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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo debater as possibilidades de práticas 
profissionais livres de preconceito. Para realização de tal debate é traçada uma 
problematização sobre o projeto ético-político do Serviço Social e a orientação ética contida 
no mesmo. Parto da compreensão do papel da consciência na atividade teleológica e na 
direção valorativa que a mesma atribui à prática profissional. Assim, o presente trabalho se 
propõe a refletir sobre as possibilidades de orientações valorativa situadas no campo de 
valores humano-genéricos e, portanto, livre do desvalor situado no preconceito.  

Palavras-chaves: Projeto ético-político; Consciência; Valores; 
Preconceito.  

 
Abstract: This present work  has the objective to debate the possibilities of work practices 
free from any prejudice. For the attainment of such debate it was  drawn a questioning about 
the political ethics of Social Service and the ethical orientation contained therein. Based on 
the understanding of the role of consciousness  on the teleological activities and the 
evaluative direction that such assignes to professional practices. Accordingly, this present 
work aims to a reflection about the possibilities of evaluative orientations on human genetics 
values field, and, therefore, free from the unworth placed by prejudice. 

 Key-words: Political Ethics Project; Consciousness; Values; 
Prejudice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão sobre as origens do 

preconceito e sobre a necessidade de uma prática profissional orientada pela reflexão ética. 

A motivação para esta elaboração teórica remete ao avanço do preconceito na sociedade e, 

também, no interior da profissão. Diante deste cenário adverso, caracterizado pela 

intolerância as diferenças ou pela tolerância marcada pela indiferença, o preconceito quando 

presente na prática de um agente profissional é um elemento que restringe a liberdade e, 

também, pode negar as necessidades sociais apresentadas pelos usuários. Levando em 

conta esses elementos este artigo se propõe a reconstruir as mediações, presentes no 

projeto ético-político, que estabelecem um referencial para intervenções na realidade sem 

adesão de desvalores ligados ao preconceito. 

O presente trabalho é oriundo da pesquisa bibliográfica realizada no âmbito de minha 

dissertação, e, os resultados obtidos neste recorte, sinalizam a viabilidade histórica de 

práticas profissionais livre de preconceitos. O presente artigo se estrutura da seguinte forma: 

no item 2 há uma problematização sobre o projeto profissional crítico do Serviço Social; no 

item 3 apresento uma análise sobre a centralidade do trabalho, a alienação e seus 

rebatimentos para a consciência; no item 4 abordo o papel da consciência na administração 

de valores ou devalores, momento no qual situo o preconceito e as possibilidades de uma 

intervenção profissional livre dessa objetivação. Nas considerações finais há alguns 

indicativos de mediações que necessitam ser realizadas para combater a adesão ao 

preconceito na prática dos assistentes sociais. 

Neste sentido, o presente artigo visa fortalecer o projeto profissional crítico, 

construído coletivamente pela categoria profissional e fomentar práticas profissionais 

pontecialmente orientadas pela perspectiva presente no projeto ético-político. 

 

2. O PROJETO PROFISSONAL CRÍTICO 

 

A construção do projeto profissional radicalmente crítico1, referenciado na tradição 

marxista, articula-se profundamente com o amplo movimento democratizante vivido na 

sociedade brasileira nos anos de 1980, - com protagonismo do movimento operário e 

sindical - que deram vigor, legitimidade e viabilidade social a este projeto. Assim, este 

                                                 
1 Não cabe neste trabalho uma abordagem sobre a disputa pela hegemonia no direcionamento da intervenção e 
formação da categoria profissional, para aprofundar este ver processo ver Netto, Ditadura e Serviço Social 
(1991). 
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projeto é uma resposta concreta da categoria às transformações societárias emergentes na 

década de 1980, que só pode se hegemonizar para o coletivo dos assistentes sociais devido 

ao avanço democrático de setores críticos que deram-no base de sustentação social. 

Portanto, é preciso analisar a constituição do Projeto ético-político do Serviço Social levando 

em conta os movimentos e projetos presentes na sociedade, uma vez que os projetos 

profissionais consciente ou inconscientemente sempre fortalecem projetos de sociedade. 

Segundo Iamamoto:  

 
Projetos profissionais esses que são indissociáveis dos projetos societários que lhes 
oferecem matrizes e valores. Projetos esses que necessitam ser historicamente 
identificados e explicitados as forças e sujeitos políticos que presidem a sua 
construção nas sociedades nacionais, como parte de um processo de lutas pela 
hegemonia na sociedade e na profissão. (IAMAMOTO, 2008, p. 223) 

 

 No bojo do processo de renovação do Serviço Social a categoria reconhece que a 

orientação dada à ação profissional pode fortalecer o capital ou o projeto de superação 

desta sociedade, uma vez que nenhuma prática profissional é neutra. O resgate histórico da 

construção do projeto profissional crítico do Serviço Social permite-nos visualizar que há 

uma vinculação entre este projeto e as lutas da classe trabalhadora, e, portanto, um 

posicionamento ético-político de vinculação deste projeto ao projeto societário emancipador 

da classe explorada pelo capital.  Esta vinculação do projeto profissional ao projeto 

societário da classe trabalhadora é possível após uma ampla problematização acerca da 

inserção do Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho, ou seja, esta 

problematização permitiu a categoria desvelar o campo de interesses contraditórios que se 

desenvolve em sua prática profissional, isto é, ao responder à situações concretas que se 

apresentam em seu trabalho o assistente social ou fortalece os sujeitos que vivenciam as 

mazelas da questão social em seu cotidiano ou os interesses capitalistas, de continuidade e 

manutenção da desigualdade, da sociedade de classe. O CFESS (Conselho Federal de 

Serviço Social) reconhece que a especificidade do Serviço Social, na divisão sócio-técnica 

do trabalho encontra-se “organicamente vinculada às configurações estruturais e 

conjunturais da questão social e às formas históricas de seu enfrentamento – que são 

permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do Estado.” (CEFESS apud 

IAMAMOTO, 2008, p. 183: Grifos do autor).  

 A partir da compreensão da inserção da profissão na divisão sócio-técnica do 

trabalho é possível a elaboração de um projeto profissional vinculado ética e politicamente 

aos interesses das classes trabalhadora, que leve em conta os limites conjunturais e 

estruturais da sociedade capitalitas e seus rebatimentos para o Serviço Social. Este projeto 

é normatizado pela Lei de Regulamentação da profissão (Lei n. 8.662/93), pelo Código de 

Ética (1993) e pelas Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996; MEC-SESu/CONESS, 1999) -, 

visando assegurar uma formação e uma intervenção profissional capaz de apreender e 
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intervir sobre as transformações sociais, em uma perspectiva de favorecimento dos 

interesses e fortalecimento do processo de luta pela hegemonia das classes subalternas2. 

 O projeto ético-político do Serviço Social depare-se com um período histórico  

(neoliberalismo) no qual o Estado reduz suas funções nos campos dos direitos sociais, 

minimiza-se para a classe trabalhadora e amplia-se para o mercado. Tenho certeza que o 

contexto adverso ao projeto profissional crítico requer um aprofundamento que de 

visibilidade e vigor teórico para as conquistas até aqui asseguradas, nos limites desse 

trabalho privilegiarei o combate ao preconceito expresso no código de ética dos Assistente 

Sociais através do seguinte princípio: “empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças” (p.23) 

 

3. CAPITALISMO, CONSCIÊNCIA E ALIENAÇÃO 

 

Neste tópico será abordada a alienação do trabalho no capitalismo e, 

consequentemente, a alienação de todas as expressões do ser social. Este percurso teórico 

se faz necessário para que seja possível reconstruir as mediações referente às 

possibilidades concretas de acesso consciente aos valores humano-genéricos, 

potencialmente capazes de orientar o trabalho profissional dos assistentes sociais na 

direção presente no projeto profissional crítico.  

A sociabilidade capitalista, erguida sob as ruínas do feudalismo, funda-se na 

expropriação da riqueza produzida pelo trabalhador, isto é, nesta forma de organização das 

forças produtivas o trabalho deixa de ser uma atividade criativa e transforma-se numa 

atividade castradora das potencialidades humano-genéricas. Porém, como bem recorda 

Carlos Nelson (2010), a sociedade capitalista não surge com propostas reacionárias e 

dominadoras, ao contrário, a ascensão da sociabilidade capitalista e a busca por uma 

racionalidade humana do mundo coloca a burguesia, em seus primórdios, como uma classe 

revolucionária.3 

                                                 
2 Cumpre, neste trabalho, destacar no que se refere ao projeto ético-político, sua radicalidade teórico-crítica e a 
abertura de uma nova forma de compreender a sociedade e a profissão na realidade capitalista, levando em 
considerações as particularidades da conformação do Serviço Social brasileiro.  
33  Segundo Carlos Nelson (2010) “O capitalismo, em dado momento, representou – não só no plano econômico-
social, mas também no plano cultural - uma extraordinária revolução na história da humanidade. Seu nascimento 
e explicitação implicavam a atualização de possibilidades apenas latentes na economia feudal desenvolvida, 
atualização que dependia, por sua vez, da dissolução e desintegração das relações feudais de produção, de 
suas formas de divisão do trabalho. Esse caráter objetivamente progressista do capitalismo permitia aos 
pensadores que se colocavam do ângulo do novo a compreensão do real como síntese de possibilidade e 
realidade, como totalidade concreta em constante evolução” (COUTINHO, 2010, p. 25) 
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 A burguesia deixa de ser revolucionária quando torna-se classe dominante e, para 

legitimar o desenvolvimento do capital e a ampliação da dominação sobre o homem, a 

produção ideológica da burguesia nega o humanismo, a razão dialética, o historicismo, e, 

para escamotear as mutilações da práxis sob o domínio do capitalista, lançasse ao 

irracionalismo. Portanto, perde seu compromisso com a verdade. 

A mutilação da práxis, fundamento da sociabilidade capitalista, ocorre a partir do 

momento que o trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, para que ele a use 

como queira. De acordo com Marx: 

O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista a quem pertence o trabalho. (...) 
o produto é propriedade do capitalista, e não do produtor direto, do trabalhador. O 
capitalista paga, por exemplo, o valor de um dia da força de trabalho. A sua 
utilização, como a de qualquer outra mercadoria, por exemplo, a de um cavalo que 
alugou por um dia, pertence-lhe, portanto, durante o dia todo. (MARX, 1996, p. 304) 

 

O trabalhador nos marcos do capitalismo deixa de ser o dono de seu processo de 

trabalho, perde o controle sobre sua produção, isto é, ao comprar a força de trabalho o 

capitalista passa a ser o detentor da capacidade de produção do trabalhador. Sobre esta 

base se funda a concepção de alienação em Marx, ou seja, o trabalho sob o controle do 

capitalista retira desta atividade a capacidade de humanizar o homem, de ampliar suas 

capacidades emancipatórias. Neste sentido, o trabalho apresenta-se ao trabalhador como 

um poder estranho, que o domina ao invés de ser dominado por ele. É neste processo que o 

trabalho passa a desumanizar o homem, isto é, o trabalho como obrigação, como 

mercadoria, aliena as suas potencialidades criativas e o gênero humano.  

A produção capitalista transforma o trabalho criador, humanizador do homem em 

mercadoria. Neste processo, o homem ao vender sua força de trabalho, vende-a para sua 

manutenção de reprodução diária e não pelo valor que ela é capaz de produzir. Segundo 

Marx: 

 
A circunstância de que a manutenção diária da força de trabalho só custa meia 
jornada de trabalho, apesar de a força de trabalho poder operar, trabalhar um dia 
inteiro, e por isso, o valor que sua utilização cria durante um dia é o dobro de seu 
próprio valor de um dia, é grande sorte para o comprador, mas, de modo algum, 
uma injustiça contra o vendedor. (MARX, 1996, p.311)4 
 

Marx identifica que a criação de mais-valor se realiza na esfera de produção das 

mercadorias, através de uma parte da jornada de trabalho não paga ao trabalhador. Ou 

seja, para Marx, parte do trabalho do operário não é pago e sim apropriado privadamente 

pelo capitalista. Essa organização societária, fundada no trabalho assalariado, na 

apropriação privada dos meios produtivos e da riqueza socialmente produzida, subsume e 

                                                 
4 Embora não caiba neste trabalho um aprofundamento sobre esta categoria, Marx está falando sobre mais-valia 
absoluta.  
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aliena a atividade criadora do homem (o trabalho) aos interesses da classe detentora dos 

meios de produção. Nas palavras de Konder: 

 
Na acepção marxista, por conseguinte, a alienação é um fenômeno que deve ser 
entendido a partir da atividade criadora do homem nas condições em que ela se 
processa. Deve ser entendido, sobre tudo, a partir daquela atividade que distingue o 
homem de todos os outros animais, isto é, a partir daquela atividade através da qual 
o homem produz os seus meios de vida e se cria a si mesmo: o trabalho humano. 
(KONDER, 2009, p. 40) 

 

Nesta arguição Konder atenta para um problema ontológico da maior importância: a 

alienação do gênero humano.  A sociabilidade capitalista promove a alienação do gênero, 

da essência humana, através do trabalho assalariado que limita as capacidades criativas, 

emancipadoras do homem. De acordo com Marx: “o modo de vida material condiciona o 

desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral” (MARX, 2007, p. 1). Neste 

sentido, a conformação estranhada do trabalho, própria da sociedade capitalista, implica a 

alienação em todas as objetivações do ser social.  Segundo Konder (2009), a divisão social 

do trabalho no capitalismo acirra sem precedentes a separação entre o trabalho intelectual e 

o trabalho físico. Neste processo configura-se a alienação da consciência humana, ou seja, 

a cisão entre trabalho físico e trabalho intelectual, obstacularizando a consciência da práxis, 

assim “pode imaginar-se algo mais e algo diverso de consciência da prática existente; pode 

imaginar que representa algo sem está representando algo real” (MARX e ENGELS apud 

KONDER, 2009, p. 65). Portanto, na sociabilidade capitalista a consciência apresenta-se 

divorciada da prática e está fundada na alienação. 

De acordo com Marx apud Iasi (2011), no capitalismo a alienação se efetiva em três 

aspectos: a) o ser humano encontra-se alienado da natureza; b) o ser humano encontra-se 

alienado de si mesmo; c) o ser humano encontra-se alienado da espécie. Ou seja, no 

trabalho assalariado o homem aliena sua relação com a natureza, que, por sua vez, aliena o 

homem de si mesmo. O trabalho deixa de ser atividade ontocriadora e o ser social não se 

reconhece no produto final de seu ato laborativo. Por fim, uma vez alienado de si, o homem 

encontra-se alienado do gênero humano, o trabalho deixa de ser o elo do indivíduo com a 

espécie, tornando-se forma de “garantir a própria sobrevivência particular” (IASI, 2011, p. 

22). 

Na perspectiva teórica trabalhada neste texto a centralidade consiste na práxis, no 

entanto, a consciência exerce papel ativo no direcionamento desta práxis. Em outras 

palavras, não é a consciência que muda a realidade, mas sim a práxis. Para com Kosik, “a 

consciência humana é ‘reflexo’ e ao mesmo tempo ‘projeção’; registra e constrói, toma nota 

e planeja, reflete e antecipa; é ao mesmo tempo receptiva e ativa” (KOSIK, 1986, p.26). A 

consciência é, portanto, determinante e determinada pela práxis. De acordo com Lukács: 
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Essa consciência não é nem a soma nem a média do que pensam, sentem etc. os 
indivíduos que formam a classe, tomados um por um. E, no entanto, a ação 
historicamente decisiva da classe como totalidade é determinada, em última análise, 
por essa consciência. (LUKÁCS apud IASI, 2011, p. 28) 

 

Portanto, a consciência exerce um papel ativo e não pode, de forma alguma, ser 

pensada apenas no nível do pensamento. A consciência incide, também, sobre a ação do 

homem na realidade, e, portanto, deve assumir um papel ativo de compreensão do 

movimento das coisas e direcionamento da práxis. Para Lukács: 

 
(...) ou a consciência torna-se espectador inteiramente passivo do movimento das 
coisas, sujeito a leis e no qual não se pode de maneira nenhuma intervir, ou 
considera-se como uma força que pode dominar a seu bel-prazer, subjetivamente, o 
movimento das coisas, em si despido de sentido. (LUKÁCS apud IASI, 2011, p. 38) 

 

Portanto, a consciência é o momento no qual é possível apreender os valores 

presentes na realidade e identificar o “movimento das coisas” de modo a orientar a prática 

profissional dos assistentes sociais numa perspectiva potencializadora dos valores que 

defendidos no projeto profissional crítico.   

 

4. VALORES E DESVALORES: O PRECONCEITO 

 

Debater a dimensão do enfrentamento ao preconceito no interior do projeto ético-

político remete a necessidade de combater teoricamente a adesão a valores que 

desumanizam o homem. Neste sentido, reconheço a objetividade dos valores e o papel da 

consciência na reconstrução da prática social que os funda. Portanto, eles “não são 

categorias abstratas, mas determinação da prática social que o pensamento reconstrói e 

conceptualiza” (PAIVA, NETTO, BARROCO, SILVA, SALES, 1995, p. 164) 

No âmbito dos valores é preciso explicitar que partilho da mesma compreensão 

presente no projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. Neste sentido, a base para o 

desenvolvimento de todos os valores situa-se na explicitação das forças produtivas:  

 
(...) consideramos como valores as forças produtivas e como explicitação dos 
valores a explicitação dessas forças, já que essa explicitação significa direta ou 
indiretamente, aquelas das capacidades humanas, na medida em que aumenta a 
quantidade de valores de uso – e, portanto, de necessidades humanas – e diminui o 
tempo socialmente necessário. (HELLER, 1972, p. 8).  

 

Nesta perspectiva, de acordo com Heller, considero que a objetividade do valor 

funda-se na atividade ontológica primária, o trabalho, momento no qual o homem é obrigado 

a realizar escolhas, que, por sua vez, são sempre escolhas sobre “ideias concretas, 

finalidades concretas, alternativas concretas. Seus atos concretos de escolha estão 
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naturalmente relacionados com sua atitude valorativa geral, assim como seus juízos estão 

ligados à sua imagem de mundo” (HELLER, 1972, p. 14).  

Identifico como valor tudo aquilo contribua para o enriquecimento da essência 

humana, “entendemos como valor tudo aquilo que faz parte do ser genérico do homem e 

contribui, direta ou mediantemente, para a explicação do ser genético.” (HELLER, 1972, p. 

4). No entanto, há também valores que desumanizam o homem e ferem o humano-genérico, 

que, segundo Heller, são os desvalores: “pode-se considerar desvalor tudo o que direta ou 

indiretamente rebaixe ou inverta o nível alcançado no desenvolvimento de um determinado 

componente essencial” (HELLER, 1972, p. 5).  

No campo dos desvalores está contido o preconceito. O preconceito tem sua origem 

na vida cotidiana, pelo “caráter momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das 

motivações e, a fixação repetitiva do ritmo, a rigidez do modo de vida” (HELLER, 1972, p. 

43). A vida cotidiana exige, para sua reprodução, juízos provisórios cotidianos, isto é, não é 

possível refletir sobre todas as ações tomadas na cotidianidade e, nesse contexto, cria-se 

juízos provisórios cotidianos5. De acordo com Heller (1972) há uma profunda relação dos 

juízos provisórios com o preconceito, porém, nem todo juízo provisório é um preconceito, ao 

contrário, são preconceitos “os juízos provisórios refutados pela ciência e por uma 

experiência cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra todos os 

argumentos da razão...” (HELLER, 1972, p. 47). Em uma sociedade na qual a atividade 

criadora do homem é alienada, todas as suas demais objetivações encontram-se também 

alienadas. É neste campo que está contida a possibilidade de objetivações valorativas 

baseadas em falsos juízos de valor, isto é, preconceitos. 

Como trabalhado anteriormente, numa sociedade dividida em classes sociais 

erguidas sob a alienação da práxis, as objetivações humanas encontram-se alienadas e, 

neste sentido, a alienação do cotidiano permite que os sujeitos se filiem a pensamentos pré-

estabelecidos sem questioná-los. Segundo Heller (1972) a assimilação acrítica do 

preconceito remete a uma maior facilidade de integração social acirrada por uma falsa 

consciência forjada no desenvolvimento histórico desigual, porém, em última instância, toda 

adesão a qualquer preconceito exige uma escolha individual, relativamente livre, que não 

pode ser desconsiderada. Reconhecer que todo preconceito necessita, obrigatoriamente, da 

adesão do indivíduo, remete à consciência, isto é, o ato de se apropriar e elencar os valores 

para compreender o mundo é uma mediação realizada na consciência, que, por sua vez, 

pode mediar valores emancipatórios e, também, desvalores que desumanizam o homem. 

Neste sentido, cumpre demarcar que todo preconceito é sempre eticamente 

negativo, “porque todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua 

                                                 
5 Considera-se juízos de valor provisórios, de acordo com Heller (1972), conceitos antecipados que nem sempre 

se confirmam no decorrer da prática humana 
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liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a 

margem real de alternativa do indivíduo” (HELLER, 1972, p. 59). O preconceito diminui as 

possibilidades de escolhas entre alternativa, e, neste sentido, é um desvalor que 

desumaniza o homem e não estabelece nenhuma relação enriquecedora com o gênero 

humano.  

Levando em conta esses elementos o presente item pretende expor as 

possibilidades de enfrentamento do preconceito no interior da categoria profissional. É 

sabido que na história da profissão somente em 1993 temos um posicionamento ético-

político de enfrentamento ao preconceito, que se materializa no sexto princípio já abordado 

no início deste artigo. As relações nas quais intervimos em nosso trabalho nos colocam em 

situações valorativamente delicadas e, neste cenário complexo, se atuamos referenciados 

em uma consciência do senso comum, tendemos a reproduzir valores incoerentes com o 

projeto profissional e, no bojo desse processo, alguns preconceitos. Ao longo de nossa 

trajetória profissional, das experiências de estágio ou supervisão acadêmica e na relação 

com outros colegas de profissão escutamos muitas das vezes profissionais que dizem: não 

tem dinheiro pra comer, mas tem pra fumar cigarro; fui na visita domiciliar e a casa era suja, 

pobreza não é sinônimo de sujeira; sou contra adoções de casais gays e tantas outras 

expressões de preconceitos. 

É sabido que a consciência é o espaço no qual se realizam escolhas de natureza 

valorativa, teórica e política que incidem sobre a prática profissional e, a partir dessas 

escolhas, pode-se orientar essa prática para o interesse da classe trabalhadora ou para a 

manutenção da ordem. A consciência que orienta, muita das vezes a prática profissional, é 

orientada pelo senso comum, o que implica, dentre outras coisas, a compreensão da 

questão social como algo dado, que sempre existiu, e, portanto, naturalizada. Não há uma 

leitura crítica sobre as relações capitalistas de produção que fundam a desigualdade social e 

dão um significado específico para nossa profissão. Nesta esfera estão contidas as 

possibilidades de mediações com valores que afastam o homem de sua genericidade. Os 

valores mediados pela consciência do senso comum são, em geral, valores norteados pelo 

moralismo, carregados de preconceitos, de orientações humanista-cristãs, ou seja, valores 

apropriados ao longo da vida pelos sujeitos, que se apresentam como cristalizados e 

inquestionáveis. A consciência do senso comum reproduz aquela preocupante e 

emblemática fala de muitos assistentes sociais: “valores não se discute, cada um tem o 

seu”. O preconceito se propaga amplamente nessa esfera e, certamente, a possibilidade de 

superá-lo estão associadas ao processo de desalienação. 

 
Só podemos nos libertar dos preconceitos se assumirmos corajosamente o contínuo 
processo de desalienação, o que equivale, na formulação de Gramsci à superação 
do senso comum: inicialmente com o bom senso e, por fim, como práxis libertária. 
Assim, o contraponto ao preconceito dá-se por meio do resgate da ética na 
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perspectiva da afirmação dos indivíduos sociais, como sujeito livres, críticos e 
criativos (...)” (PAIVA, NETTO, BARROCO, SILVA, SALES, 1995, p. 165) 

 

 Os agentes profissionais precisam transcender a esfera da consciência vinculada as 

determinações do senso comum, a consciência precisa avançar na reflexão crítica acerca 

dos valores morais, e, portanto, se consolidar na perspectiva ética. Sem dúvidas o projeto 

ético político do Serviço Social, por meio de suas dimensões teórico-práticas, ético-políticas 

e técnico-operativas tem por objetivo provocar a superação do senso comum, a construção 

de uma consciência crítica. Em outras palavras, este projeto tem por objetivo formar 

profissionais aptos a intervir na realidade conscientes dos limites da sociabilidade capitalista 

e, em última instância, estabelecendo em suas finalidades as possibilidades de superação 

desta sociedade, de acordo com Santos, “o máximo que se pode alcançar é uma atuação 

profissional de enfrentamento das expressões da ‘questão social’ dentro dessa ordem, 

visando, todavia, sua superação” (SANTOS, 2010, p.49).  

 Neste sentido, é preciso ter a clareza que os problemas presentes na objetividade 

social não se resolvem por meio da consciência, isto é, mesmo portadores de consciência 

crítica, a emancipação da humanidade só ocorre com a libertação da práxis. Nesta 

perspectiva, o caminho de abertura para a conformação de uma consciência desalienada 

passa pelo fim do estranhamento entre o homem e o produto de seu trabalho, porém, o fim 

das relações capitalistas representa só o início para uma vivencia emancipada, isto é, 

mesmo numa conjuntura de trabalho desalienado o preconceito e outros desvalores podem 

continuar a se reproduzir.  

Tenho a certeza que não cabe a nossa categoria profissional a transformação 

valorativa da sociedade, mas é preciso ter nítido que é possível, mesmo nas relações 

capitalistas, estabelecer mediações com valores emancipatórios. Ou seja, mesmo que no 

capitalismo os valores humano-genéricos não possam ser universalizados para o conjunto 

da sociedade é possível que a prática profissional se oriente por valores humano-genérico. 

Assim, quero dizer que embora não possam se realizar em todas as suas potencialidades 

na sociedade burguesa, a partir da reflexão ética podemos orientar a prática profissional a 

partir de valores potencialmente emancipatórios.   

 

5. CONSIDERACÕES FINAIS 

 

O presente trabalho traz algumas considerações sobre a importância da consciência 

no trabalho dos assistentes sociais, sua vinculação com o projeto profissional crítico e seu 

papel no distanciamento do preconceito.  
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No âmbito da categoria profissional a consciência exerce um papel ativo no que se 

refere à captação da realidade relatada pelos usuários e na projeção de alternativas que 

incidam no cotidiano dos sujeitos de modo a contribuir para o fortalecimento dos interesses 

da população usuária. Ou seja, é na consciência que se processa a interpretação da 

realidade relatada e, também, se dá as mediações valorativas, práticas e teóricas que se 

plasmam na intervenção profissional. É necessário ter claro, que não é a consciência que 

muda a realidade, mas sim a intervenção. Neste sentido, a consciência direciona a 

intervenção na realidade, porém, a prioridade ontológica é da prática.  

Como bem lembra Guerra “como uma atividade da consciência a 

formulação/apropriação dos projetos profissionais exige um ser consciente” (GUERRA, 

2007, p.25). Neste sentido, a conformação da consciência que permite a apropriação e 

efetivação do projeto profissional e, consequentemente, uma prática profissional livre de 

preconceitos remete a uma consciência crítica, orientada por valores humano-genéricos.  

No percurso deste trabalho afirmo que a não adesão a preconceitos - orientada por 

clareza ético-política de nossa vinculação ao projeto societário emancipatório- se realiza na 

consciência orientada pela reflexão ética, isto é, a reflexão ética permite compreendermos 

as escolhas antagônicas as nossas com base na liberdade, na tolerância positiva, na 

diversidade, no pluralismo e, permite-nos, projetar o combate a todas as formas de 

preconceito e contribuir para a participação ativa dos grupos socialmente discriminados.   

Nesta perspectiva acredito, de acordo com Heller, estar caminhando na perspectiva 

de combater a adesão acrítica ao preconceito, que, em nosso cotidiano profissional, tende a 

restringir a liberdade dos indivíduos e seu respectivo acesso aos direitos sociais.    

 
Acreditamos que tal desaparecimento não é de modo algum utópico, pois se revela 
como possibilidade a ideia de uma sociedade na qual cada homem possa chegar a 
ser indivíduo, possa configurar por si mesmo a condução da vida, e na qual a 
particularidade deixe de funcionar independentemente do humano-genérico. Numa 
sociedade desse tipo, não seriam suprimidos os falsos juízos provisórios, mas 
desapareceria a adesão a eles, ditadas pela fé, ou seja, desaparecia a cristalização 
em preconceito. (HELLER, 1972, p. 58) 
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