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Resumo: A proposta deste artigo é problematizar o aspecto ético no cotidiano do(a) 

assistente social, a partir da pesquisa com profissionais que se inserem em diversos espaços 

sócio-ocupacionais na cidade de Natal no Rio Grande do Norte. No decorrer do texto se 

analisará a opinião dos entrevistados sobre manter a postura ética no dia a dia de trabalho, 

contextualizando as falas com a realidade do mundo do trabalho e a importância da defesa 

da teleologia e criticidade para o exercício profissional. 
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Abstract: The purpose of this article is to discuss the ethical aspect in the daily of social 

worker, from the survey of professionals that fall in many socio-occupational areas in Natal in 

Rio Grande do Norte. Throughout the text to examine the respondents' opinion of maintaining 

ethics in day to day work, contextualizing the lines with the reality of the world of work and the 

importance of defense of teleology and criticality for professional practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 As reflexões deste artigo expressam os resultados da pesquisa apresentados ao 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, concluída em 2013, sob o título “A instrumentalidade do Serviço Social nos espaços 

sócio-ocupacionais: a realidade de Natal/RN”1. O objetivo central consistiu em identificar e 

analisar os instrumentos técnico-operativos no conjunto da instrumentalidade do serviço 

social, a partir da articulação realizada pelos profissionais no cotidiano do seu trabalho nos 

espaços sócio-ocupacionais.  

                                                             
1 Dissertação defendida em 26/06/2013, tendo como examinadoras: Profas. Dras Maria Regina de Avila Moreira 
(UFRN/Orientadora), Maria Célia Correia Nicolau (UFRN/Membro Interno) e Yolanda Demétrio Guerra (UFRJ/Membro Externo).  
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A opção pela abordagem qualitativa mostrou-se convergente com o objetivo central da 

pesquisa, utilizando-se entrevistas direcionadas por roteiro semiestruturado, previamente 

elaborado pela pesquisadora, para a coleta dos dados. Definiu-se, aleatoriamente, uma 

amostra de doze2 assistentes sociais para entrevista, distribuídos em quatro áreas, 

considerando, para essa distribuição, as proporções numéricas apresentadas no universo, 

obtendo o seguinte quadro: seis (6) da área da saúde, quatro (4) da assistência social, uma 

(1) da previdência social e uma (1) da área sócio-jurídica. 

Outra preocupação na definição da amostra da saúde e assistência social – dado o 

caráter mais abrangente de ambas – foi referente à natureza das instituições, considerando 

que esse é um aspecto determinante nos diversos processos de trabalho em que se insere o 

assistente social; além desse aspecto, houve, também, interesse em diversificar a amostra, 

incluindo níveis distintos de complexidade das instituições. Dessa maneira, na saúde 

participaram da pesquisa: um/a (1) assistente social de hospital público; um/a (1) de hospital 

privado; um/a (1) de hospital do terceiro setor; um/a (1) de unidade mista de saúde; dois/duas 

(2) de unidades básicas de saúde. Na assistência social, obteve-se, em relação à amostra, o 

seguinte quadro, em número de um profissional para cada espaço: Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS); Centro de Referência Especializada da Assistência Social 

(CREAS); Organização Não Governamental (ONG) de atendimento ao idoso; e ONG de 

atendimento à pessoa com deficiência3. 

A referida pesquisa se estruturou em eixos temáticos, considerando as cinco dimensões 

prático-sociais do exercício do assistente social apontadas por Guerra (2000a), quais sejam: 

teórico-intelectual, técnico-instrumental, formativa, investigativa e ético-política. Assim, para o 

presente artigo, buscou-se sistematizar algumas conclusões, especialmente quanto aos 

desafios éticos do cotidiano profissional. 

 

 

2. A QUESTÃO DA ÉTICA: OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DESSA CONSTRUÇÃO 

 

 

                                                             
2 É importante considerar, ainda, que a amostra qualitativa dessa pesquisa se preocupa em problematizar tendências e 

indicativos quanto a apreensão da instrumentalidade pelos/as assistentes sociais. Todavia, contextualiza-se que os entrevistados 
são sujeitos coletivos, os quais tanto elaboram e criam estratégias de intervenção como são determinados; por isso os 
depoimentos não são meras realidades isoladas ou particulares, o que os profissionais passam representa parte da relação 

trabalho-instrumentalidade, por sermos sujeitos coletivos. 
3 A produção dos dados ocorreu com a participação livre e não remunerada desses sujeitos, assegurada por via de Termo de 
Consentimento explicado e assinado no momento antes da entrevista; também lhes foi livre permitir a gravação; dos doze 

participantes, três não consentiram o uso do gravador (Unidade Básica de Saúde Sul, ONG idoso e sócio-jurídico), por isso, suas 
falas serão apresentadas em terceira pessoa. As entrevistas foram agendadas por telefone de acordo com a disponibilidade do 
profissional – no contato se explicava brevemente sobre o objetivo da pesquisa e o procedimento da entrevista.  
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No Serviço Social, o exercício profissional é orientado e subordinado ao Código de Ética 

do Assistente Social de 1993, fundamentado nos princípios centrais da liberdade e justiça 

social. Todavia, a ética não se restringe ao que determina o Código, visto que essa é definida 

por Barroco (2007, p.19) como:  

 
Uma capacidade humana posta pela atividade vital do ser social; a capacidade de agir 
conscientemente com base em escolhas de valor, projetar finalidades de valor e 
objetivá-las concretamente na vida social, isto é, ser livre. Tratada como mediação 
entre as esferas e as dimensões da vida social, e atividade emancipadora, a ética é 
situada em suas várias formas de expressão: a moral, a moralidade, a reflexão ética 
e a ação ética como exercício da liberdade. 

 
Assim, a ação ética é algo que desafia o assistente social em cada intervenção que 

realiza, visto que está consubstanciada nos valores da liberdade e da emancipação humana. 

O desafio consiste em pautar a atividade cotidiana para além dos pressupostos morais de 

certo e errado, fazendo a reflexão das demandas que lhes são apresentadas, de modo a 

operacionalizar voltado ao compromisso com a defesa da garantia dos direitos e com a 

qualidade na intervenção. 

Isso se configura um desafio em razão também da condição de assalariamento a que 

está subordinado o assistente social, sendo esta determinante para as ações diárias de 

intervenção profissional. Por esse motivo, perguntou-se aos participantes da pesquisa como 

é manter uma postura ética no cotidiano profissional. Algumas falas4 foram emblemáticas; por 

isso, destacadas para subsidiar a discussão.   

A relação da ética com a condição de precarização do trabalho aparece, 

expressamente: 

 

“Eu procuro manter [a ética] independente do, do...do direcionamento da instituição que aí você sabe que nem 

sempre, nem sempre é tão ético quanto a gente queria, né? [...] até agora não sofri nenhuma, nenhuma...sanção, 

nada por isso, mas eu sou servidora aí tem um diferencial grande, quem não é servidor as vezes tem que...se 

privar de falar alguma coisa, tem que, que...agir de forma, que talvez não concorde totalmente e aí depende da 

pessoa, né? Eu até aqui tenho me mantido dentro dos meus princípios”. 

 

“Eu me surpreendi quando vim pra área da Saúde, porque eu achava que era a área mais revolucionária, assim 

que a gente aprendeu em sala de aula...até porque foi o local, como eu já falei, em que inicialmente teve mais 

demanda pra...tinha mais demanda pra o serviço social, tinha mais espaço de emprego, né? Há mais de uma 

década atrás. Então, eu achava que por isso a gente estaria num amadurecimento, né? teórico-prático da 

profissão. Mas, na verdade, parece que, diante das dinâmicas do dia a dia, dos corre corres, parece que tem sim 

um amadurecimento prático, de uma certa prática que as vezes num é nem a que a gente é entende como sendo 

a correta.”  

 

                                                             
4 Na problematização desse eixo, a identificação das áreas de trabalho foram suprimidas, por entender que não se fazem 
essenciais para a discussão, bem como preserva qualquer risco de constrangimento aos entrevistados.  
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O entrevistado disse que tem um bom relacionamento com os outros profissionais. Na sua opinião, às vezes, ele 

tem que assumir atividades que não são propriamente suas, mas o faz sem problemas para “ver se a coisa 

andar”.  

 

As falas trazem, aspectos do mundo do trabalho relacionados à ética, tais como: a 

insegurança no contrato, a intensa jornada de trabalho e a polivalência, integrando um 

conjunto de expressões das atuais configurações do trabalho, as quais são indispensáveis 

pensar, ao problematizar a ética e o trabalho do assistente social. Indispensável, em razão de 

as relações de produção determinarem a inserção do assistente social no mercado de 

trabalho, ou seja, os espaços sócio-ocupacionais5 determinam os processos de trabalho e as 

condições objetivas em que trabalham os assistentes sociais. 

Dessa forma, é fundamental para o amadurecimento ético-profissional, problematizar 

essa dimensão à realidade do capitalismo contemporâneo e as repercussões da 

reestruturação produtiva no trabalho do assistente social, e, consequentemente, na sua 

projeção ética. 

O exercício profissional é cada dia mais desafiado pelas repercussões da reestruturação 

produtiva, que precariza o emprego na forma da polivalência, da terceirização, da 

subcontratação e da desarticulação dos movimentos sindicais.   

Os elementos supracitados (polivalência, terceirização, subcontratação e desarticulação 

dos movimentos sindicais e trabalhistas) advêm do processo toyotista de gestão da força de 

trabalho, mas se mantêm atuais como estratégia capitalista para exploração da classe 

trabalhadora. As características desse modelo de produção são explicadas por Antunes 

(2010, p. 33-34): 

 
A chamada ‘polivalência’ [...] que mais do que um expressão e exemplo de uma maior 
qualificação, estampa a capacidade do trabalhador em operar com várias máquinas, 
combinando ‘várias tarefas simples’ [...], no toyotismo tem-se uma horizontalização, 
reduzindo-se o âmbito de produção da montadora e estendendo-se às 
subcontratadas, às ‘terceiras’, a produção de elementos básicos [...]. Outro ponto 
essencial do toyotismo é que, para efetiva flexibilização do aparato produtivo, é 
também imprescindível a flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo 
a dispor desta força de trabalho em função direta das necessidades do mercado 
consumidor. O toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, 
ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratação, 
dependendo das condições de mercado.  

 

Ao relacionar tais elementos com as falas dos assistentes sociais, é possível observar, 

na realidade, o contexto teórico trazido pelo autor. A primeira fala do/a entrevistado/a coloca 

que sua postura ética diverge do direcionamento institucional, e justifica que isso é 

                                                             
5 Os espaços sócio-ocupacionais reproduzem numa dimensão particular o que é fruto de uma relação de produção societária 
universal, isto é, as condições objetivas e os processos de trabalho das instituições reproduzem num âmbito micro os 
determinantes da relação estrutural capital/trabalho. 
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possibilitado devido ao vínculo de servidora efetiva, diferente do que acontece com alguns 

colegas (subordinadas ao regime de subcontratação), as quais, em diversos momentos, têm 

que colocar sua postura ética submetida aos mandos institucionais. Ao analisar essa fala, é 

possível apreender que a ética é uma dimensão, muitas vezes, suprimida pela lógica 

institucional, atingindo, principalmente, o trabalhador precarizado, cuja prioridade é a 

manutenção do emprego. 

Tal afirmação encontra fundamentação ao analisar que o desemprego vem atingindo 

largamente a sociedade, como consequência da redução do trabalho protegido – com a 

expansão do trabalho temporário e subcontratado, que fragiliza, cada vez mais, os direitos da 

categoria – e, também, no retrocesso do poder dos sindicatos – uma vez que os trabalhadores 

se desarticulam pela necessidade de se inserirem em qualquer tipo de trabalho (IAMAMOTO, 

2011).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), na 

Pesquisa Mensal de Emprego de janeiro de 2012, foram registrados 23.826 brasileiros como 

População Economicamente Ativa (PEA) apenas das principais regiões metropolitanas do 

país (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre). Desse total, 

22.513 foram classificadas como Pessoas Ocupadas (PO): 17.404 empregados, sendo 

12.085 com carteira assinada e 3.560 sem carteira assinada. Os dados traduzem o 

quantitativo que, apenas, um pouco mais da metade da PEA está acobertada pelo emprego 

formal.  

Assim, ser “economicamente ativo”, na sociedade do capital, implica buscar vias para 

sobreviver e se inserir no mercado, o trabalhador se dissolve a ponto de ser uma “pessoa 

ocupada”, são indivíduos que, em plena sociedade do direito, não têm acesso às suas 

garantias trabalhistas, uma vez que são ônus ao empregador, e a este interessa o lucro.   

Ademais, a retração do mercado de trabalho tem implicações para além dos aspectos 

quantitativos formais. Ocorre uma cisão do ponto de vista de reconhecimento desses 

trabalhadores enquanto uma única classe que vive do trabalho, gerando o enfraquecimento 

da mobilização para a luta:  

 
Compondo o cenário das novas necessidades do processo de acumulação capitalista 
– centradas na fratura das alteridades do trabalho -, emerge no horizonte do trabalho 
uma fragmentação objetiva do trabalho coletivo, expressa na construção de dois 
grandes grupos de trabalhadores: os empregados estáveis do grande capital e os 
trabalhadores excluídos do emprego formal, estes últimos, sujeitos ao trabalho 
desprotegido. (MOTA; AMARAL, 2010, p. 31).  

 

Nesse sentido, o desemprego, a precarização nas relações de produção, o modelo 

toyotista têm se apropriado não, apenas, da força laboral dos trabalhadores, mas impondo um 
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tipo de ideologia6 que nega o questionamento e o reconhecimento enquanto classe 

antagônica, sendo, facilmente, aceita em razão de as próprias leis do capital dominarem as 

instituições econômicas, sociais, culturais e políticas. (MESZÁROS, 2004). 

Na segunda fala, aparece a avaliação de que a inserção, na área da saúde, foi uma 

surpresa, pois se esperava certo amadurecimento teórico-prático do trabalho e o que se 

encontrou foi uma dinâmica diária tão intensa que “parece que tem sim um amadurecimento 

prático de uma certa prática que às vezes não é nem a que a gente é entende como sendo a 

correta”. Analisando esse trecho, verifica-se que o assistente social tem domínio da 

intervenção cotidiana, mas, muitas vezes, essa ocorre de maneira repetitiva e pragmática, 

principalmente em função da situação de exploração do trabalho. 

Guerra (2012) aponta algumas características da cotidianidade do assistente social, 

propícias ao debate acerca da relação da postura ética com as condições objetivas dos 

espaços sócio-ocupacionais da profissão. Segundo a autora: 

 
A heterogeneidade se expressa através das diversas e antagônicas demandas com 
as quais trabalhamos7. Outra característica da cotidianidade profissional é a 
espontaneidade. Dado que as demandas que são colocadas ao profissional e 
apreendidas de maneira imediata e quase irrefletida, o exercício profissional passa a 
se restringir ao cumprimento de rotinas institucionais, metas de produtividade critérios 
de elegibilidade, e o profissional passa a responder mecanicamente no âmbito das 
determinações da instituição. Ao espontaneísmo alia-se o imediatismo, enquanto 
forma de intervenção sobre o cotidiano, reforçando um tipo de resposta que tenha em 
si mesma certa resolutividade e que expresse uma utilidade (bem ao gosto do 
pragmatismo) no âmbito da reprodução social, ou seja, na reprodução dos sujeitos 
individuais e coletivos e das formas de sociabilidade hegemônica do mundo burguês. 
(GUERRA, 2012, p.45). 

 
Assim, o cotidiano nos espaços sócio-ocupacionais ao mesmo tempo que possibilita as 

intervenções do assistente social, ele limita e dificulta a visão ampla do real, da essência 

daquela demanda apresentada ao profissional. Trabalha-se na resolução imediata das 

questões apresentadas, o que obscurece o processo de análise do próprio exercício 

profissional, interferindo, inclusive, na postura ética. 

Nas entrevistas, há falas que reduzem a dimensão ética ao respeito/convívio com outros 

profissionais da instituição (aspecto também presente na terceira fala anteriormente exposta): 

                                                             
6 Segundo Meszáros (2004, p.45), “a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal-orientados, mas uma 

forma específica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada. [...] Sua persistência se deve ao fato de ela ser 
constituída (e constantemente reconstituída) como consciência prática inevitável da sociedade de classe [...]. Os interesses 
sociais que se desenvolvem ao longo da história e se entrelaçam conflituosamente manifestam-se, no plano da consciência 

social, na grande diversidade de discursos ideológicos relativamente autônomos (mas, é claro, nunca independentes), que 

exercem forte influência sobre os processos materiais mais tangíveis do metabolismo social”. Assim, é importante apreender que 
a ideologia é determinante e determinada pela prática, pela relação do indivíduo com a estrutura e superestrutura, considerando 

que “assim como não se julga um indivíduo pela ideia que ele faz de si próprio, não se poderá julgar uma tal época de 
transformação pela mesma consciência de si; é preciso, pelo contrário, explicar esta consciência pelas contradições da vida 
material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção.” (MARX, 2003, p. 05-06).  
7 “Tendo em vista esta determinação do cotidiano, nem sempre é feita a distinção entre as diversas demandas presentes na 
intervenção, dentre as quais: a demanda imediata, mediata, aparente, real, institucional, do usuário, da profissão, urgente, 
emergente.” (GUERRA, 2012, p.45).  
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“É...cada profissional...é...viver na sua prática, viver a sua prática, mas fazer dessa vivência uma vivência grupal. 
Uma vivência de interação, de equipe, né?! Então assim, a ética é eu respeitar o meu colega, né?! Na profissão 

dele, mas sempre que posso trabalhar junto dele.”  
 

“Eu prezo muito por isso, certo? eu prezo pelo sigilo, eu prezo pela ética e eu acho que quando a gente faz com 

amor e com segurança, não é só a questão do amor, não, questão da segurança você ser firme no que você ta 

fazendo, né? você ter segurança do que é seu pra você não, não chegar no espaço do outro nem também dar 

seu espaço ao outro. Então aqui a gente tem, a gente trabalha, trabalha em conjunto com todas as profissões 

mas a gente sabe qual é o nosso espaço, como o médico tem o dele, como o, o enfermeiro tem o dele, isso 

existe uma correlação de articulação, de ética profissional.”  

 

Essa redução favorece a predominância do sentido da moral8 burguesa, subsumindo a 

ética, no aspecto técnico-operativo do serviço social. Na sociedade capitalista, a moral tem o 

sentido ideológico de integração social, a qual submete as necessidades individuais e 

coletivas aos determinantes sociais, ou seja, “a moral é perpassada por interesses de classe 

e por necessidades de (re)produção das relações sociais que fundam um determinado modo 

de produzir material e espiritualmente a vida social” (BARROCO, 2007, p.45).  

Assim, a ética é definida, nos preceitos de Barroco (2007, p.19), como a capacidade de 

o ser social “agir conscientemente com base em escolhas de valor, projetar finalidades de 

valor e objetivá-las concretamente na vida social”, sendo a ética uma atividade emancipadora.  

A ética e a moral possuem preceitos distintos, representando diferentes modos de 

pensar a sociabilidade vigente: a ética se alicerça nos princípios que promovem a liberdade 

de pensar; em contrapartida, a moral é estabelecida por normas de convivência – com juízo 

de valor pautado no ethos burguês de cultura e comportamento – consequentemente “as 

‘escolhas’ são direcionadas por determinantes ideológicos coercitivos, voltados à dominação”, 

à discriminação, ao moralismo e ao preconceito. (BARROCO, 2007, p.45). 

Partindo de tais premissas que o serviço social atua com foco na ética e se  fundamenta 

em um modo de pensar livre e crítico, com base na essência da realidade. A ética profissional 

está além da formalização do Código, visto que implica analisar a complexa dinâmica 

societária fazendo a mediação entre o singular, o universal e o particular. Ademais, a própria 

Barroco (2007, p.18) coloca que:  

 
o campo da ética não é possível se eximir de escolhas e de responsabilidades, daí a 
importância do trabalho educativo, do debate coletivo, da participação cívica e política 
que vincula a profissão à sociedade e exercita os profissionais para uma vivência 

comprometida com escolhas de valor.    
 

                                                             
8 Ontologicamente, a moral “responde à necessidade prática de estabelecimento de determinadas normas e deveres, tendo em 
vista a socialização e a convivência social” (BARROCO, 2007, p. 42). Todavia, esse fundamento é isolado e substituído pelo 
moralismo, considerando, apenas, a moral para o julgamento de todas as ações.  
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Nesse sentido, considera-se que as intervenções, enquanto assistente social, têm 

sempre um caráter político, seja pela escolha de um direcionamento ético voltado à 

sociabilidade do capital, seja pela eleição de uma posição de reprodução da moral dominante. 

Essa reprodução está presente não, apenas, na escolha de fazê-la, mas também quando se 

adota uma postura de se manter “imparcial” em face dos embates que atravessam o exercício 

profissional diário.   

É um campo tensionado pela disputa ideológica, com tendências contemporâneas de 

valores que representam a ideologia dominante, que é fortalecida na “praticabilidade”, nas 

estratégias da “cooperação/colaboração” entre empregador e empregado, ou mesmo pelo 

medo do desemprego.  

 
Dada a sua posição privilegiada na ordem social prevalecente, elas [as ideologias 
dominantes] podem ditar as condições e regras gerais do próprio discurso ideológico. 
Isso acaba trazendo sérias consequências para os intelectuais que tentam articular 
alguma forma de contraconsciência, pois são obrigados a reagir às condições 
impostas, em um terreno escolhido por seus adversários. (MESZÁROS, 2004, p.233, 
grifo do autor). 

 

Ou seja, é uma disputa que não está em condições de igualdade, visto que o mercado 

aprisiona a expressão do pensamento e a liberdade ética às suas determinações. Por isso, a 

autonomia do assistente social, muitas vezes, é tensionada por esse campo de disputa, 

considerando a sua condição de assalariamento. Entretanto, não há a possibilidade de ser 

imparcial; é necessária uma concepção ideológica crítica para um exercício qualificado, 

mesmo que o contexto societário determine avanços ou recuos às ações profissionais 

voltadas aos princípios éticos de liberdade e justiça social.    

Na pesquisa, ainda referente à questão de como é para o profissional manter uma 

postura ética, algumas respostas apresentam características de identidade com o discurso 

neoliberal reproduzido no senso comum: 

 

“Nós estudamos a ética, né? no nosso curso que é muito importante e significativo, mas eu vejo muito também 
da questão ética ligada a valores que a pessoa traz da educação”.  

 
“Assim, a gente tenta fazer o máximo possível, porque a gente sabe que existe o sigilo, né?! A gente tenta 

manter sigilo de tudo que é passado aqui, o máximo que a gente tem que fazer realmente, como é uma 
instituição privada, as vezes tem que passar para administração e direção, alguns assuntos. Mas, o que a gente 

pode manter de sigilo, a gente mantém, né?! Sempre dentro da, da ética profissional.” 
 

“Não é difícil [manter uma postura ética]”.  

 

As citações apresentam uma visão limitada do que seja a ética, por reduzi-la aos valores 

pessoais e ao sigilo profissional, ou mesmo pela afirmação de ausência de dificuldade. São 

conceitos que estão atrelados a uma ideologia dominante, ou seja, uma concepção de 
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sociedade que está muito mais favorável a aceitar os fenômenos do que a questioná-los, visto 

que 

 
em nossa cultura liberal-conservadora o sistema ideológico socialmente estabelecido 
e dominante funciona de modo a apresentar – ou disvirtuar – suas próprias regras de 
seletividade, preconceito, discriminação e até distorção sistemática como 
“normalidade”, “objetividade” e “imparcialidade científica”. (MESZÁROS, 2004, p. 57). 

 

No primeiro discurso, há a relação da ética profissional com os valores pessoais, o que 

possibilita inferir que a ética sobrepõe os valores morais às decisões (que se pautam 

majoritariamente na noção de certo e errado). A mediação, necessária para pensar, 

dialeticamente, a realidade, é substituída por julgamentos  maniqueístas, os quais, muitas 

vezes, consideram, apenas, valores culturais próprios, desconsiderando a história e as 

vivências dos sujeitos, além de toda a dinâmica estrutural em que estes se inserem.     

A segunda fala reduz a dimensão ética ao sigilo profissional, obrigação prevista no 

Capítulo V do Código de Ética. Ademais, há a relativização desse sigilo – ao qual se reduz a 

ética – às necessidades do empregador. Essa afirmação demonstra a opressão a que está 

submetido o assistente social, na condição de assalariado, principalmente quando 

desconhece os princípios éticos da profissão; por isso, não busca estratégias para viabilizá-

los.   

A ausência da dificuldade, demonstrada na terceira fala, é um indicativo de aceitação 

da moral dominante, ou mesmo da falta de reflexão crítica do exercício profissional, pois, 

quando se trabalha pelos valores éticos de liberdade, justiça social e emancipação da classe 

trabalhadora, com efeito se desafia a ideologia dominante; a partir daí, os embates são 

inevitáveis e difíceis.   

A criação de estratégias para a atuação profissional comprometida está atrelada tanto 

aos limites maiores ou menores que o espaço sócio-ocupacional possibilita ao fazer do 

assistente social, quanto às competências e habilidades desse profissional em articular 

intelectividade e exercício profissional.  

Entretanto, diante da sociedade caótica que se apresenta ao profissional, nem sempre 

lhe é possível encontrar estratégias coerentes que respondam às reais necessidades dos 

usuários. Assim, é importante reconhecer os limites e possibilidades concretos do fazer 

profissional, não colocando uma postura derrotista, mas sabendo refletir que o trabalho 

profissional não dá conta de responder a todas as contradições da sociedade.    

A desregulamentação do trabalho e a distorção dos valores éticos, para prevalência de 

uma ideologia dominante, são características que fazem parte da sociedade capitalista, a qual 

espraia sua lógica também dentro do Estado, atingindo, principalmente, as políticas sociais, 



 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

nas quais se inserem os assistentes sociais. Por isso, esses elementos aparecem nas 

entrevistas incorporados ao discurso e exercício dos assistentes sociais. 

No cenário da mundialização do capital, ocorre uma divisão de poder econômico e 

político que extrapola a relação de classe, que permeia a questão da territorialidade e vai 

criando um fosso entre cidades “globais” centrais e cidades periféricas do mercado 

mundializado. Isso determina a submissão do Estado nacional aos organismos internacionais, 

tendo em vista que este passa a ser favorecedor da esfera financeira e a assumir o ônus das 

exigências dos mercados, em troca de se manter “passível de investimento” (IAMAMOTO, 

2011).  

O papel do Estado, nesse contexto, vem ampliando sua aliança histórica com o capital, 

utilizando, assim, subsídios públicos para a expansão do projeto de acumulação capitalista 

na atual configuração do capital financeiro e globalizado. A esse respeito, Iamamoto (2011) 

coloca que 

 
apesar do refrão neoliberal sobre o “declínio” do Estado ou do mito de um “mundo 
sem Nações-Estado”, difundido pelos teóricos da globalização, afirma-se a 
centralidade do Estado, peça-chave na expansão da global das empresas 
multinacionais. O Estado interfere na gestão da crise e na competição intercapitalista 
[...]. Os Estados são estratégicos no estabelecimento dos pactos comerciais, dos 
acordos de investimentos, da proteção à produção produzida no seu território 
mediante barreiras alfandegárias, na pesquisa e no desenvolvimento de novas 
tecnologias para subsidiar os interesses empresariais, nos meios de comunicação de 
massa e na expansão do poder político das entidades internacionais (IAMAMOTO, 
2011, p. 122).    

 
Nesse sentido, o Estado é cooptado para apoio do desenvolvimento do capital 

financeiro, mantendo-o na linha da valorização e amortecendo/estabilizando as crises cíclicas 

do capital (IAMAMOTO, 2011). Observa-se, então, uma contradição da política neoliberal, 

permanecendo a existência de um Estado solidificado e interventivo – como no período do 

Welfare State – o diferencial é que ele assume o projeto em benefício das forças econômicas 

do capital privado.  No caso brasileiro, a proposta capitalista/neoliberal encontrou uma 

conjuntura propensa para seu enraizamento. A sociedade, tradicionalmente marcada pelos 

“coronelismos, populismos, por formas políticas de apropriação da esfera pública em função 

de interesses particularistas dos grupos no poder” (IAMAMOTO, 2011, p.141), foi solo fértil 

para instalar a economia de mercado com moldes neoliberais e desresponsabilizar o Estado 

das demandas postas pela questão social.  

Assim, o fundo público visa a atender e alimentar as necessidades do mercado 

financeiro, gerando um crescimento da dívida pública. “O aumento da dívida pública combina 

com a desigual distribuição de renda e a menor tributação das altas rendas, por razões de 
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ordem política, fazendo com que a maior carga tributária recaia sobre os trabalhadores” 

(IAMAMOTO, 2011, p. 113).     

No intuito de manter a soberania do capital, o Estado passa a integrar os cidadãos à 

sociedade como consumidores. Isso está presente desde o apelo à compra de mercadorias 

e serviços com incentivos fiscais – principalmente em momentos de crise econômica – até no 

repasse de benefícios assistenciais aos pobres, possibilitando-lhes algum recurso e acesso 

ao mercado.  

O Estado fica, cada vez mais, subordinado aos interesses de difusão do capital 

financeiro e globalizado, de tal forma que essa mundialização atinge aspectos mais amplos 

que a economia e uniformiza, em padrões sociais, as culturas locais e a diversidade étnica, 

religiosa, de gênero, de classe. 

As consequências da transferência dos lucros e salários oriundos da produção 

capitalista para a valorização da esfera financeira e especulativa é que determinam a nova 

roupagem assumida pela questão social, numa sociabilidade em que as políticas 

governamentais atendem às necessidades do capital em detrimento das necessidades 

humanas. 

 Nesse contexto, de desarticulação das lutas da classe trabalhadora e exploração do 

trabalho sem direitos, de enxugamento dos recursos públicos que colocam o Estado na 

posição de subserviência à lógica do capital e empobrece os investimentos na seguridade 

social, de beneficiamento da classe dominante, vivencia-se o acirramento da questão social 

– a banalização das necessidades humanas e a hipervalorização do capital – com 

consequências para as políticas sociais, cada vez mais precarizadas, no provimento da 

garantia dos direitos. 

Essa conjuntura rebate também no trabalho do assistente social, o qual necessita ter 

domínio dos seus preceitos éticos para a defesa de um trabalho de qualidade voltado à 

“defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo” (CFESS, 

2011, p. 23).  

A realidade contemporânea exige do trabalho do assistente social disputas ideológicas 

que desafiam cada vez mais a manutenção de uma perspectiva crítica, de uma abordagem 

comprometida com um projeto social progressista e com a ética do serviço social. É um 

desafio que transparece nas entrevistas, colocado na tensão existente entre o marco 

ideológico e o mercado de trabalho, com tendências que invisibilizam os princípios éticos 

centrais, necessários a pensar “para quem” se direciona o trabalho profissional.     
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O/A assistente social é requisitado pelo mercado para trabalhar em nome de um 

pseudoconsenso político-ideológico voltado a aceitação/conformação da sociabilidade 

vigente. Entretanto, o serviço social, no seu percurso histórico, rompeu com a ideologia 

conservadora, sendo, atualmente, uma profissão direcionada por princípios éticos como 

liberdade, emancipação humana e justiça social.  

Nesse sentido, aqui se reconhece que manter essa postura diante da ofensiva do capital 

sobre o trabalho é um desafio, sendo, muitas vezes, impossibilitado ao profissional avanços 

em relação ao que idealiza nas suas intervenções, principalmente em tempos de retração das 

políticas sociais, de condições de trabalho precárias, polivalência, terceirização e contratos 

temporários. Dessa forma, aprofunda-se a tendência pragmatista que leva o assistente social 

a não mais planejar ou criar objetivos, apenas, repetir as atividades para as quais é contratado 

para exercer, e outras que são indevidamente repassadas ao profissional, trabalhando numa 

jornada de trabalho intensa, geralmente em funções que exigiriam a presença de outro(s) 

assistente(s) social(ais). 

Diante dessa realidade, ratifica-se a necessidade de aproximação do assistente social 

com os movimentos sociais e o coletivo da categoria, com o que se constrói enquanto 

articulações de resistência na defesa da orientação ética crítica e do projeto ético-político.  
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