem recebe os serviços do profissional. (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2009, p.83) 

 

                                                           
8 Iamamoto e Carvalho (2009) apontam para o Estado como o centro de exercício do poder político, meio 

pelo qual as classes dominantes impõem seus interesses em distintas conjunturas históricas sob a 
escusa de interesse geral. Faz-se necessário ademais o entendimento do Estado interligado a 
dominação, em vista do movimento contraditório que marca suas relações. 
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Á vista da contradição existente entre a intervenção e remuneração, isto é, o 

profissional não representar as demandas do público alvo dos serviços profissionais, 

mas sim do contratante, floresce a compreensão de que o assistente social tem a sua 

força de trabalho mercantilizada e a condição de trabalhador assalariado. Logo, a 

força de trabalho é transformada em mercadoria e o trabalho em atividade 

subordinada. De acordo com Iamamoto e Carvalho (2009), além disso, o assistente 

social participa da tarefa de implementação de condições necessárias ao processo de 

reprodução. 

Iamamoto (2012) aponta para o significado social de a profissão ser 

diretamente vinculado ao contratante, em vista que os empregadores determinam as 

necessidades sociais a serem respondidas, delimitam a matéria a qual incide o 

trabalho profissional e as condições em que se opera, consentimos igualmente com o 

apontamento. A autora coloca que a condição de trabalhador assalariado é posta ao 

modo que o assistente social vende sua força de trabalho e é regulado por um contrato 

de trabalho, entregando o valor de uso especifico que dispõe.  

É ainda a partir da condição de trabalhador assalariado que o profissional 

incorpora os parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações de 

trabalho, isto é, as “normas contratuais” que definem os limites e possibilidades da 

atuação.  

Iamamoto (2013) soma ademais, que a partir da dimensão política o assistente 

social tem a possibilidade de neutralizar a alienação da atividade, compreendendo a 

dinâmica dos processos de trabalho de que faz parte. A autora sinaliza para mais, a 

necessidade do entendimento de que não existe um processo de trabalho exclusivo 

do assistente social, mas que este profissional é parte de distintas particularidades 

dos processos de trabalho. Desse modo:  

Ainda que dispondo de autonomia ética e técnica no exercício de suas 
funções – resguardadas inclusive pelo Código de Ética e pela 
regulamentação legal da profissão –, o assistente social é chamado a 
desempenhar sua profissão em um processo de trabalho coletivo, 
organizado dentro de condições sociais dadas, cujo produto, em suas 
dimensões materiais e sociais, é fruto do trabalho combinado ou 
cooperativo, que se forja com o contributo específico das diversas 
especializações do trabalho. (IAMAMOTO, 2013, p.107) 

Para mais, segundo os autores, o Serviço Social está inscrito desse modo no 

processo de criação das condições para o funcionamento da força de trabalho, isto é, 

a extração da mais-valia, não estando vinculado as atividades diretamente 

relacionadas ao processo de criação de produto e valor, sendo enquadrado como 
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trabalho improdutivo. Iamamoto (2012) compreende por trabalho improdutivo aquele 

que não gera valor mas contribui para tornar o trabalho produtivo mais eficiente para 

os interesses do capital. Essa condição do Serviço Social, assim como outras 

profissões caracterizadas como improdutivas, é indispensável para o movimento do 

capital. 

Ademais, Iamamoto e Carvalho (2009) apontam que os trabalhos improdutivos 

estão correntemente “vinculadas ao controle político-ideológico e/ou repressivo e a 

modernização do aparato burocrático do Estado, necessários à garantia do domínio 

de classe” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p.86), estando às funções subordinadas 

ao caráter político determinante.  

 Logo, os autores colocam que a profissão é situada na busca de um “equilíbrio 

tenso” entre o capital e o trabalho, soma além do mais, as compreensões de Gramsci, 

estabelecendo o assistente social na condição de intelectual, isto é, dispõe do papel 

de dar homogeneidade e consciência da função da classe trabalhadora por meio de 

um trabalho organizativo e articulador de massas, entretanto, como apontado, não 

partilhamos de tal compreensão, ao modo que não cabe a uma profissão esse papel, 

mas a classe trabalhadora em geral. É colocado ainda que o intelectual acaba por 

executar um trabalho organizativo e de articulador das “massas” aos grupos sociais 

em que é ligado, gerando condições para o domínio dessa classe explorada. 

É apontada também por Iamamoto e Carvalho (2009) a expansão dos serviços 

sociais no século XX ligada à compreensão de cidadania, articulado com a 

contradição do capital que reproduz o discurso de igualdade e promove a 

desigualdade social. 

 Outro aspecto exposto pelos autores são os serviços sociais serem a 

expressão dos direitos sociais e parte do valor criado pela classe trabalhadora, 

apropriado pelo Estado, e que posteriormente é redistribuído. Iamamoto e Carvalho 

(2009, p.92) colocam que “... ao assumirem esta forma, aparecem como sendo doados 

ou fornecidos ao trabalhador pelo poder político diretamente ou pelo capital, como 

expressão da face humanitária do Estado ou da empresa privada”.  

Desse modo, os serviços ofertados são utilizador ainda como meio de controle 

e mobilização dos movimentos sociais, assim, Iamamoto e Carvalho (2009) apontam 

que as expressões das lutas de classes são transformadas em objetos da assistência 

social, e os serviços sociais que são expressão dos direitos sociais são mascarados 

em “matéria-prima da assistência”, estando subordinados às estratégias político-
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econômicas que sustentam o processo de reprodução ampliada do capital e reduzindo 

os custos desse processo. 

Iamamoto e Carvalho (2009) partem do pressuposto da ação profissional de 

cunho “educativo”, isto é, a ação que influencia de forma implícita os valores, 

comportamentos e atitudes dos usuários dos serviços de acordo com os padrões 

sócio-institucionais dominantes. É ainda, por meio da linguagem como instrumento da 

ação que ocorre a ação persuasiva ou de controle do pelo assistente social. Desse 

modo os autores expõem que “Trata-se de uma ação global de cunho sócio-educativo 

ou socializadora, voltada para mudanças na maneira de ser, de sentir, de ver e de agir 

dos indivíduos, que busca a adesão dos sujeitos. ” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, 

p.114) 

Iamamoto e Carvalho (2009) aprofundam as reflexões referentes ao assistente 

social como intelectual orgânico partindo do pressuposto do agente profissional como 

sujeito da sua dimensão política, e assim, a possibilidade de ser um instrumento da 

classe trabalhadora. Entretanto para este fim, faz-se necessário um movimento 

contrário a tendência predominante da profissão, que se construiu como “reforço dos 

mecanismos do poder econômico, político e ideológico, no sentido de subordinar a 

população trabalhadora às diretrizes das classes dominantes em contraposição à sua 

organização livre e independente” (IAMAMOTO; CARVALHO, p.96).  

Partindo da base marxista para a construção das suas compreensões e 

análises referente ao Serviço Social, Iamamoto (2018) desenvolve os meios de 

aproximação do marxismo e a profissão, colocando o Movimento de Reconceituação 

como um importante marco para o início movimento de questionamento da profissão, 

e assim a formação de novas compreensões. A autora pontua desse modo as 

principais preocupações do movimento, sendo a busca por uma contextualização 

histórica da ação profissional; a criação de um projeto profissional abrangente, em 

contraposição ao Serviço Social Tradicional da profissão; a procura por um estatuto 

científico ao Serviço Social; e por fim, a politização da ação profissional. 

Apoiado nesse movimento, a autora coloca que inicialmente a aproximação da 

profissão com o marxismo ocorre por vias secundárias, partindo de manuais de 

divulgação do marxismo, o marxismo-lenismo, textos maoístas, entre outros meios, 

marcando a ausência de uma aproximação rigorosa com a teoria de Marx. Para mais, 

Iamamoto (2018) coloca que algumas inquietudes sociais são transferidas da 

militância para a profissão, ao modo que a partir do Movimento de Reconceituação e 
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em vista do contexto político ditatorial ocorre uma aproximação entre Serviço Social e 

as lutas pela democracia, resultando em uma relação de identidade entre a militância 

e a profissão. 

Assim, a segunda aproximação, defendida por Iamamoto (2018), é expressa 

no momento de superação do Movimento de Reconceituação e pela resistência da 

Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais a tentativa de 

hegemonia da vertente modernizadora.  

Dispondo de uma perspectiva profissional progressista, o Método Belo 

Horizonte, já descrito anteriormente, construiu seus fundamentos teóricos alicerçados 

ao marxismo, entretanto a autora aponta para a ocorrência do:  

[...] estruturalismo althusseriano, o marxismo difundido a partir da II 
Internacional, haurido em manuais de "marxismo-leninismo" na sua 
versão tida como "oficial"; a inspiração maoísta presente na análise 
das relações entre teoria e prática, redundando num empirismo 
inconteste expresso na máxima: "a prática como fonte de teoria” 
(IAMAMOTO, 2018, p.216)  

 

Desse modo, com a maturação da interlocução entre a perspectiva teórico-

metodológica e o Serviço Social, a autora pontua que se têm os meios necessários, a 

partir da teoria social crítica de Marx, para a profissão apreender a sociedade 

capitalista, isto é, o processo de produção e reprodução das relações sociais e seus 

rebatimentos na sociedade e, por consequência, na profissão. 
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2 O PROJETO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL: AS 

CONTRIBUIÇÕES DO MARXISMO 

 

Visando retomar os principais aspectos que marcaram a trajetória de 

construção do Projeto de Formação Profissional em Serviço Social atual, faz-se 

necessário compreender os momentos sócio-históricos e políticos que marcaram a 

sociedade e o interior da profissão nos períodos das décadas de 1980 em vista da 

interlocução com a tradição marxista e a década de 1990 onde dá-se início ao 

processo de revisão do currículo de 1982 para o de 1986, respondendo as exigências 

do MEC, considerando que o debate no interior da sociedade interfere diretamente na 

profissão. Sendo, pois, de suma necessidade compreender que os projetos da 

profissão são expressos a partir de distintas perspectivas e dos momentos em que 

são construídos. 

Assim, Cardoso (2016) coloca que o projeto de formação profissional adquiriu 

sentido e objetivos diferentes dos existentes na gênese da profissão, estando em 

constante processo de transformação e apresentando distintas direções sociais. A 

autora estende a compreensão para as perspectivas conservadora/ tradicional e 

emancipatória/de ruptura e seus respectivos projetos como efeito da disputa 

hegemônica que marcava o interior da categoria profissional.  

Desse modo, Portes (2016) aponta para a gênese da profissão, sofrendo 

inicialmente no processo formativo com a influência da doutrina social da Igreja 

Católica e, posteriormente, tendo no capitalismo monopolista o marco de 

desenvolvimento da profissão, assim, a partir do desenvolvimento da industrialização 

brasileira tem-se uma mudança no perfil dos profissionais e a aliança entre a Igreja 

Católica e o Estado. Cardoso (2016) levanta ademais o surgimento da questão social 

no século XX, necessitando a formação de profissionais no Serviço Social, desse 

modo, pontua que os anos de 1936 sinalizam a perspectiva conservadora dentro da 

profissão, expressando a contradição entre capital e trabalho, marcado por uma 

formação acadêmica tipicamente conservadora e o trabalho social via a Igreja.  

É em 1940 que se inicia o processo de revisão curricular, sob a influência da 

metodologia norte-americana, em resposta a busca por uma metodologia, resultando 

na incorporação dos métodos e técnicas do Serviço Social de Caso, Grupo e 

Comunidade, relação expressa por meio de disciplinas específicas nas diretrizes de 

1945 e ganhando maior expressividade em 1953. Portes (2016) acrescenta a III 
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Convenção da ABESS em 1953 como um importante marco, tendo em vista a 

regulamentação da profissão em grau superior por meio da aprovação da Lei n° 1889 

em 13 de junho de 1953. 

Cardoso (2016) aponta que a nova conjuntura dos anos 1960 e 1970 é 

caracterizada pelo período civil militar e o ingresso do Serviço Social nas 

Universidade, resultando na necessidade de um novo processo de revisão curricular 

demandada pelo Movimento de Reconceituação, como já visto anteriormente.  A partir 

do Movimento de Reconceituação, e em paralelo com o governo ditatorial brasileiro 

em 1964, a profissão passa a ser requisitada a responder às novas expressões 

surgidas da questão social, necessitando de um profissional crítico, reflexivo e 

interventivo. É exposta também, a necessidade de unidade entre as dimensões 

técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica. 

Assim, a vertente modernizadora compreende a continuidade do projeto 

tradicional, estabelecendo uma aproximação com o positivismo e a ideologia 

desenvolvimentista, visando a busca por uma cientificidade, marcando a 

homogeneidade do projeto modernizador sem romper com o conservadorismo até 

1982. É necessário destacar ainda, de acordo com Portes (2016), que a partir das 

novas exigências que levaram a busca pela cientificidade ocorre a refuncionalização 

das agências formativas.  

Cardoso (2016) aponta também para a perspectiva emancipatória ao longo dos 

anos 1980, resultado do crescimento das lutas sociais e a incorporação de assistentes 

sociais, estudantes e docentes na luta pelos movimentos pela democracia e pelos 

direitos, buscando a ruptura com o conservadorismo. Desse modo, o interior da 

profissão é assinalado pela tentativa de ruptura com o conservadorismo em consoante 

com o final do período ditatorial, herança do Movimento de Reconceituação. É no III 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, popularmente chamado como 

Congresso da Virada, ocorrido em 1979 na cidade de São Paulo, que acontece o 

estabelecimento da direção social comprometida com a classe trabalhadora.  

Além dessa tentativa de ruptura, Portes e Portes (2017) colocam o surgimento 

de indagações referente à profissão:   

Assim, em fins da década de 1970 e início da de 1980, a formação 
profissional do assistente social passou a ser questionada, iniciando 
um ciclo de debates sobre a questão. Esse período representou um 
marco histórico significativo para o Serviço Social brasileiro, uma vez 
que explicita a construção de um processo de “revisão profissional”, 
tanto no âmbito da formação quanto do exercício profissional, 
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entrelaçado à conjuntura socioeconômica e política brasileira, que 
incide, diretamente, nos processos organizativos e formativos dos 
assistentes sociais, no contexto de Ditadura Militar. (PORTES; 
PORTES, 2017, p.216) 

 

É nesse contexto que surgem as condições de aproximação da teoria social 

crítica de Marx e o Serviço Social, direcionando a necessidade de um novo currículo. 

Em vista disso, a ABESS passa a organizar o processo de revisão curricular que 

resulta no Currículo Mínimo de 1982.  

 

2.1 TRAJETÓRIA DO CURRÍCULO MÍNIMO DE 1982 

 

De acordo com Silva e Silva (1984), buscando compreender o movimento de 

formação profissional e assim seus resultantes, é indispensável a compreensão da 

mesma a partir da consideração da trajetória sócio histórica do Serviço Social e do 

contexto geral da sociedade, estando, desse modo, a profissão em articulação com a 

história dos processos econômicos, das classes e das ciências sociais.  A autora 

acrescenta que é necessário, desse modo, considerar a profissão pelo aspecto 

estrutural e conjuntural. Coloca ademais que a prática econômica é determinante para 

a prática social, compreendendo a profissão enquanto determinação histórica.  

Alguns aspectos são apontados por Silva e Silva (1984) como necessários na 

compreensão da realidade na qual o assistente social é inserido, entre esses aspectos 

é citado o contexto da relação de classes no qual o profissional expressa seu 

compromisso social. Historicamente, pois, verifica-se o compromisso com os 

interesses do bloco homogêneo no poder, sendo demandado por uma classe e tendo 

o alvo de sua direção profissional para outra.  

Em 1945, a vigência do pensamento europeu dentro do Serviço Social é 

substituída pela influência norte-americana, oferecendo novas influencias para a 

profissão. É, pois, adotada uma metodologia de ação pela profissão contando com a 

incorporação do Serviço Social de Caso, Grupo e de Comunidade, partindo do 

princípio de neutralidade das ciências e de pressupostos funcionalistas, assim a 

formação teórica é construída a partir de dois eixos: homem e sociedade.  

Como já exposto anteriormente, Silva e Silva (1984) expõe a profissão sendo 

demandada nas décadas de 1950 e 1960 como mão de obra capaz de executar 

programas sociais viabilizadores de soluções modernizantes. É assim, com a 

influência da ideologia desenvolvimentista que a formação é marcada pela ideologia 
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desenvolvimentista, e posteriormente o reconhecimento da insuficiência dessa 

ideologia.  

Tendo em vista as transformações societárias e ocupacionais no mercado de 

trabalho dos assistentes sociais, em conjunto com as transformações na sociedade, 

Castro e Toledo (2011) pontuam que se passou a exigir uma maior qualificação 

técnica para a intervenção profissional, ainda a regulação de conflitos é feita a partir 

das políticas sociais como meio de legitimação do regime autoritário e um instrumento 

de controle social por parte do Estado. Emergem juntamente uma série de 

questionamentos acerca da prática profissional, sendo identificado um descompasso 

entre a teoria e a prática.  

Ademais, as autoras colocam que fruto desse movimento de questionamento, 

se tornam visíveis as inquietações e insatisfações com o Serviço Social Tradicional, 

assim, é decorrente da revisão teórica, metodológica, operativa e política que tem-se 

as bases para iniciar a discussão da necessidade de uma nova revisão, resultando 

posteriormente na formação da proposta curricular de 1982, buscando romper com o 

lastro conservador e a vinculação com a ideologia dominante, incorporando a tradição 

marxista e direcionando a ação profissional de acordo com os interesses dos usuários. 

Essa tomada de consciência também é atribuída à aproximação dos assistentes 

sociais com os usuários, possibilitando mais facilmente a identificação das 

contradições da prática.  

Paschoal (2010) pontua o currículo de 1970 com o objetivo de responder as 

demandas colocadas pelo mercado de trabalho, partindo da ideologia de 1964 a 1967, 

tendo uma visão fragmentada da sociedade e contando com o Serviço Social de Caso, 

Grupo e Comunidade. Silva e Silva (1984) acrescenta a assimilação da ideologia 

desenvolvimentista dentro do Serviço Social e uma maior preocupação com a 

cientificidade e método pela categoria profissional, isto é, a preocupação com uma 

formação profissional mais técnica. 

Castro e Toledo (2011), em consoante com os apontamentos de Paschoal 

(2010), levantam que os anos de 1970 foram marcados pela efervescência política e 

a crise econômica na América Latina, ocorrendo ditaduras instauradas como forma de 

neutralizar as forças sócio-políticas contrárias ao capital e adequar a sociedade aos 

padrões do desenvolvimento, entretanto é estabelecido um quadro de miséria e fome, 

crise implantada pelo projeto autocrático burguês. É nessa conjunção que surgem 
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organizações clandestinas de movimentos sociais e populares com o apoio de setores 

progressistas de Igreja Católica, visando a luta pela libertação nacional. 

Castro e Toledo (2011) caracterizam os anos de 1980 como um período de 

crise e ruptura, em decorrência da ação organizada de expressivos setores que 

buscavam romper com as bases de sustentação da ditadura brasileira e reestabelecer 

o Estado Democrático, e de forças na luta pela democracia. Os movimentos sociais 

passam a influenciar a categoria profissional do Serviço Social no seu posicionamento 

referente ao seu direcionamento social da prática profissional. Em suma, as autoras 

colocam que: 

 [...] foi a partir da realidade social (objeto de intervenção profissional), 
da apreensão dos antagonismos presentes na sociedade e 
consequentemente, do seu questionamento, que os assistentes 
sociais viram a necessidade de romper com os traços 
tradicionais/conservadores da profissão, elaborando uma proposta de 
formação profissional sintonizada com as transformações societárias 
ocorridas e, sobretudo, com os reflexos de tais transformações sobre 
a profissão. (p 5) 

 

Assim, faz-se presente as bases para a inauguração do debate direcionado 

pela perspectiva de intenção de ruptura com o Serviço Social Tradicional, 

denunciando a vinculação da perspectiva conservadora ao projeto de ampliação do 

capitalismo. O marco dessas discussões é compreendido como o Movimento de 

Reconceituação. Silva e Silva (1984) definem também que o movimento busca a 

superação da prática profissional vinculada aos grupos dominantes e necessidade 

apontada pela categoria de uma nova perspectiva teórica-metodológica fundada nas 

categorias da dialética.  

No contexto do Movimento de Reconceituação, e assim, o processo de 

renovação brasileiro, Coelho e Almeida (2019) pontuam a retomada do desejo de 

ruptura com o Serviço Social tradicional em 1980, objetivo iniciado em 1960 e 

interrompido pela ditadura militar. Assim, o final dos anos de 1970 e início de 1980 

marcaram a perspectiva de intenção de ruptura, contando com a criação de uma 

massa crítica no interior da profissão contrária ao Serviço Social tradicional e 

ocorrendo, ademais, a vinculação com as ciências sociais e o marxismo, consolidada 

posteriormente em 1990.  

De acordo com as autoras, vinculado ao movimento histórico brasileiro, o 

movimento sócio-histórico da profissão exigiu a construção de um novo projeto de 
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formação profissional crítico, em vista das novas configurações da profissão, 

culminando, a partir da revisão curricular, no Currículo Mínimo de 1982. 

Castro e Toledo (2011) definem dois momentos do Movimento de 

Reconceituação, sendo o primeiro referente a busca dos profissionais pela 

modernização da prática, sem alterar a função social e a preocupação da teorização 

do Serviço Social; o segundo momento, é caracterizado pela profissão assumindo a 

perspectiva dialética, questionando a vinculação histórica e se comprometendo com 

os segmentos populares. É ainda, durante o III Congresso Brasileiro de Serviço Social 

em 1979 a profissão assinalou o compromisso ético-político baseado no compromisso 

com os setores populares. 

Paschoal (2010) levanta que as principais discussões referentes ao debate são 

feitas principalmente em relação as questões de método de ensino e a concepção 

teórico metodológica em Marx. Sendo a formulação do currículo consequência do 

projeto de profissão do momento, assim, faz-se necessário considerar que 

inicialmente ignorava-se as determinações estruturais e pautava-se em um trabalho 

doutrinário.  

 

2.1.1 Os Fundamentos do Currículo Mínimo De 1982 

O processo de revisão curricular resultou na construção de um novo currículo 

mínimo, marcado pela interlocução do Serviço Social com a tradição marxista, assim 

é entendido por Portes e Portes (2017) como um avanço para o processo formativo, 

traduzindo o movimento de apreensão do significado sócio-histórico da profissão, 

partindo da perspectiva de transformação da realidade, crítica à "neutralidade 

profissional" e a reflexão sobre a concepção de formação profissional, assim:  

Este projeto educacional da formação profissional considerou os 
determinantes estruturais e conjunturais no contexto das relações 
sociais no bojo do desenvolvimento do capitalismo monopolista. 
Entendia-se que era preciso ter um posicionamento político e crítico 
diante das contradições inerentes ao modo de produção capitalista 
para saber ler e interpretar as demandas e possibilidades que se 
colocavam à profissão, construindo estratégias interventivas e 
analíticas. (PORTES; PORTES, 2017, p.217) 

 
O Currículo Mínimo de 1982 expressa, desse modo, a hegemonia da 

perspectiva emancipatória, demarcando a relação entre a intervenção profissional e a 

realidade social a partir da aproximação com o marxismo, assim, Cardoso (2016) 

pontua que:   
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A partir da aproximação com a tradição marxista demarca-se a noção 
de que a intervenção profissional não está solta e dissociada da 
realidade social; pelo contrário, é só a partir da leitura crítica dessa 
realidade (como espaço de contradição e conflitos) que o profissional 
terá condições de desenvolver qualquer metodologia, o que envolve a 
relação entre refletir/agir/refletir (CARDOSO, 2016, p.445) 

   
Castro e Toledo (2011) levantam que as discussões referente ao novo currículo 

foram feitas a partir de dois eixos, sendo o primeiro responsável pela formação 

profissional inserida no quadro geral da problemática universitária, isto é, nos anos de 

1970 e 1980 as universidades enfrentavam uma crise política, não tendo autonomia, 

caracterizando um movimento contraditório no qual enfrentavam as determinações do 

Estado e um movimento interno de resistência; o eixo seguinte é marcado pela 

formação profissional mantendo relação com a prática profissional numa dada 

sociedade a partir de uma realidade social, desse modo, a articulação entre a 

formação profissional e a realidade social. Desse modo, Castro e Toledo (2011), 

apontam que:  

Os atores envolvidos (órgãos de organização da categoria, de 
pesquisa, instituições de ensino e movimento estudantil) neste 
propósito de pensar a reforma curricular, defenderam uma concepção 
de formação profissional centrada no direcionamento de que esta 
deveria subsidiar o profissional para responder as demandas e 
necessidades colocadas pelos cidadãos, a partir de um conhecimento 
cientifico e teórico-metodológico calcado num referencial crítico; 
(CASTRO; TOLEDO, 2011, p.10) 

 

São apontados, ademais, dois equívocos presentes na relação entre a 

formação profissional e a prática profissional, sendo a perspectiva mecanicista e a 

perspectiva idealista. Tais ambiguidades são superadas com o entendimento de que 

a formação profissional é um processo dialético e considerando a apreensão das 

contradições. Paschoal (2010) define o estabelecimento de metodologia própria e 

teoria própria do Serviço Social como um outro equívoco identificado, ocorrendo a 

manutenção de posturas positivistas na formação.  

Silva e Silva (1984) estende a problemática universitária a partir de dois 

elementos, sendo o estrutural, referente aos elementos orgânicos e o conjuntural 

correspondente as condições históricas. Acrescenta também os ataques direcionados 

as entidades estudantis visavam o controle dos estudantes e correspondia ao 

momento de reforma da universidade brasileira na perspectiva de modernização e 

privatização do ensino.  
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Coelho e Almeida (2019) apontam que o currículo inaugurou a perspectiva 

crítica, absorvendo o Movimento de Reconceituação Latino Americano. Sendo 

regulamentado pelo Parecer n. 412/82 e a Resolução n. 06 de 1982 do Conselho 

Federal de Educação, decorrendo de um amplo debate iniciado pela ABESS em 1970 

junto as Escolas de Serviço Social, tendo como proposta ampliar a concepção de 

formação profissional, adotando a noção de totalidade e situando a profissão 

historicamente.  

As autoras acrescentam também que o debate expressava a preocupação com 

a história, teoria/prática e a profissão como produto da história, na tentativa de 

superação da tríade caso, grupo e comunidade, por meio da história da História do 

Serviço Social, Teoria do Serviço Social e Metodologia do Serviço Social. Os pilares 

da nova proposta são colocador por Coelho e Almeida (2019) como a existência de 

uma metodologia própria da profissão e uma estrutura cientifica apropriada pelo 

Serviço Social.  

Em suma, o novo currículo coloca a necessidade da compreensão da história 

da profissão, a noção de totalidade, unidade teórico-prática, o caráter contraditório da 

prática, a importância da dimensão política, entre outros aspectos. Castro e Toledo 

(2011) mencionam que a formação profissional não pode ser reduzida a mera 

preocupação para o mercado de trabalho, a uma prática pragmática, tarefeira, e 

rotineira, ás demandas já estabelecidas e a uma relação prática/institucional 

mecanizada, necessitando ir além dessas características. 

São transportadas pelas autoras, algumas das reflexões elaboradas pela 

ABESS e pelo movimento estudantil:   

a) Desenvolver uma visão global da sociedade a 
partir do seu entendimento histórico-estrutural, capacitando os alunos 
para a elaboração de um instrumental capaz de problematizar a 
realidade. Foram introduzidos estudos sobre as formações sociais em 
geral, Estado, ideologia, formação social, econômica e política do 
Brasil, estrutura agrária e urbanização, processo de mudança social e 
marginalização social, estudo da realidade nacional e local; 
b) Rompimento com o pragmatismo, por meio da 
participação do Serviço Social na produção de conhecimentos sobre 
a totalidade social, sendo este o instrumento de sua ação profissional. 
Neste sentido, a pesquisa foi incorporada não apenas como um 
conjunto de métodos e técnicas e sim, como uma postura 
metodológica relacionada às demais disciplinas;  
c) Rompimento com a visão e a prática segmentada 
da metodologia do Serviço Social, esta passa a ser entendida a partir 
de uma visão metodológica global com base no método dialético de 



54 

 

estudo da realidade. É proposto o estudo da práxis, centrada na 
reflexão-ação-reflexão;  
d) Compreensão que a teoria do Serviço Social tem 
necessidade de análise sistemática e crítica na sua construção e deve 
ser vista no quadro geral das ciências sociais e da realidade social, 
rompendo com a visão de um conhecimento isolado e exclusivo do 
Serviço Social;  
e) Realização de análise institucional, centrada na 
luta de classes e no desvelamento da correlação de forças existentes 
nas instituições onde o assistente social atua, no sentido de fortalecer 
o poder do usuário;  
f) Abordagem do usuário a partir de sua inserção 
em uma classe social, contrapondo-se à visão do usuário como 
indivíduo, grupo ou comunidade;  
g) Resgate da assistência como direito e não como 
benesse, e recuperação do vínculo histórico da profissão com a 
assistência;  
h) Prática fundamentada na problematização da 
realidade, a partir de categorias teóricas de análise;  
i) Entendimento acerca da teoria e prática como 
uma unidade dialética;  
j) Estudos das políticas sociais como expressão da 
luta de classes, portanto, nega-se a sua neutralidade, afirmando-a 
como um direito que precisa ser resgatado pelo Serviço Social;  
k) Importância da participação do estudante no 
movimento estudantil e nos movimentos sociais como 
complementação da sua formação profissional; 
l) Compreensão acerca da relação orgânica da 
profissão com o Estado, uma vez que a profissão surge a partir do 
desenvolvimento do aparato no estágio do capitalismo monopolista. 
(ABESS, p.11) 

 

Com a aprovação do currículo em 1982, esse foi subdividido em ciclo básico, 

compreendido como o conhecimento da realidade a partir de disciplinas que 

expressavam o contexto institucional da sociedade e em ciclo profissionalizante, 

alusivo ao conhecimento sistemático da função social da intervenção e das 

habilidades:  

1) Área dos Conhecimentos Básicos: 1.1. Conhecimento de contexto 
social. Esta área compreende o conhecimento do contexto social que 
historicamente situado, se daria a níveis: 1.1.1. do contexto da própria 
sociedade; 1.1.2. das Organizações que expressam o contexto 
institucional da sociedade e possibilitam a formação do profissional e 
a pratica do Serviço Social; 1.1.3. da instituição Serviço Social como 
prática especifica que se realiza no contexto das organizações e da 
sociedade. síntese, este conhecimento, que é também o 
conhecimento social da História económica e Política da sociedade em 
geral e particularmente do Brasil e suas repercussões no processo de 
institucionalização da profissão e na sua prática atual, possibilita ao 
profissional a compreensão do âmbito de sua ação, na perspectiva 
histórica em que a profissão se institucionaliza. 1.2. Conhecimento da 
realidade da Clientela: Esta área compreende o conhecimento da 
realidade da clientela em suas relações sociais de trabalho, cidadania 
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e cultura, e supõe a compreensão de dois movimentos: o dirigido (quer 
o seja pelo Estado que pelas instituições da sociedade civil) e os 
espontâneos. As relações que se estabelecem entre esses dois 
movimentos constituem objeto relevante de análise do Serviço Social 
como condição que permite seu posicionamento objetivo junto às 
populações .Isto se dá porque na relação entre os dois movimentos 
surge a possibilidade de atuação do Assistente Social no sentido de a 
clientela assumir o movimento dirigido como sujeito desse processo. 
A representação que a população tem do contexto social em que se 
insere, é também importante, pois é condição para que o Assis tente 
Social possa conseguir junto a ela, um nível de consciência capaz de 
perceber a sua realidade nas relações sociais e nas relações inter-
humanas. A perspectiva do homem como sujeito histórico pressupõe 
a consciência de si e do outro no processo da construção do mundo  
02) Área dos Conhecimentos Profissionalizantes Como pontos 
fundamentais na área do conhecimento profissionalizante, destacam-
se: 2.1. Conhecimentos sistemáticos do objeto e objetivos da 
intervenção do Serviço Social. Esse conhecimento envolve a prática 
do Serviço Social, seus elementos constitutivos e análise dos 
diferentes agentes implicados na prestação do Serviço Social. 2.2. 
Conhecimentos e habilidades quanto a estratégias de intervenção em 
contextos institucionais diferenciados. Esses exigem dos Cursos de 
Serviço Social a conjunção de esforços a fim de dar condições ao 
futuro profissional para, entre outros aspectos, permitir: - o exercício e 
a sistematização de uma prática voltada para uma realidade objetiva; 
- a utilização do relacionamento como instrumento da prática do 
Serviço Social; - a compreensão da participação social no contexto 
institucional do homem como ser histórico; - a utilização da pesquisa 
como instrumento da prática profissional; - a utilização da metodologia 
do Serviço Social. O ciclo profissional seria, portanto, o estudo e a 
prática das estratégias da intervenção profissional com base nos 
referenciais teóricos acima mencionados. (CFE, 1982, p.03) 

 

Paschoal (2010) analisa as determinações na construção da disciplina de 

metodologia, apontando para o eixo de relação entre teoria/metodologia e história e o 

marxismo na dualidade como teoria social ou ciência social como tendências 

identificadas no processo de formulação. Compreendendo, que o marxismo aparece 

como metodologismo, tendo raízes no positivismo. É ainda levantado pela autora, a 

concepção de ecletismo, que corresponde a uma conciliação de tendenciais opostas 

e de pluralismo, que é o embate e debate de diferentes posições, isto é, um debate 

intelectual, sendo essa visão retomada pelo Currículo de 1982. 

É também feito alguns apontamentos pela autora relacionados a perspectiva 

de José Paulo Netto e de Marilda Iamamoto. Assim, partindo de Netto, a autora pontua 

que as mudanças na estrutura do currículo em pauta revelam novas concepções 

correspondentes a suspensão da forma tripartite de dividir o trabalho em Caso, Grupo 

e Comunidade e a inclusão da matéria de metodologia, revelando as três perspectivas 
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em destaque: parâmetros tradicionais, que busca por manter o padrão metodológico 

de caso, grupo e comunidade e apresenta um significado eclético, de base 

funcionalista; reatualização introduzindo aspectos modernizantes, recorrendo a 

fenomenologia, a busca de referências das ciências sociais e defendendo um método 

próprio; e por fim, a ruptura que apresenta um corte com as duas tendências 

anteriores, visando compreender a profissão no contexto histórico em que é inserida 

e partindo do pressuposto de que Serviço Social não tem metodologia própria.   

Já partindo de Iamamoto é expresso a necessidade em problematizar a 

chamada metodologia do Serviço Social, ao modo que é necessário clarificar o 

significado da profissão na sociedade; empregar ainda, um eixo histórico e não teórico 

epistemológico. Ademais, referente ao significado social da profissão, faz-se 

indispensável compreender as determinações sociais que qualificam a profissão na 

divisão social do trabalho e ainda resgatar e esclarecer as raízes teóricas das quais a 

profissão se originou. 

Por fim, Paschoal pontua quatro grandes questões levantadas por Iamamoto 

referente a aspectos conservadores e positivistas presentes na herança intelectual e 

cultural do pensamento social na modernidade, a primeira alusiva a existência ou não 

de uma metodologia própria do Serviço Social, por seguinte a diferença entre 

metodologia de conhecimento e metodologia de ação, também a distinção entre 

concepções teórica-metodológicas e estratégias, técnicas e procedimento da 

intervenção, e a última questão sendo a formalização das teorias sociais, isto é, 

reduzir as teorias sociais a abordagens classificatórias, não considerando a 

capacidade explicativa das mesmas, estando por exemplo substituindo o Serviço 

Social de caso, grupo e comunidade pela abordagem formalista das vertentes teórico-

metodológicas.  

2.1.2 Avanços, potencialidade e contribuições 

Como já exposto, a revisão curricular se constitui como um amplo processo de 

avaliação e redefinição da formação profissional, assim, Currículo Mínimo de 1982 

corresponde a revisão da profissão em si e o contexto de rearticulação política da 

sociedade. Desse modo, em consonância com os aspectos levantados anteriormente 

e em consideração das novas mudanças, Iamamoto (2013) realiza um levantamento 

das conquistas advindas com o currículo mínimo de 1982. 
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 Assim a autora aponta para a criação de um perfil profissional dotado de 

competência teórica-crítica, contando com uma aproximação ás matrizes do 

pensamento social e as expressões teórico-práticas no Serviço Social dispondo da 

análise de uma teoria social crítica, revelando os entendimentos dos fundamentos de 

da produção e reprodução da “questão social”. Soma-se também a concepção 

técnico-operativa, que possibilitam no campo da pesquisa e ação, respostas 

profissionais dotadas de eficácia e partindo da perspectiva de defesa da democracia.  

Iamamoto (2013) acrescenta para mais, a Construção do Código de Ética de 

1986 pautado nos mesmos aspectos presentes no currículo mínimo em discussão e 

reforçando a direcionamento no processo de formação profissional. 

Elenca-se o debate em torno da direção social de formação, expressando a luta 

pela hegemonia no interior da categoria profissional ocorrida no universo-acadêmico 

“tanto em torno dos compromissos ético-políticos que veicula, como de paradigmas 

teórico-metodológicos de análise da realidade e norteadores da ação profissional” 

(IAMAMOTO, 2013, p.186). 

Partindo da adoção de concepções da obra marxiana, outra conquista 

apontada pela autora está presente no ponto de vista da totalidade, facilitando a 

articulação entra conhecimento e história e não correspondendo a totalidade da “razão 

autonomizada” como exposto por Iamamoto (2013). A perspectiva crítico-

revolucionária também é levantada, possibilitando a compreensão do homem como 

ser social.  

Silva e Silva (1984) sinaliza que as preocupações centrais do currículo estavam 

presentes na necessidade de uma visão histórica global e assim o rompimento da 

visão harmônica e segmentada da sociedade, também no rompimento com o 

pragmatismo do Serviço Social, o rompimento com a visão e prática compartimentada 

da metodologia da profissão, adotando a base do método dialético e a substituição da 

metodologia de caso, grupo e comunidade pelo estudo da metodologia do Serviço 

Social.  

A autora aponta também para a busca do entendimento da teoria do Serviço 

Social como um importante avanço; em conjunto com o entendimento da relação entre 

teoria e prática como unidade dialética; o estudo das políticas sociais enquanto 

expressão da luta de classes; o entendimento da instituição profissional a partir de 

uma perspectiva institucional crítica; estudo da clientela enquanto pertencente a uma 

classe social; a revisão do conceito de assistência social; e a compreensão do ensino 
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aprendizagem ultrapassando os limites da universidade e se estendendo para a 

realidade social.  

Castro e Toledo (2011) colocam o currículo como um avanço expressivo para 

a categoria profissional, ao modo que forneceu as bases para a elaboração do Código 

de Ética de 1986. 

A análise da formação profissional, supõe ainda, de acordo com Carvalho, 

Bonetti, Iamamoto (1984) a compreensão do profissional determinado pela instituição, 

levando a compreensão da natureza contraditória das instituições em que o assistente 

social é situado, a autonomia limitada que dispõe, dependendo de uma relação 

contratual e contando com um duplo vinculo dos mandantes institucionais e a clientela. 

Entretanto, mesmo com importantes considerações positivas feitas alusivo ao 

Currículo Mínimo de 1982, este apresentou debilidades em seu interior que acarretam 

posteriormente na necessidade de uma nova revisão, sendo estes equívocos 

pontuadas adiante.  

 

2.1.3 Equívocos e fragilidades 

Como expresso, foram identificados por alguns autores equívocos e 

fragilidades no interior do currículo e na sua formulação. Assim, serão pontuadas 

algumas considerações de estudiosos a seguir.   

Coelho e Almeida (2019) afirmam que alguns desses equívocos foram 

cometidos na tentativa de encontrar uma teoria e métodos próprios do Serviço Social, 

buscando promover a profissão à condição de ciência. Cardoso (2016) também 

acrescenta ao novo currículo alguns equívocos, como a atuação mais voltada para as 

políticas sociais. 

Para mais, Coelho e Almeida (2019) apontam para discussão do método 

realizada com sérias limitações:  

[...] relacionando-o ao debate e à construção de uma metodologia 
própria do Serviço Social. Ressaltamos que é um equívoco pensar que 
o método é algo aplicável a essa prática, confundindo o método com 
uma pauta de intervenção. Método não é metodologia. COELHO e 
ALMEIDA, 2019, p.4) 

 

Outrossim, Castro e Toledo (2011) levantam algumas críticas feitas por autores 

como Yazbek (1984), Pinto (1986) e Iamamoto (1992), sistematizadas pela proposta 

estar pautada na realidade mas não apresentar uma dinâmica própria, assim como o 

homem compreendido como ser histórico mas de forma abstrata e sem estar situado 
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historicamente; a falta de esclarecimento na defesa de “extratos mais carentes da 

sociedade”; a possibilidade de antagonismos quanto aos objetivos e conteúdos das 

ementas das disciplinas; a promoção da função promocional em detrimento da função 

assistencial, reproduzindo o Documento de Araxá; o não incentivo a participação 

popular; a substituição do conhecimento cientifico pela visão abstrata, crítica e sem 

categorias cientificas que sustentassem o referencial teórico adotado; fragmentação 

entre os conhecimentos básicos e profissionalizantes; entre outros aspectos.  

Iamamoto (2013) expõe como tema problemático presente no currículo, a 

necessidade em atuar no campo das mediações, possibilitando o dilema 

metodológico, isto é, compreender as dimensões de universalidade, particularidade e 

singularidade no apreender dos fenômenos recorrentes no contexto da prática 

profissional. Relacionado a esse aspecto, a autora aponta para o vazio em relação as 

estratégias, táticas e instrumentalização do agir profissional.  

A disciplina de Metodologia do Serviço Social, inaugurada no Currículo de 

1982, representou um importante passo para a profissão, de acordo com Quiroga 

(1991), ao possibilitar a discussão de diferentes vertentes na formação, entretanto, 

por não ter uma estrutura disciplinar possibilitava distintos modos de conceber e 

desenvolver o conteúdo disciplinar, incluindo a perspectiva marxista em uma visão 

eclética da formação profissional.  Para mais, a disciplina conta com uma diversidade 

de marxismos, contando com influência do positivismo, seus desdobramentos, 

reduzindo a teoria ao método. 

O conteúdo da disciplina, de acordo com a autora, tende a uma tematização, 

abordando as principais ideias do marxismo e o contexto histórico do seu 

desenvolvimento, proporcionando um estudo sucinto das categorias básicas de 

análise. Ainda essa parcialização da perspectiva de Marx acaba por ir em oposição a 

ideia de totalidade, como na sua aplicação, em que ocorre uma tendência a 

valorização da determinação econômica como independente da ação dos homens.  

Assim, é exposto por Quiroga (1991, p.114) que “o econômico parece passar 

fora da história. Trabalha-se a história, mas não passando pelas determinações de 

base material, o que representaria a negação da própria visão de história em Marx”, 

pensando o cotidiano em uma dimensão subjetiva. O Serviço Social acaba por reduzir 

a reflexão a instrumentalização, como apontado:  

Dessa forma, não se repassa, nem minimamente, a perspectiva de 
construção da explicação, a totalidade da visão através da qual Marx 
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explica um fenômeno ou a sociedade e seu desenvolvimento. O fato 
de virem isoladas entre si e do contexto teórico histórico de sua 
produção torna essas categorias “naturalizadas”, ou seja, leva a uma 
perda real do seu caráter histórico concreto. (QUIROGA, 1991, p.121) 

 

Ocorre desse modo, a naturalização de elementos, não expressando o 

movimento dialético do real, a adoção de uma visão determinista resulta na 

abordagem unilateral, caindo no caráter educativo idealista, possibilitando uma 

perspectiva voluntarista, distorcendo a visão de classe e a perca da perspectiva de 

transformação da sociedade pela disciplina. 

Netto (1986) aborda ademais, a tríade teoria, método e história incluída no 

currículo de 1982, desse modo, o autor determina que a história é referente ao 

processo de institucionalização da profissão; a metodologia incorpora as estratégias 

e modelos de intervenção, possibilitando a delimitação do campo de intervenção; e a 

teoria sendo relativa às categorias epistemológicas, as relações de conhecimento com 

a prática.  

Para mais, o autor levanta dois pressupostos, tratando-se da existência de uma 

metodologia do Serviço Social e a presença de uma estrutura cientifica apropriada 

pela profissão. Colocando esses aspectos como equívocos presentes no currículo, 

tendo em vista de que o Serviço Social não tem uma teoria, identifica também a defesa 

da existência da teoria, história e método, está ligada a concepção positivista 

funcionalista. O autor estabelece ainda que teoria social não se enquadra como 

matéria, disciplina ou ciência especifica.  

Compreendendo esses aspectos, fica evidente que as discussões feitas para a 

formulação do Currículo Mínimo de 1982, mesmo com grandes avanços, ainda deixou 

vários questionamentos e problematizações, desse modo, expõe-se no interior da 

categoria a necessidade de novas discussões e de revisão do Currículo Mínimo de 

1982. 

 

2.2 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL DE 1996 

Como já exposto anteriormente, a conjuntura sócio-política e econômica reflete 

diretamente no interior da profissão, sendo indispensável retomar a conjuntura da 

década de 1990 para compreender como se deu o processo de formação das 

Diretrizes Curriculares de 1996.  
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O contexto sócio-político dos anos de 1990, desse modo, de acordo com Portes 

(2016), compreendia uma ótica neoliberal, constituída como estratégia hegemônica 

visando a reestruturação do capital. Para mais, a autora retoma dois pressupostos na 

realidade, sendo a reestruturação produtiva e a reforma do Estado.  

Compreende-se, pois, o processo de reestruturação produtiva como resposta 

à crise de acumulação do capital, fazendo emergir novas formas de constituição e de 

reprodução do trabalhador. Já a reforma do Estado, a autora coloca que:  

Com o discurso do esvaziamento do Estado e da responsabilização 
da sociedade civil, com o afrouxamento e precarização do trabalho, 
com as mudanças no mundo da produção e da acumulação, com a 
valorização e hegemonia do Mercado e a defesa de sua liberalização, 
as políticas sociais, dentre elas a Educação, foram pressionadas e 
permeadas pelo projeto neoliberal. Como outra armadilha e faceta do 
mercado para atender seus preceitos, o da acumulação flexível, o da 
mundialização e financeirização do capital foi o ajuste estrutural do 
Estado. (PORTES, 2016, p.157) 

 

Assim, a reforma do Estado representou uma forma de superar a crise fiscal 

“gerada” pelo abundante gasto social. Considerando assim, que ao restringir os gastos 

sociais acaba por opor-se a perspectiva dos direitos sociais, vulnerabilizando a 

proteção social.   

ABESS (1995) expõe a necessidade em contextualizar a profissão com as 

características ocorrida nos anos 1990, na qual foram identificadas profundas 

mudanças nos processos de produção e reprodução da vida social, como colocado 

anteriormente, determinadas pela reestruturação produtiva, reforma do Estado e as 

formas de enfrentamento da questão social. É marcado, desse modo, um processo 

de reestruturação das bases de acumulação capitalista.  

Assim, as mudanças dos anos 1990 afetam diretamente em novas 

configurações da questão social e novas demandas, como nas condições objetivas 

de trabalho do assistente social inserido na divisão sócio técnica de trabalho.  

É, pois, com essas ocorrências que marcaram os anos em questão que a 

formação profissional do Serviço Social passou por um novo processo de reflexão e 

mudanças. A década de 1990, segundo Portes (2016), correspondeu a um momento 

de redesenho para a compreensão, direção e organização pedagógica da formação 

profissional, expressando a defesa de um novo projeto de formação e representando 

a nova lógica curricular. Estando esse projeto, articulado com a afirmação do Projeto 

Ético-Político na defesa de uma direção social embasada na perspectiva 
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emancipatória, tendo por valor central a liberdade e a democracia como princípio 

fundamental. 

O papel fundamental da ABESS é indispensável para essa compreensão, 

procurando assegurar um direção intelectual e política no processo de revisão e 

estabelecendo alguns princípios norteadores da revisão, como a preservação dos 

avanços do Currículo de 1982, tomando como ponto de partida o  patamar teórico-

metodológico e ético-político do Código de ética  de 1993, uma convivência 

democrática entre as diferentes concepções ético-políticas e teórico-metodológicas e 

a capacitação de desenvolvimento das unidades de ensino ao longo do processo de 

revisão. (ABESS, 1995) 

É importante destacar também que a revisão teve como ponto de partida o 

projeto de formação profissional construído e implementado a partir dos anos de 1980, 

marcado por um movimento de renovação profissional. É, pois, recuperada as linhas 

básicas das discussões do período entre 1982 e 1995, sendo o conteúdo resumido na 

direção social, nos eixos fundamentais, perspectiva teórica metodológica, formação 

do mercado de trabalho e análise da realidade brasileira.  

Netto (1996) estabelece que o cenário profissional e social colocou em cheque, 

por outros profissionais, as áreas de intervenção já legitimadas, pontuando a 

importância do conhecimento sobre a realidade, alcançado por meio da pesquisa, 

produção de conhecimento e as alternativas de instrumentalização. O autor reconhece 

ainda que a profissão na década de 1990 se encontrava relativamente consolidada, 

na pós-graduação identificava-se experiências importantes, situando ainda, a ABESS 

como instituição com importante expressividade no debate sobre a formação 

profissional.  

Tendo em vista que a partir dos anos 1980 passa-se a discutir o direcionamento 

da formação profissional, seus objetivos e conteúdos e a função social da formação 

profissional, os debates dos anos consecutivos encontravam-se em consoante com o 

debate dos anos 1980, possibilitando o entendimento do fundamento da formação 

profissional como a realidade social compreendida no movimento contraditório. 

(ABESS, 1995) 

Desse modo, Portes (2016) evidencia que o processo de revisão reafirmou as 

conquistas do Currículo Mínimo de 1982 e contou com análise do Código de 1986, 

identificando as fragilidades teórico-metodológica e operacional e, de acordo com 

ABESS (1995), reconheceu os avanços, como a oposição ao conservadorismo ético 
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profissional, a legitimação de uma prática comprometida com a transformação 

profissional e a incorporação do método crítico dialético. Portes (2016) pontua que é 

compreendendo a incapacidade em responder os novos questionamentos presentes 

no debate da categoria que se coloca a necessidade de um novo Código, resultado 

dos processos de debates éticos ocorridos em 1992.  

A autora atribui ao Código de Ética de 1993 o reconhecimento da importância 

histórica do Código anterior, fortalecendo a vinculação da profissão com um “projeto 

social radicalmente democrático”. Ainda é estabelecido que a revisão ocorreu em dois 

níveis: o primeiro reafirmando os valores fundantes, como a liberdade e a justiça 

social; e o segundo articulando esses valores tomando a democracia como valor ético 

político central. A autora coloca que, assim, reduz-se a ética ao compromisso com a 

classe trabalhadora. 

Conjuntamente, O Código também reafirma o comprometimento com os 

interesses da classe trabalhadora, ocorrendo o estabelecimento de um projeto de 

superação da ordem burguês, propondo a ampliação da liberdade individual e a 

consolidação da democracia. Busca-se assim, um perfil profissional capaz de realizar 

a direção social na defesa dos direitos sociais, ampliação da cidadania e consolidação 

da mesma, por meio das dimensões teórico-prática, técnica e ético política. (ABESS, 

1995) 

Netto (1996) pontua a influência da tradição marxista na produção do Serviço 

Social Brasileiro e o emergir de críticas à tradição marxista em 1990, em especial a 

ortodoxia dos marxistas brasileiros no Serviço Social e a críticas as lacunas existentes, 

expondo a necessidade de uma revisão.  

O autor, considerando o sucateamento das universidades, apresenta dois 

condicionantes da realidade que influenciaram na formação profissional, referente a 

mudança no perfil socioeconômico da massa do alunado; e um visível 

empobrecimento do universo cultural do alunado. É nesse quadro que a ABESS 

constrói um processo de avaliação da formação profissional.  

A trajetória até a aprovação das Diretrizes Curriculares foi nutrida de um amplo 

e sistemático debate realizado pelas Unidades de Ensino a partir de 1994, ocorrendo 

na XXVIII Convenção Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 

– ABESS, em outubro de 1993, na cidade de Londrina – PR, os encaminhamentos 

para a revisão do Currículo Mínimo de 1982. 
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Portes (2016) retoma alguns pontos marcantes ao longo da trajetória de 

constituição das Diretrizes Curriculares, apontando para a promulgação da nova Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDBEN) de 1996, tendo por 

exigências a transformação dos currículos mínimos dos cursos de graduação em 

diretrizes gerais, possibilitando uma maior flexibilização. 

A autora retoma ademais, alguns momentos e documentos marcantes até o 

estabelecimento das diretrizes, como o XXVIII Convenção Nacional da ABESS, 

corrida em 1993 no município de Londrina-PR; a XXIX Convenção Nacional da ABESS 

realizada em Recife-PE e a redação da “Proposta Básica para o projeto de formação 

profissional”; e o debate realizado entre 14 e 16 de junho de 1996 na UERJ que 

resultou na formulação do documento “Proposta Básica para o projeto de formação 

profissional – novos subsídios para o debate ”.  

São realizadas diversas oficinas nas Unidades de Ensino, entre os anos de 

1994 e 1996, visando compreender os aspectos da realidade de ensino e da profissão, 

sendo a construção processada em duas etapas: 1) Avaliação dos impasses e 

tensões, resultando na formulação de um diagnóstico; 2) as preposições são 

sistematizadas e posteriormente a elaboração da Proposta Nacional de Currículo 

Mínimo para o Curso de Serviço Social. (DIRETRIZES CURRICULARES, 1996) 

As oficinas realizadas nos anos de 1995 geraram três direcionamentos a serem 

compreendidos, resumidos na política social, compreendida como um dos 

componentes essenciais da ação profissional; nos padrões de proteção social; e na 

tríade história/teoria/método, questão superada ao longo dos debates em vista da 

profissão ser fundada no movimento histórico-concreto da realidade social. (ABESS, 

1995)  

Ao longo da trajetória das discussões, é colocada em debate também a ação 

profissional e a ação militante, a partir do privilégio da inserção político-profissional, 

dificultando a distinção entre ambos conceitos. Outro aspecto apresentado é a busca 

de uma eficiência técnica da ação profissional, que acaba por vulnerabilizar o esforço 

de imprimir à prática uma dimensão teórico-metodológica e ético-política, formando 

um perfil profissional marcado pelas exigências da modernização, pragmatismo, 

tecnicismo e voluntarismo ético-político. É na tentativa de superação desses impasses 

que se passa a redefinição da profissão, através da relação conhecimento realidade 

e o significado social do exercício profissional. (ABESS, 1995) 
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A capacitação teórico-metodológica e histórica permite a apreensão do 

processo social como totalidade:  

[...] reproduzindo o movimento do real em suas manifestações 
universais, particulares e singulares, em seus componentes de 
objetividade e subjetividade, em suas dimensões econômicas, 
políticas, éticas, ideológicas e culturais, fundamentado em categorias 
que emanam da adoção de uma teoria social crítica. (ABESS, 1995, 
p.152) 

 

Cardoso, Granermann, Behring, Almeida (1997) levantam que é recolocado o 

estatuto de profissional como uma especialização do trabalho coletivo e na condição 

de trabalhador assalariado, pressupondo demarcar a centralidade da categoria 

trabalho como elemento estrutural da vida social, partindo assim, o tratamento do ser 

enquanto totalidade histórica. Ocorre também a exposição das implicações da 

questão social e aprofundando sua compreensão, reafirmando a esta como eixo 

norteador, reconhecendo as singularidades regionais que incidem na atuação 

profissional.  

Ademais, as autoras estabelecem um conjunto de diretrizes que orientam o 

debate na definição de um projeto teórico metodológico e ético-político, assim, é 

exposta a necessidade de aprofundamento no desenvolvimento dos núcleos de 

fundamentação.  

Assim, as autoras levantam que o Serviço Social é inscrito na divisão social e 

técnica de trabalho, vinculando as configurações estruturais e conjunturais no 

entendimento da profissão, necessitando compreender as relações que envolvem o 

fazer profissional. Ao modo que a profissão é configurada como trabalho acaba 

sofrendo “as inflexões dos processos de desenvolvimento do Estado brasileiro, das 

estratégias de produção e acumulação capitalista e de luta de classes” 

(CARDOSO, GRANERMANN, BEHRING, ALMEIDA, 1997, p.30).  

A relação trabalhadora assalariado e os critérios colocados pelos contratantes 

é uma importante condicionante da atuação profissional, desse modo, as autoras 

colocam que:  

O objetivo da atuação profissional é também um objetivo de atuação 
institucional que funda a legitimidade e o reconhecimento dos próprios 
estabelecimentos empregadores do Serviço Social. No interior destes, 
há uma organização interna de objetivos, instrumentos de trabalho, 
rotinas, procedimentos, critérios de elegibilidade, entre outros 
elementos que demarcam os limites e as convergências entre os 
diferentes tipos de especialização do trabalho e os sujeitos 
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demandatários dos serviços sociais. (CARDOSO, GRANERMANN, 
BEHRING, ALMEIDA, 1997, p.36). 

 

As autoras estabelecem que as mudanças ocorridas nos anos 1990 declararam 

novas demandas para a profissão, ocasionando a emersão de novas questões no 

interior da profissão e resultando na reatualização de campos tradicionais de 

intervenção. Para mais, a interlocução com a teoria social crítica de Marx possibilitou 

a atualização analítica para a apreensão dos fenômenos que circunscreveram a 

totalidade da vida social.  

Portes (2016) aponta que o “Proposta básica para o projeto de formação 

profissional” acaba por definir diretrizes e metas da formação profissional, entendendo 

as diretrizes como um conjunto de capacidades e as metas como delimitações e 

capacitações. É apresentado conjuntamente os núcleos de fundamentação, 

compreendidos como um conjunto de conhecimentos indissociáveis que norteiam a 

organização curricular dos cursos de Serviço Social.  

É também, partindo da adoção de uma direção marxista, tem-se a identificação 

do pluralismo dentro da categoria profissional, a direção social marxista é, pois, 

reafirmada pelo documento “Proposta básica para o projeto de formação profissional” 

(ABESS, 1996), desse modo:  

Estamos diante, portanto, de um contexto de debate que encerra embater teóricos e 

políticos. O documento “Proposta básica para o projeto de formação profissional” (ABESS, 

1996) recupera um compromisso com a trajetória de construção e reafirmação da direção 

social marxista no interior do Serviço Social. Esta perspectiva, que é hegemônica em nossa 

profissão, não pretende ser representativa de todas as tendências, mas se expressa com uma 

força vital e legítima nos diversos fóruns e na luta em torno da defesa e aprovação do código 

de ética, da lei de regulamentação da profissão e da LOAS. (CARDOSO, GRANERMANN, 

BEHRING, ALMEIDA, 1997, p.43). 

Portes (2016) coloca que com a formulação do documento “Proposta básica 

para o projeto de formação profissional – novos subsídios para o debate” são 

estabelecidos dois eixos ordenadores, correspondente ao Serviço Social e a questão 

social e aos processos de trabalho do Serviço Social, expondo, desse modo, a 

necessidade da profissão em apropriar-se da totalidade, apreendendo o modo de 

produção e reprodução do capital, as manifestações e expressões da questão social, 

o papel do Estado, entre outros aspectos.  
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É, pois, de acordo com a autora, com base nos documentos produzidos pelas 

unidades de ensino que se tem condições para a elaboração da “Proposta Nacional 

de Currículo Mínimo para o curso de Serviço Social”, aprovado em assembleia geral 

pela ABESS em 1996.  

Assim, em vinte de dezembro de 1996 discorre o processo de normatização e 

definição das Diretrizes Gerais:  

Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a LDB (Lei 9394) 
tornando oportuno o processo de normatização e definição de 
Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social no espírito da nova 
Lei. Diretrizes estas que estabeleçam um patamar comum, 
assegurando, ao mesmo tempo, a flexibilidade, descentralização e 
pluralidade no ensino em Serviço Social, de modo a acompanhar as 
profundas transformações da ciência e da tecnologia na 
contemporaneidade. Os novos perfis assumidos pela questão social 
frente à reforma do Estado e às mudanças no âmbito da produção 
requerem novas demandas de qualificação do profissional, alteram o 
espaço ocupacional do assistente social, exigindo que o ensino 
superior estabeleça padrões de qualidade adequados. (DIRETRIZES 
CURRICULARES, 1996, p.4)  

 

Portes (2016) da continuidade ao desenvolvimento da sua compreensão tendo 

em vista a promulgação da LDB e o encaminha da ABESS da proposta para o 

Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação e Cultura – MEC. Assim, 

atendendo as exigências do órgão, é instituída uma segunda comissão de 

especialistas com a tarefa de propor as diretrizes curriculares para o Serviço Social, 

visando adequar as exigências estabelecidas e preservar a proposta original da 

ABESS (1996). 

A autora estabelece que o documento das “Diretrizes gerais para o Curso de 

Serviço Social” apresentado pela ABESS em 1996 pontuou os pressupostos da 

formação profissional, princípios e diretrizes da formação profissional e a nova lógica 

curricular. Entretanto, o MEC não aprovou a produção na íntegra, imponto alterações 

significativas e assumindo uma postura autoritária. 

Assim, Portes (2016) aponta para a segunda comissão de especialistas 

estabelecida no período entre 1998-2000, nomeada pelo secretário do Ensino 

Superior do MEC, que propôs as diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social, 

garantindo a flexibilidade e diversidade nos programas oferecidos pelas diferentes 

instituições de ensino superior, buscando preservar a proposta original da ABESS 

(1996). Em 1999 a revisão da proposta original é apresentada contendo uma nova 

formatação: a) perfil do bacharelado; b) competências e habilidades; c) princípios da 
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formação profissional; d) nova lógica curricular; e) tópicos de estudo; f) Estágio 

supervisionado e TCC; g) atividades complementares; h) duração do curso; i) 

recomendações. 

Desse modo, Abreu (2016) pontua que o processo de aprovação pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) em 2001 desconfigurou as diretrizes no seu conteúdo, 

diferenciando da proposta original que tinha por preocupação “manter a 

essencialidade da proposta curricular e aos conteúdos organizados nos três grandes 

núcleos de fundamentação, como condição para uma formação que garanta 

competência teórica, técnica e ética no exercício profissional...” (ABREU, 2016, p.252) 

Portes (2016) pontua o Parecer 492/2001, referente as diretrizes curriculares 

de dez cursos, entre eles o Serviço Social, alterando a forma e o conteúdo das 

diretrizes. São identificados ataques substanciais a proposta de formação aprovado 

pela ABESS, logo, partindo de uma lógica mercantil, no desenvolver de uma formação 

desqualificada e acrítica, visando restritamente a inserção no mercado de trabalho, 

caracterizado por um modelo de educação tecnicista e instrumental. Assim, a autora 

estabelece distinções entre os documentos, expostos a seguir:  

 

Quadro 1:  
 Proposta produzida pela 

comissão de 
especialistas e 
referendada pela 
ABEPSS em 1999 

Proposta aprovada pelo 
CNE-MEC, através do 
Parecer 492/2001 

Perfil a ser formado: Profissional que atua 
nas expressões da questão 
social, formulando e 
implementando propostas 
para seu enfrentamento, por 
meio de políticas sociais 
públicas, empresariais, de 
organizações da sociedade 
civil e movimentos sociais. 
Profissional dotado de 
formação intelectual e 
cultural generalista crítica, 
competente em sua área de 
desempenho, com 
capacidade de inserção 
criativa e propositiva, no 
conjunto das relações sociais 
e no mercado de trabalho. 
Profissional comprometido 
com os valores e princípios 
norteadores do Código de 

Ética do Assistente 
Social. 

Profissional que atua 
nas expressões da questão 
social, formulando e 
implementando propostas de 
intervenção para seu 
enfrentamento, com 
capacidade de promover o 
exercício pleno da cidadania 
e a inserção criativa e 
propositiva dos usuários do 
Serviço Social no conjunto 
das relações sociais e no 
mercado de trabalho. 
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Competências 
e Habilidades: 

A formação 
profissional deve viabilizar 
uma capacitação teórico-
metodológica e ético-política, 
como requisito fundamental 
para o exercício de atividades 
técnicooperativas, com vistas 
à apreensão crítica dos 
processos sociais numa 
perspectiva de totalidade; 

Análise do 
movimento histórico da 
sociedade brasileira, 
apreendendo as 
particularidades do 
desenvolvimento do 
capitalismo no país; 

Compreensão do 
significado social da 
profissão e de seu 
desenvolvimento 

sócio-histórico, nos 
cenários internacional e 
nacional, desvelando as 
possibilidades de ação 
contidas na realidade; 

Identificação das 
demandas presentes na 
sociedade, visando formular 
respostas profissionais para 
o enfrentamento da questão 
social, considerando as 
novas articulações entre o 
público e o privado. 

Estes elementos 
estão em consonância com 
as determinações da Lei n. 
8662, de 

7 de junho de 1993, 
que regulamenta a profissão 
de assistente social e 
estabelece as competências 

A) Gerais 
A formação 

profissional deve viabilizar 
uma capacitação teórico-
metodológica e ético-política, 
como requisito fundamental 
para o exercício de atividades 
técnicooperativas, com vistas 
à: 

• compreensão do 
significado social da profissão 
e de seu desenvolvimento 
sócio-histórico, nos cenários 
internacional e nacional, 
desvelando as possibilidades 
de ação contidas na 
realidade; 

• identificação das 
demandas presentes na 
sociedade, visando a 
formular respostas 
profissionais para o 
enfrentamento da questão 
social; 

• utilização dos 
recursos da informática.  

B) Específicas 
A formação 

profissional deverá 
desenvolver a capacidade de: 

• elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e 
projetos na área social; 

• contribuir para 
viabilizar a participação dos 
usuários nas decisões 
institucionais; 

• planejar, organizar 
e administrar benefícios e 
serviços sociais; 

• realizar pesquisas 
que subsidiem formulação de 
políticas e ações 
profissionais; 

• prestar assessoria e 
consultoria a órgãos da 
administração pública, 
empresas privadas e 
movimentos sociais em 
matéria relacionada às 
políticas sociais e à garantia 
dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade; 

• orientar a 
população na identificação de 
recursos para atendimento e 
defesa de seus direitos; 

• realizar visitas, 
perícias técnicas, laudos, 
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informações e pareceres 
sobre matéria de 

Serviço Social. 

Princípios da 
Formação 
Profissional: 

Flexibilidade e 
dinamicidade dos currículos 
plenos expressa na 
organização de disciplinas e 
outros componentes 
curriculares, tais como: 
oficinas, seminários 
temáticos, estágio, atividades 
complementares; 

- Rigoroso trato 
teórico, histórico e 
metodológico da realidade 
social e do 

Serviço Social, que 
possibilite a compreensão 
dos problemas e desafios 
com os quais o profissional se 
defronta no universo da 
produção e reprodução da 
vida social; 

- Adoção de uma 
teoria social crítica que 
possibilite a apreensão da 
totalidade social em suas 
dimensões de 
universalidade, 
particularidade e 
singularidade; 

- Estabelecimento 
das dimensões investigativa 
e interpretativa como 
princípios formativos e 
condição central da formação 
profissional, e da relação 
teoria e realidade; 

- Presença da 
interdisciplinaridade no 
projeto de formação 
profissional; 

indissociabilidade 
das dimensões de ensino, 
pesquisa e extensão; 

- Exercício do 
pluralismo como elemento 
próprio da vida acadêmica e 
profissional, impondo-se o 
necessário debate sobre as 
várias tendências teóricas 
que compõem a produção 
das ciências humanas e 
sociais; 

- Compreensão da 
ética como princípio que 
perpassa toda a formação 
profissional; 

- Necessária 
indissociabilidade entre a 

Organização do 
Curso: 

Flexibilidade dos 
currículos plenos, integrando 
o ensino das disciplinas com 
outros componentes 
curriculares, tais como: 
oficinas, seminários 
temáticos, estágio, atividades 
complementares; 

• rigoroso trato 
teórico, histórico e 
metodológico da realidade 
social e do 

Serviço Social, que 
possibilite a compreensão 
dos problemas e desafios 
com os quais o profissional se 
defronta; 

• estabelecimento 
das dimensões investigativa 
e interpretativa como 
princípios formativos e 
condição central da formação 
profissional, e da relação 
teoria e realidade; 

• presença da 
interdisciplinaridade no 
projeto de formação 
profissional; 

• exercício do 
pluralismo 
teóricometodológico como 
elemento próprio da vida 
acadêmica e profissional; 

• respeito à ética 
profissional; 

• indissociabilidade 
entre a supervisão 
acadêmica e profissional na 
atividade de estágio. 
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supervisão acadêmica e 
profissional na atividade de 
estágio. 

Lógica 
Curricular: 

Sustenta-se no tripé 
dos conhecimentos 
constituídos pelos núcleos de 
fundamentação da formação 
profissional, quais sejam: 

- Núcleo de 
fundamentos 
teóricometodológicos da vida 
social, que compreende um 
conjunto de fundamentos 
teórico-metodológicos e 
ético-políticos para conhecer 
o ser social enquanto 
totalidade histórica, 
fornecendo os componentes 
fundamentais para a 
compreensão da sociedade 
burguesa, em seu movimento 
contraditório; 

- Núcleo de 
fundamentos da formação 
sócio-histórica da sociedade 
brasileira que remete à 
compreensão dessa 
sociedade, resguardando as 
características históricas 
particulares que presidem a 
sua formação e 
desenvolvimento urbano e 
rural, em suas diversidades 
regionais e locais. 

Compreende ainda a 
análise do significado do 
Serviço Social em seu caráter 
contraditório, no bojo das 
relações entre as classes e 
destas com o Estado, 
abrangendo as dinâmicas 
institucionais nas esferas 
estatal e privada; 

- Núcleo de 
fundamentos do trabalho 
profissional que compreende 
todos os elementos 
constitutivos do Serviço 
Social como uma 
especialização do trabalho: 
sua trajetória histórica, 
teórica, metodológica e 
técnica, os componentes 
éticos que envolvem o 
exercício profissional, a 
pesquisa, o planejamento e a 
administração em Serviço 
Social e o estágio 
supervisionado. Tais 
elementos encontram-se 

Conteúdos 
Curriculares: 

A organização 
curricular deve superar as 
fragmentações do processo 
de ensino e aprendizagem, 
abrindo novos caminhos para 
a construção de 
conhecimentos como 
experiência concreta no 
decorrer da formação 
profissional. Sustenta-se no 
tripé dos conhecimentos 
constituídos pelos núcleos de 
fundamentação da formação 
profissional, quais sejam: 

• núcleo de 
fundamentos 
teóricometodológicos da vida 
social, que compreende um 
conjunto de fundamentos 
teórico-metodológicos e 
ético-políticos para conhecer 
o ser social; 

• núcleo de 
fundamentos da formação 
sócio-histórica da sociedade 
brasileira, que remete à 
compreensão das 
características históricas 
particulares que presidem a 
sua formação e 
desenvolvimento urbano e 
rural, em suas diversidades 
regionais e locais; 

• núcleo de 
fundamentos do trabalho 
profissional, que compreende 
os elementos constitutivos do 
Serviço Social como uma 
especialização do trabalho: 
sua trajetória histórica, 
teórica, metodológica e 
técnica, os componentes 
éticos que envolvem o 
exercício profissional, a 
pesquisa, o planejamento e a 
administração em Serviço 
Social e o estágio 
supervisionado. 
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articulados por meio da 
análise dos fundamentos do 
Serviço Social e dos 
processos de trabalho em 
que se insere, desdobrando-
se em conteúdos necessários 
para capacitar os 
profissionais ao exercício de 
suas funções, resguardando 
as suas competências 
específicas normatizadas por 
lei. 

Conteúdos 
necessários à 
formação: 

Apresentado em 
forma de Tópicos de Estudo, 
descrevendo os conteúdos 
das matérias: Sociologia, 
Teoria Política, Economia 
Política, Filosofia, 
Antropologia, Psicologia, 
Formação Sócio-Histórica do 
Brasil, Direito e Legislação 
Social, Política Social, 
Desenvolvimento Capitalista 
e Questão Social, Classes e 
Movimentos Sociais, 
Fundamentos Históricos e 
Teórico-Metodológicos do 
Serviço Social, Trabalho e 
Sociabilidade, Serviço Social 
e Processos de Trabalho, 
Administração e 
Planejamento em Serviço 
Social, Pesquisa em Serviço 
Social e Ética Profissional. 

Consta a seguinte 
referência: 

Os núcleos englobam 
um conjunto de 
conhecimentos e habilidades 
que se especifica em 
atividades acadêmicas, 
enquanto conhecimentos 
necessários à formação 
profissional. Essas 
atividades, a serem definidas 
pelos colegiados, se 
desdobram em disciplinas, 
seminários temáticos, 
oficinas/laboratórios, 
atividades complementares e 
outros componentes 
curriculares. 

(PORTES, 2016, p.237) 

 

Em consoante com os apontamentos feitos por Portes (2016), Abreu (2016) 

coloca que as alterações feitas pelo MEC tenderam ao reducionismo teórico-

metodológico e desvios ético-políticos.  

Assim, Portes (2016) identificou mudanças no perfil a ser formado, substituindo 

a formação de cunho inteleectual e crítica por uma formação capacitada para exercer 

o pleno exercicio da cidadãnia. São também pontuados por Portes (2016):  

[...] apresentou uma confusão entre o que se propunha originalmente: 
a inserção criativa e propositiva dos assistentes sociais no conjunto 
das relações sociais e no mercado de trabalho passou a ser entendida 
como a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço Social 
no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. Foi 
suprimido também, na proposta do MEC, a referência da formação 
profissional com o comprometimento com os valores e princípios 
norteadores do Código de Ética do Assistente Social (1993). 
(PORTES, 2016, p.239) 
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Ademais, a autora aponta que é omitido o comprometimento com os valores e 

princípios norteadores do Código de Ética de 1993, distorcendo a direção ético-

política. Ocorre conjuntamente a exclusão da perspectiva de totalidade e supressão 

da palavra “capitalismo” ao longo do documento.   

 

2.2.1 Fundamentos das Diretrizes Curriculares de 1996 

Como exposto e de acordo com Iamamoto (2013) as Diretrizes Curriculares 

apresentam uma relação de continuidade e ruptura com o projeto anterior, mantendo 

as conquistas e superando os impasses identificados ao longo do debate, como o 

distanciamento entre o trabalho intelectual e o exercício da prática, isto é, a dualidade 

teoria e prática que permeava a profissão.  

Assim, o documento é composto por alguns fundamentos da formação 

profissional, iniciando a exposição a partir dos pressupostos da formação profissional, 

defendendo a compreensão da profissão como um produto sócio-histórico e 

compreendendo que as transformações que marcaram os anos 1990 refletiram 

diretamente no trabalho do assistente social.  

Para este fim, são definidos pressupostos norteadores que serão vistos a 

seguir. O primeiro pressuposto aponta para a compreensão da profissão 

particularizada nas relações sociais de produção e reprodução da vida social, 

acrescentando o entendimento das contradições existentes no desenvolvimento do 

capitalismo monopolista, reconhecendo, desse modo, a profissão no modo de 

produção capitalista, ampliando o universo temático do debate profissional, como 

colocado por Netto (1991). 

Ademais, o segundo pressuposto aponta para a relação entre o Serviço Social 

e a questão social mediatizada por um conjunto de processos sócio-históricos e 

teórico-metodológicos constitutivos do seu processo de trabalho.  

Relacionado a questão social, o terceiro pressuposto aponta: 

 O agravamento da questão social em face das particularidades do 
processo de reestruturação produtiva no Brasil, nos marcos da 
ideologia neoliberal, determina uma inflexão no campo profissional do 
Serviço Social. Esta inflexão é resultante de novas requisições postas 
pelo reordenamento do capital e do trabalho, pela reforma do Estado 
e pelo movimento de organização das classes trabalhadoras, com 
amplas repercussões no mercado profissional de trabalho. 
(DIRETRIZES CURRICULARES, 1996, p.5)  
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Considera-se assim, nas Diretrizes de 1996, a questão social como elemento 

fundante da profissão. É, pois, a partir da interlocução com o marxismo que a questão 

social é entendida pela profissão como determinada pela relação capital e trabalho, 

isto é, a exploração no marco de contradições e antagonismos pela categoria 

profissional.  

Desse modo, o Serviço Social opera no âmbito das expressões da questão 

social, tendo sido demandado pelas contradições das forças produtivas, intervindo na 

desigualdade, desemprego, miséria... para responder e intervir. A relação entre a 

profissão e a questão social acaba por excluir uma visão endógena, possibilitando o 

entendimento das demandas como expressões das lutas de classes, um importante 

passo no conhecimento da dinâmica da sociedade capitalista pela qual a profissão é 

inserida e requisitada.  

É posta a necessidade em compreender a questão social na perspectiva de 

totalidade, considerando seus fundamentos, e, como colocado por Iamamoto (2018), 

entendendo a questão social relacionada a sociabilidade da sociedade de classes e 

os antagonismos do capitalismo, resultando em uma arena de lutas políticas e 

culturais, compreensão resultante da interlocução do Serviço Social com o marxismo. 

É exposto, a partir dessa análise, que a profissão é mediada pelas 

“configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas formas históricas 

de seu enfrentamento” reafirmando a questão social como objeto de trabalho do 

Serviço Social, apontando por Iamamoto (2013).   

Decorrente aos pressupostos são estabelecidas os princípios e diretrizes da 

formação profissional, estabelecendo uma base comum para os cursos de graduação 

em Serviço Social a nível nacional. Desse modo, são definidos onze princípios, 

referentes a organização dos currículos, a superação da fragmentação dos conteúdos, 

estabelecimento de padrões de desempenho e qualidade, ética como princípio 

formativo, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

1.Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 
possibilidade de definição de disciplinas e ou outros componentes 
curriculares - tais como oficinas, seminários temáticos, atividades 
complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do 
currículo; 2. Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da 
realidade social e do Serviço Social, que possibilite a compreensão 
dos problemas e desafios com os quais o profissional se defronta no 
universo da produção; e reprodução da vida social. 3. Adoção de uma 
teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em 
suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; 4. 
Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, 
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evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros 
componentes curriculares; 5. Estabelecimento das dimensões 
investigativa e interventiva como princípios formativos e condição 
central da formação profissional, e da relação teoria e realidade; 6. 
Padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 
noturnos, com máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades 
nestes últimos; 7. Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do 
projeto de formação profissional; 8. Indissociabilidade nas dimensões 
de ensino, pesquisa e extensão; 9. Exercício do pluralismo como 
elemento próprio da natureza da vida acadêmica e profissional, 
impondo-se o necessário debate sobre as várias tendências teóricas, 
em luta pela direção social da formação profissional, que compõem a 
produção das ciências humanas e sociais; 10. Ética como princípio 
formativo perpassando a formação curricular 11. Indissociabilidade 
entre estágio e supervisão acadêmica e profissional. (DIRETRIZES 
CURRICULARES, 1996, p.6) 
 

Esses princípios refletem a perspectiva de totalidade pertencente a teoria social 

crítica de Marx, introduzindo a tradição marxista como referencial analítico da 

realidade. O princípio três explicita a importância da adoção de uma teoria social 

crítica, isto é, a teoria social crítica de Marx, que mesmo estando implícita é 

referenciado ao longo do projeto.  

A partir desses princípios, tem-se o reforço da dupla natureza analítica e 

interventiva da profissão, e o entendimento da indissociabilidade entre a dimensão 

investigativa e interventiva, ao modo que mesmo apresentando a dimensão 

interventiva ainda é expressa a necessidade da compreensão analítica, análise que é 

sabida no quinto princípio. Vale ressaltar também a importância atribuída a pesquisa 

na formação profissional, caracterizando a recente preocupação com o rigor 

acadêmico na formação profissional. 

A partir desse duplo caráter defendido a formação tem a obrigatoriedade de 

capacitar os assistentes sociais, para isso a estrutura apresenta as diretrizes 

curriculares definidas pelos princípios, as quais requerem capacitação teórica-

metodológica, ética-política e técnico-operativa para:  

1.Apreensão crítica do processo histórico como totalidade; 2. 
Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 
apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo e do Serviço Social no país; 3. Apreensão do significado 
social da profissão desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade; 4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes 
- postas ao Serviço Social via mercado de trabalho, visando formular 
respostas profissionais que potenciem o enfrentamento da questão 
social, considerando as novas articulações entre público e privado; 5. 
Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 
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previstas na Legislação Profissional em vigor. (DIRETRIZES 
CURRICULARES, 1996, p.7) 
 

Considera-se, de acordo com Santos (2016), que a prática profissional exige 

os diferentes tipos de conhecimentos, condicionados pelas três dimensões, as quais 

“se articulam e se complementam, formam uma unidade, apesar de diferentes, e 

precisam ser cuidados na formação profissional” (SANTOS, 2016, p.271)  

Ademais, é estabelecida a nova lógica curricular, reafirmando o trabalho como 

atividade central na constituição do ser social, considerando as mudanças nos 

padrões de acumulação e por consequência no agir profissional para com as novas 

demandas. Apresenta-se um conjunto de conhecimentos indissociáveis, traduzidos no 

Núcleos de Fundamentação, sendo o núcleo de fundamentos teórico-metodológicos 

da vida social, núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica 

da sociedade brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. São, pois, 

eixos articuladores da formação profissional e desdobrando-se em áreas de 

conhecimento.  

Desse modo, o primeiro núcleo expressa a preocupação da compreensão do 

ser social enquanto totalidade histórica, “fornecendo os componentes fundamentais 

da vida social que serão particularizados nos núcleos de fundamentação da realidade 

brasileira e do trabalho profissional” de acordo com as Diretrizes de 1996. Assim, é 

resumido pelo processo de conhecimento do ser social, compreendendo todos os 

aspectos e recusando uma visão imediatista. 

Iamamoto (2013) retoma que este núcleo exige domínio de conjunto de 

fundamentos teórico-metodológico e ético-político na busca pelo conhecimento do ser 

social, isto é, compreensão da dinâmica da vida social na sociedade burguesa.  

O segundo núcleo retoma o conhecimento da constituição econômica, social, 

política e cultural da sociedade brasileira, possibilitando a compreensão dos 

“movimentos que permitiram a consolidação de determinados padrões de 

desenvolvimento capitalista no país, bem como os impactos econômicos, sociais e 

políticos peculiares à sociedade brasileira”, assim como as desigualdades sociais, 

diferenciação de classe, de gênero e étnico raciais, entre outros aspectos.  

Visando essa compreensão, são definidos objetos de análise:  

- Os padrões de produção capitalista, em seus vários modelos de gestão e 

organização do processo de trabalho e todas as suas implicações nas condições 

materiais e espirituais da força de trabalho; e, ainda, o acompanhamento das 
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profundas mudanças dos padrões produtivos e de acumulação capitalistas, criando 

uma nova configuração do “mundo do trabalho”. 

 - A constituição do Estado brasileiro, seu caráter, papel, trajetória e as 

configurações que ele assume nos diferentes momentos conjunturais, seus vínculos 

com as classes e setores sociais em confronto. Trata-se, portanto, de apreender as 

relações entre Estado e Sociedade, desvelando os mecanismos econômicos, políticos 

e institucionais criados, em especial as políticas sociais, tanto no nível de seus 

objetivos e metas gerais, quanto no nível das problemáticas setoriais a que se referem.  

- O significado do Serviço Social no seu caráter contraditório, expresso no 

confronto de classes vigentes na sociedade e presentes nas instituições, o que remete 

também à compreensão das dinâmicas organizacionais e institucionais nas esferas 

estatais e privadas.  

- Os diferentes projetos políticos existentes na sociedade brasileira: seus 

fundamentos, princípios, análise de sociedade, estratégias e programáticas.  

A lógica curricular em questão rompe, desse modo, com a visão formalista do 

currículo mínimo, estabelecendo uma nova forma de realização das mediações, 

articulando ensino, pesquisa e extensão sem restringir apenas a matérias e disciplinas 

e superando a fragmentação. Iamamoto (2013) resume que este núcleo remete a 

compreensão da sociedade brasileira considerando as particularidades históricas.  

Por fim, o Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional propõe a 

profissionalização da profissão como uma especialização do trabalho, desse modo, a 

ação profissional:  

[...] exige considerar as condições e relações sociais historicamente 
estabelecidas, que condicionam o trabalho do assistente social: os 
organismos empregadores (públicos e privados) e usuários dos 
serviços prestados; os recursos materiais, humanos e financeiros 
acionados para a efetivação desse trabalho, e a articulação do 
assistente social com outros trabalhadores, como partícipe do trabalho 
coletivo (ABESS, 1996, p.12) 

É colocada a necessidade da compreensão de um conjunto de características 

que “demarcam a institucionalização e desenvolvimento da profissão”, isto é, as 

determinações sócio-históricas da inserção do Serviço Social na sociedade brasileira 

e a herança cultural que demarcou o interior da categoria. Assim, “É o resgate dessa 

conjunção - rigor teórico-metodológico e acompanhamento da dinâmica societária - 

que permitirá atribuir um novo estatuto à dimensão interventiva e operativa da 
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profissão”, como expresso nas diretrizes. (DIRETRIZES CURRICULARES, 1996, 

p.13).  

Para mais, o caráter interventivo da profissão, destacado nas Diretrizes 

Curriculares, supõe uma capacitação critico-analítica na construção de seus objetos 

de ação e na construção de estratégias de intervenção críticas, estando de acordo 

com as proposições ético-políticas do projeto profissional. (DIRETRIZES 

CURRICULARES, 1996, p.13). 

Consequentemente, as diretrizes apontam para a importância das 

competências teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política para uma 

percepção crítica da realidade e da profissão em si. Destarte, as Diretrizes de 1996 

colocam que:  

A postura investigativa é um suposto para a sistematização teórica e 
prática do exercício profissional, assim como para a definição de 
estratégias e o instrumental técnico que potencializam as formas de 
enfrentamento da desigualdade social. Este conteúdo da formação 
profissional está vinculado à realidade social e às mediações que 
perpassam o exercício profissional. Tais mediações exigem não só a 
postura investigativa, mas o estreito vínculo com os modos de 
pensar/agir dos profissionais. (p.14) 

 

Assim, a importância de que as dimensões estejam constantemente 

articuladas, considerando as particularidades e em uma relação horizontal. Iamamoto 

(2013) resume em níveis distintos e complementares de conhecimentos necessários 

a atuação profissional.  

Tendo por base todos os aspectos apresentados ao longo das diretrizes, fica 

evidente diversos aspectos apreendidos a partir da interlocução com a teoria social 

crítica de Marx, reconhecendo a contribuição dessa aproximação para a centralidade 

da discussão trabalho, o estabelecimento da tríplice capacitação na formação 

profissional, uma perspectiva analítica apoiada em uma teoria que possibilitou um 

conhecimento ampliado da realidade.  

É, pois, indispensável reconhecer que essa aproximação ofertou condições de 

ampliar o debate da categoria, desse modo, reafirmando a aproximação com o 

marxismo ao longo do projeto de formação, considerando que, tendo por base essas 

categorias centrais, tem-se o reconhecimento do assistente social como trabalhador 

assalariado, tendo sua ação profissional inserida no campo das contradições 

profissionais. Como exposto pela ABESS (1995):  
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A perspectiva fundante da formação profissional é um rigoroso trato 
teórico, histórico e metodológico da realidade social. Sua hipótese é a 
adoção de uma teoria social crítica e de um método que permita a 
apreensão do singular como expressão da totalidade social. É a 
historização do movimento da realidade que permite perceber as 
tendências do real. A implicação dessa formulação é problematizar a 
sociedade capitalista do ponto de vista da reprodução social, 
qualificando a unidade da produção material e da reprodução das 
relações sócias. (ABESP, 1995, p.166) 

 

Assim, a interlocução do Serviço Social com o marxismo expresso na 

construção das diretrizes Curriculares de 1996 representou um grande avanço para a 

formação profissional.  

Esse novo projeto de formação profissional, que tem seu alicerce teórico 

metodológico no marxismo, entende a profissão diretamente vinculada e dependente 

as determinações sócio-históricas, situando a profissão no modo de produção 

capitalista, propiciando condições para uma formação rigorosamente crítica para a 

profissão. Nesse sentido, são elencados no processo formativo conhecimentos para 

além de técnicos e operacionais, compreendendo a importância e articulação de uma 

base técnico-operativa vinculada aos fundamentos teórico-metodológicos e ético-

políticos, evitando a ocorrência de uma apreensão tecnicista.  

Por fim, o entendimento do profissional na condição de trabalhador assalariado, 

condicionado aos interesses do contratante, exigindo assim, uma nova concepção de 

formação profissional e do perfil do assistente social remete a outro avanço contido 

nas diretrizes, ao modo que expressa a indissociabilidade entre a formação e o 

trabalho profissional, demarcando a necessidade de uma articulação teórico prática 

reconhecendo a centralidade na categoria trabalho como elemento estruturador da 

vida social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Como evidenciamos ao longo da pesquisa, esse trabalho teve como questão 

central o debate sobre a aproximação do Serviço Social brasileiro com a teoria social 

crítica de Marx e seus rebatimentos para a formação profissional. Para responder essa 

questão realizamos uma revisão de literatura, destacando algumas obras importantes 

de José Paulo Netto e Marilda Iamamoto.   

Inicialmente colocamos a importância em expressar o contexto sócio histórico 

em que a profissão estava inserida e a influência destes aspectos no desenvolver da 

profissão como determinantes históricos. Para isto, como já discorremos, utilizamos 

da breve caracterização do movimento de Reconceituação ocorrido na América 

Latina, compreendido como um importante passo para a reformulação profissional. 

Apresentamos a Reconceituação como o elemento condutor na crítica ao 

Serviço Social tradicional, expressando a necessidade de rever a profissão e assim, 

as condições de emersão de uma postura crítica da categoria profissional. 

Evidenciamos, pois, a alteração no perfil profissional. 

Descrevemos, desse modo, que todo o processo renovador perpassado no 

interior da profissão ocasionou a constituição de três perspectivas dominantes, já 

apontadas anteriormente por José Paulo Netto, sendo a modernização conservadora, 

reatualizarão do conservadorismo e intenção de ruptura. Sendo, caracterizadas ao 

longo do trabalho.  

Ainda, o destaque para a perspectiva de intenção de ruptura ou perspectiva 

renovadora que adotou como proposta de base o marxismo ascendente do Método 

BH. Assim, se insere no estudo, a interlocução entre o Serviço Social e o marxismo. 

Sendo, pois, a princípio caracterizado como um marxismo “equivocado”, ao modo que 

se deu primeiramente pelos movimentos sociais e de resistência.  

Os estudos dos caminhos de aproximação foram retomados, 

predominantemente, a partir dos estudos de José Paulo Neto e Marilda Iamamoto. 

Como já discorremos, o caráter de oposição frente a autocracia burguesa no plano 

teórico cultural, profissional e político da perspectiva renovadora, resultante da 

trajetória demarcada pela reinserção da classe operária na cena política na luta pela 

redemocratização. Ademais, apontamos a relação da perspectiva com a Universidade 

como um importante vetor para a ocorrência da renovação profissional e suas 

dificuldades frente a ditadura instaurada. 
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Estabelecemos, desse modo, a compreensão de que a aproximação é 

constituída por determinantes históricos, políticos, culturais, ideológicos e sociais. 

Como já colocamos, os caminhos de aproximação da profissão com a teoria social 

crítica, contando constantemente com a relação de continuidade e mudança, foi 

preliminarmente marcada pela militância política; o momento de consolidação 

marcado pelo marxismo acadêmico; e a disseminação da perspectiva na categoria 

profissional.  

A partir das leituras realizadas pudemos identificar contribuições da 

aproximação, como a ampliação do universo temático, o desvelamento com o traço 

conservador e a ênfase na análise histórico-critica de desenvolvimento do Serviço 

Social no Brasil. Verificamos aspectos importantes, como o pioneirismo na 

compreensão da análise do Serviço Social inserido no processo de produção e 

reprodução das relações sociais; a relação entre trabalho e a profissão sob o domínio 

do capital que dispõe do controle e gestão da força de trabalho; o fundamento da 

questão social; compreensão do caráter contraditório do exercício profissional; 

condição de assalariamento que é determinante para a profissão, entre outros.  

Prosseguindo a pesquisa, colocamos em foco o Projeto de Formação 

Profissional do Serviço Social. Para isso, recorremos a retomada da trajetória de 

construção deste, isto é, os momentos sócio-históricos e políticos que marcaram a 

sociedade e o interior da profissão nos períodos das décadas de 1980, em vista da 

interlocução com a tradição marxista, e a década de 1990, momento em que se inicia 

o processo de revisão do Currículo Mínimo de 1982, resultando no estabelecimento 

das Diretrizes Curriculares de 1996. 

Considerando o estudo do Currículo Mínimo de 1982 expusemos a trajetória no 

contexto de transformações societárias e ocupacionais que repercutiram no trabalho 

profissional, exigindo uma maior qualificação técnica, política e teórica do assistente 

social. Evidenciamos ademais que o currículo foi marcado pela interlocução do 

Serviço Social com a tradição marxista, compreendido como um avanço para o 

processo formativo e inaugurando a perspectiva crítica. 

Também foram apontados avanços, como a criação de um perfil profissional 

dotado de competência teórica-crítica; e equívocos presentes cometidos na tentativa 

de encontrar uma teoria e métodos próprios do Serviço Social, colocando a 

necessidade de revisão do Currículo Mínimo de 1982. 
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Como já discorremos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Serviço Social de 1996 resultou também do contexto de mudanças nos processos de 

produção e reprodução da vida social, as quais afetaram diretamente nas condições 

objetivas de trabalho do assistente social. 

Evidenciamos, por conseguinte, a trajetória até a aprovação das Diretrizes 

Curriculares, marcada por reelaborações em resposta a exigências feitas pelo MEC 

em vista da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

(LDBEN) de 1996, que teve por exigências a transformação dos currículos mínimos 

dos cursos de graduação em diretrizes gerais. Apresentamos alguns dos documentos 

marcantes, como redação da “Proposta Básica para o projeto de formação 

profissional”; e o debate realizado entre 14 e 16 de junho de 1996 na UERJ que 

resultou na formulação do documento “Proposta Básica para o projeto de formação 

profissional – novos subsídios para o debate”. 

A definição das Diretrizes Curriculares e posteriormente sua adequação aos 

parâmetros do MEC, em princípio, buscou preservar a proposta original da ABESS 

(1996). Entretanto, como colocado no decorrer do estudo, a revisão da proposta 

original apresentada em 1999 foi recusada e reformulada, sofrendo ataques 

substanciais a proposta de formação aprovado pela ABESS. Foram, pois, 

apresentadas as distinções entre a proposta de 1999 e a Proposta aprovada pelo 

CNE-MEC, através do Parecer 492/2001. 

Em resumo, como foi expresso ao longo do texto, as Diretrizes Curriculares de 

1996 apresentam uma relação de continuidade e ruptura com o projeto anterior, 

mantendo as conquistas e superando os impasses identificados ao longo do debate. 

Estruturada a partir de alguns fundamentos da formação profissional, como os 

pressupostos norteadores, os princípios e diretrizes da formação profissional e os 

Núcleos de Fundamentação: fundamentos teórico-metodológicos da vida social, 

núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

Considerando o caminho percorrido ao longo do estudo, e os principais 

aspectos retomados anteriormente, verificamos um desafio ao aproximarmo-nos da 

vanguarda de estudos do tema em questão, ao modo que o retorno aos clássicos 

ocorreu por obras datadas historicamente, considerando que foi a partir destas que se 

fez a primeira aproximação na compreensão da interlocução entre o Serviço Social 

brasileiro e marxismo.  
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As Diretrizes Circulares de 1996 evidenciaram a construção de um novo projeto 

de formação profissional, estabelecendo um novo perfil a ser formado em vista das 

mudanças ocorridas na sociedade e por consequência, no interior da profissão; ainda 

importância da unidade teórica prática compreendendo suas especificidades; a 

necessidade da natureza interventiva, assim como dos conhecimentos teóricos 

analítico, possibilitando um profissional capacitado ancorado pelas diretrizes a partir 

da capacitação teórica-metodológica, ética-política e técnico-operativa; um projeto 

composto por um conjunto de conhecimento indissociáveis, isto é, os Núcleos de 

Fundamentação, sendo o núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida 

social, núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio histórica da 

sociedade brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

É essencial a reafirmação dos ganhos promovidos pelas Diretrizes no atual 

contexto de retomada do neoconservadorismo que visa o desmonte da educação, 

ataque aos direitos e a formação de um profissional tecnicista, isto é, em face da 

exigência de respostas pontuais e fragmentadas da profissão, tendendo ao 

empobrecimento teórico.  

A pesquisa, a qual se pretende estender futuramente a um estudo mais 

localizado e de campo a partir dos currículos de cursos de IES específicas, reafirmou 

importantes compreensões propiciadas pela interlocução da profissão com a teoria 

social críticas de Marx, expressando a necessidade em reafirmar as contribuições e 

os avanços da categoria profissional. O dialogo apresenta contributos no âmbito 

analítico, possibilitando o entendimento da sociedade e o protagonismo do Estado, 

assim como a caracterização do sistema capitalista, expresso pelas desigualdades.  

Como expusemos ao longo do texto, é a partir dessas compreensões que o 

profissional se vê inscrito na divisão sócio-técnica do capitalismo, possibilitando a 

assimilação do significado social da profissão. A profissão é, pois, um produto sócio 

histórico, enquadrada como trabalhador assalariado, desse modo, respondendo aos 

interesses do contratante. Em vista disso, é necessário formar assistentes sociais 

capacitados com conhecimentos analíticos, assim como as dimensão técnico-

operativa teórico-metodológica e ético-política, imprimindo uma direção crítica.  

Ainda, diante do estudo, é preciso que não se instrumentalize a teoria social 

crítica de Marx como meio de intervenção, ao modo que essa é uma teoria social 

revolucionária e não qualifica a intervenção para respostas operacionais. É sim, um 

suporte analítico de compreensão da realidade, que indiretamente, media a atuação, 
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necessitando que a categoria profissional realize as mediações necessárias para sua 

apreensão. Desse modo, não podendo ser entendida como uma relação imediata e 

instrumental com o Serviço Social.    

Considerando as limitações características de um trabalho de conclusão de 

curso, essa primeira aproximação com o tema em questão proporcionou 

amadurecimento teórico e profissional, consideramos desse modo, um ponto de 

partida na emersão de problematizações e inquietações. Entendemos ademais, que 

a pesquisa exige maior aprofundamento, buscando um conhecimento mais 

aprofundado digno da importância do tema, desse modo, pontuamos que é apenas o 

início de um longo estudo.  

A partir das sínteses construídas ao longo da pesquisa, esperamos que esta 

contribua para o debate da formação profissional, reafirmando a importância da 

interlocução com o marxismo, possibilitando assim, a ampliação do debate e 

fomentando novas pesquisas sobre o tema, reivindicando a importância dessa 

interlocução e apreendendo sua urgência em um contexto de desmonte das políticas 

e da formação crítica. Em suma, que instigue e mobilize outros pesquisadores a 

estudarem o tema e a defenderem a aproximação com a teoria social crítica.  
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