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RESUMO: Este artigo consiste numa aproximação do debate 
que envolve a tríade política social direitos humanos e o 
serviço social. O objetivo primário desse escrito é traçar uma 
rota para posterior aprofundamento nessa temática, tendo em 
foco a importância que esse assunto tem no contexto social 
como um todo e, principalmente para o exercício profissional 
do assistente social. Nessa direção investiga a conceituação de 
política social, a trajetória dos direitos humanos, e o diálogo do 
serviço social nesse campo. 
Palavras-chave: Política Social; Direitos Humanos; Serviço 
Social 
ABSTRACT: This article is an approach the debate 
surrounding social policy triad human rights and social work. 
The primary objective of this writing is to chart a course for 
further deepening this theme, with a focus on the importance 
that this issue has in the social context as a whole and 
especially for the professional social worker. In this sense 
investigates the concept of social policy, the trajectory of human 
rights, and social service dialogue in this field. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A política social configura-se na sociedade capitalista a partir do embate entre capital 

e trabalho. Esta caminhada, ora emerge no leito da preocupação das elites sob a pressão 

de contra-elites, ora sob a pressão das massas, ou ainda em movimento antecipatório 

visando apaziguar aos conflitos que se geram pelo processo de acumulação. (SANTOS, 

1987).  

Os direitos humanos malgrado seus retrocessos têm se colocado na pauta política 

mundial. Embora como assevere Damião (2013), tenha sido alvo de constantes violações ou 

mesmo deturpações, uma vez que sob sua bandeira milhares de seres humanos têm 

morrido nos constantes enfrentamentos ao longo dos anos, ele ainda é necessário e se 

coloca na pauta de ação dos grupos sociais que aspiram à transformação social. É pelos 
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direitos humanos que ainda se consegue frear, mesmo que parcialmente o ímpeto opressor 

dos Estados nacionais, no jogo de interesses econômicos na sociedade capitalista. Nesse 

cenário a Serviço Social tem se colocado ao longo de sua história como agente dinamizador 

nesse contexto, uma vez que é no campo da política social e dos direitos humanos que 

maior parte as intervenções desse profissional se realizam.  

   

2. APROXIMAÇÃO AO CONCEITO DE POLÍTICA SOCIAL 

 

De acordo com Pereira (2011) tratar da política social na contemporaneidade 

significa percorrer um caminho bastante utilizado por muitos intelectuais de diversas áreas 

do conhecimento. Nesse sentido, é curiosa a constante recorrência ao estudo da política 

social “num contexto que lhe é ideológico e politicamente adverso, ou que se recorra tanto a 

essa política quando mais a sua função de concretizar direitos sociais pareça insustentável” 

(PEREIRA, 2011, p. 163). 

Muitos são os fatores que no cenário atual tem impossibilitado a materialização dos 

direitos sociais, podendo ser destacadas entre esses, as questões que envolvem as 

estruturas do sistema capitalista com suas novas concepções de gestão da reprodução 

social daí oriundas. Mas não é a esse quadro que o presente item se reporta, e sim, a um 

aspecto não menos importante na análise das políticas sociais, que é a sua conceituação.  

Conforme Pereira (2011), dentre as muitas explicações para esse fenômeno, um deles 

relaciona-se a imprecisão conceitual sobre o que realmente é a política social. Uma das 

inconformidades pode ser identificada, em que pese à particularidade brasileira, relacionada 

ao vocábulo da palavra política, que na língua portuguesa é utilizado para se referir a 

diversas modalidades de políticas.  

 
isso conduz aqueles que têm por hábito interpretar ao pé da letra (ou ao pé do vocábulo) 
conceitos de conteúdo não evidente, a conferir a política social um sentido vago, ecumênico ou 
eclético – quando não confundi-la com ações pragmáticas, voluntaristas, clientelísticas, que 
ferem direitos (PEREIRA, 2011, p. 164). 

 

Observa-se que, a suposta simplicidade da utilização do vocábulo já carrega uma 

serie de efeitos depreciativos para a política social, renegando-a a um nivelamento inferior 

que a desqualifica enquanto direito social. 

Essas imprecisões conceituais desencadearam diversas experiências em níveis 

mundiais e que em muitas delas apontaram para a má utilização dessa política. Em 

exemplo, cita-se os EUA que nos anos de 1960 produziu centenas de estudos sobre 
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pobreza em bem-estar social, reduzidos a uma simplificação de alto grau, que em nada 

contribuiu de forma concreta para a melhoria das camadas pobres daquele país. Na a 

Alemanha de Hitler essa indiferença foi ainda mais grave, pois sob a alcunha de política 

social o nazismo efetuou milhares de experimentos criminosos sobre tudo na área medicinal 

(PEREIRA, 2011). Com esses exemplos fica evidente que as imprecisões conceituais sobre 

a política social podem desvirtuar completamente sua função social,  

 
até porque a falta de definição coerente e consistente (embora não absoluta) do que seja 
política social, afeta substancialmente não só a credibilidade e a razão de ser desta política 
como política de fato, mas também a vida em sociedade. Afinal, não se deve esquecer que, 
mediante a política social, é que direitos sociais se concretizam e necessidades humanas (leia-
se sociais) são atendidas na perspectiva de cidadania ampliada (PEREIRA, 2011, p.165). 

 

Vistos estes problemas em torno das apropriações inadequadas a cerca do conceito 

de política social, a autora, de acordo com a rigorosidade teórica que se deve conter em 

função dessa temática entende que a política social,  

 
trata-se daquela que aprende essa política como produto da relação dialeticamente 
contraditória entre estrutura e historia, e portanto, de relações – simultaneamente antagônicas 
e recíprocas – entre capital x trabalho, Estado x sociedade e princípios da liberdade e da 
igualdade que regem os direitos da cidadania (PEREIRA, 2011, p. 166). 

 

Nessa perspectiva, pode assimilar que a política social está intrinsecamente ligada 

às relações sociais nas diversas instâncias da sociedade capitalista, e como produto das 

contradições dessas relações, se coloca no centro das tensões entre os diversos atores 

sociais e seus códigos de valores que direcionam a um projeto societário (PEREIRA, 2011). 

Se a política social transita esses espaços antagônicos, pode-se entender que nem 

sempre ela será unânime entre os diversos projetos societários, ou seja, será pouco 

provável que ela supra as necessidades das classes sociais de forma integral, sem que uma 

das partes abra mão de alguns de seus objetivos. “Por isso, tal política jamais poderá ser 

compreendida como um processo linear, de conotação exclusivamente positiva ou negativa, 

ou a serviço exclusivo desta ou daquela classe” (PEREIRA, 2011, p. 166). 

Por conta desta contradição, a autora demonstra que na realidade a política social 

tem realizado um movimento simultâneo, entre aspectos negativos e positivos que 

beneficiam “interesses contraditórios de acordo com a correlação de força prevalecente […]. 

E é essa contradição que permite a classe trabalhadora e os pobres em geral também 

utilizá-la em seu favor” (PEREIRA, 2011, p. 166). 

Faleiros (2000) observa um ângulo conceitual da política social sob a premissa do 

mercado. Em face do agravamento da questão social o Estado Liberal toma medidas em 
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correção dessa lógica, que de acordo com o autor, essas correções se materializam em 

medidas “fora do mercado”.  

 

Martin Rein definiu a política social como “intervenção fora do sistema de mercado”. Esta 
intervenção como Rein reconhece esta cada vez mais ligada aos interesses mercantis. A 
intervenção “não mercantil” do Estado contribui, com efeito para a gestão da mão de obra, para 
a criação e melhoramento dos recursos humanos, para a produtividade das empresas, para o 
estimulo da demanda. Nestas condições, “não imediatamente mercantil” favorece 
contraditoriamente a economia do mercado em seu conjunto (MARTIN REIN apud FALEIROS, 
2000, p.47). 

 

Em conformidade com a argumentação levantada por Faleiros (2000), se entende 

que, o Estado ao intervir nas demandas da classe trabalhadora de forma estratificada ao 

contexto do mercado, se coloca como um importante sujeito que impulsiona a expansão do 

capital. Note-se que na procura de resolver os problemas da equidade e do acumulo, 

(SANTOS, 1987) 1, o Estado adota concessões aos trabalhadores, que a medida com que 

se vão materializando traz com elas resultados positivos a economia. Nesse sentido o 

“Estado intervém no mercado pelo apoio que da as empresas ou aos indivíduos para 

produzir ou ascender aos bens e aos serviços existentes no mercado” (FALEIROS, 2000, 

p.47). 

Um exemplo marcante da intervenção do Estado nesse sentido se expressou na 

planificação econômica no segundo pós-guerra. A característica desse período é notável 

nas regulações promovidas pelo Estado capitalista, como as medidas anticíclicas do 

keynesianismo (BEHRING, 2002) 2.  

 

2.1. Contextualizando a história da Política Social 

 

Não é possível precisar uma data na história que poderia ser aceita como marco 

inicial da política social, mas como um processo social “elas se gestaram na confluência dos 

movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial, das lutas de classe e 

do desenvolvimento da intervenção estatal” (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 47). 

                                                 
1
  Santos entende a equidade como “o ideal de reduzir ou extinguir desequilíbrios sociais e por acumulação as ações 

destinadas a aumentar as oferta de bens e serviços disponíveis” (1987, p.13).  Compreende-se, que as ofertas de bem e 
serviços produtos das mediações de acumulo na sociedade capitalista, se restringe a aqueles sujeitos que podem acessá-las, 
ou seja, a minoria que detém os meios de produção. Enquanto a grande maioria que participa diretamente do processo de 
acúmulo não goza deste privilégio, pois sua moeda de troca na sociedade, à força de trabalho, não tem o mesmo 
reconhecimento em valor do que os bens e serviços por ele produzidos, nessa dinâmica o produto gerado pela força laboral do 
trabalhador não pode ser por ele adquirido devido à exploração que este sofre no decorrer da produção – materializada em seu 
salário –, e da supervaloração que o bem por ele produzido atinge no mercado. 
2
 Para uma aproximação mais detalhada a respeito das medidas anticíclicas, consultar Behring (2002, p. 163-175). 
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De praxe, sua origem é relacionada aos movimentos de massa da social democracia 

e ao estabelecimento dos Estados-nação na Europa ocidental em fins do século XIX, e veio 

a se generalizar na “passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, 

em especial na sua fase tardia após a Segunda Guerra Mundial” (BEHRING e BOSCHETTI, 

2006, p. 47).  

As sociedades pré-capitalistas ainda não privilegiavam as forças de mercado e dessa 

forma, assumiam algumas responsabilidades sociais, que não tinham o intuito de manter o 

bem comum e sim manter a ordem e punir a vagabundagem. Nesse momento histórico as 

ações que se direcionavam a esse campo eram de cunho caritativo e filantrópico, 

baseavam-se em algumas intervenções pontuais, de caráter assistencial que não coincidia 

com o que poderia ser denominado como protoformas das políticas sociais (BEHRING e 

BOSCHETTI 2006). 

Contudo, na medida em que a sociedade burguesa avança e as relações capitalistas 

passam a se consolidar, se eleva a tensão no centro da Luta de Classes, que é a relação 

capital trabalho, e assim, começa a haver ações que mesmo sendo insipientes, podem ser 

concebidas, como processos que levariam ao longo dos anos à política social tal qual como 

ela é em nossos dias. 

 Behring e Boschetti (2006) relacionam um conjunto de leis entre o período histórico 

de 1349 a 1834, que compreende nas palavras de Castel (1968) a um “código coercitivo do 

trabalho”. 

 
Castel sinalizava que estas regulamentações, que se espalharam pela Europa no período que 
antecedeu a Revolução Industrial, tinham alguns fundamentos comuns: estabelecer o 
imperativo do trabalho a todos que dependiam de sua força de trabalho para sobreviver; 
obrigar ao pobre aceitar qualquer trabalho que lhe fosse oferecido; regular a remuneração do 
trabalho, de modo que o trabalhador pobre não poderia negociar formas de remuneração; 
proibir a mendicância dos pobres válidos, obrigando-os a se submeter aos trabalhos 
“oferecidos” (CASTEL apud BEHRING e BOSCHETTI 2006, p. 48). 

 

Como se observa, as primeiras legislações que incidiam sobre a regulação do 

trabalho, eram em ultima análise mais um instrumento de coerção do que propriamente de 

auxílio às demandas das classes espoliadas. Nesse sentido, oque é observado conforme as 

autoras citam Polanyi (2000) e Castel (1998), as legislações promulgadas até 1795 tinham 

como principal função não liberar a força de trabalho, ou seja, precisava “manter a ordem de 

castas e impedir a livre circulação da força de trabalho” (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 

48) 3.  

                                                 
3
 À exemplo da proposição em não liberar a força de trabalho, as autoras citam as leis dos pobres de 1601, Lei de Domicílio de 

1662 e a Speenhamland Act  de 1795. Essa ultima um pouco menos repressora estipulava um “abono financeiro, em 
complementação aos salários cujo valor se baseava no preço do pão. [...] garantia assistência social a empregados e 
desempregados que recebessem abaixo de determinado rendimento, e exigia como contrapartida a fixação do trabalhador, 
pois proibia a mobilidade geográfica da mão-de-obra” (CASTEL 1998 apud BEHRING e BOSCHETTI 2006, p. 49). 
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Contudo, a partir da “[...] descoberta do trabalho livre como produtor de valor de troca 

e sua potencialidade na e para a acumulação capitalista” (MARX apud BEHRING e 

BOSCHETTI, 2006, p.50), desencadeia um movimento que vem mudar o sentido do 

trabalho na sociedade capitalista com relação as suas antecessoras.  

Se nas sociedades pré-industriais ou não capitalistas o trabalho não se divorciava 

das demais atividades da vida social, “[...] na sociedade capitalista burguesa o trabalho 

perde seu sentido como processo de humanização, sendo incorporado como atividade 

natural de produção para a troca, independente de seu contexto histórico” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2006, p.50).  

O quadro que se deslocava num sentido de garantir por mínima que fosse alguma 

regulação do capital em favor da classe trabalhadora, sofre uma regressão. A 

Speenhamland Act, que conforme Polanyi (2000 apud BEHRING e BOSCHETT 2006) 

denominou como direito de viver, havia sido superada pelos princípios do capitalismo liberal. 

A classe trabalhadora perdera o direito de viver, assegurado pela legislação de 1795, e 

passa a estar à mercê dos imperativos de uma organização produtiva voltada para o 

mercado. “A Nova Lei dos Pobres de 1834 no contexto da erupção da Revolução Industrial, 

ao contrário das demais, tinham o objetivo de liberar a mão-de-obra necessária à instituição 

da sociedade de mercado” (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 48). Essa nova lei é que 

ditaria o trabalho como fonte única de renda e relegando a já “limitada assistência aos 

pobres aos domínios da filantropia”. (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p.50).  

A reversão dessa perspectiva só se dará com a constante luta da classe 

trabalhadora em fins do século XIX e início do século XX em face da busca de condições 

para a emancipação humana e da socialização da riqueza. Dessa forma a classe 

trabalhadora engendra importante conquista, sobretudo no campo dos direitos políticos, e se 

“não conseguiu instituir uma nova ordem social contribuiu significativamente para ampliar os 

direitos sociais, para tencionar, questionar o papel do Estado no capitalismo [...]” (BEHRING 

e BOSCHETTI, 2006, p. 64). 

O surgimento das políticas sociais ocorreu de acordo com as particularidades de 

cada nação, levando se em conta a correlação de forças no bojo das relações entre Estado 

e sociedade. Nesse sentido, 

 
o surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países, dependendo dos 
movimentos de organização e pressão das classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento 
das forças produtivas, e das correlações e composições de força no âmbito do Estado 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 64). 
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Nota-se que o fator incidente sobre o desenvolvimento das regulações sociais 

através das políticas do Estado, aconteceu de forma precoce ou tardia de acordo com a 

conjuntura societária de cada nação. Cada conjuntura expressava as tensões entre capital e 

trabalho, onde os fatores citados pela autora contribuíam para o desenvolvimento da política 

social mais aceleradamente ou moderadamente num determinado contexto histórico 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2006). 

Esses elementos são levantados por Pierson (1991), e discutidos na obra de Behring 

e Boschetti, (2006). Sendo o primeiro, a introdução de políticas sociais orientadas pela 

lógica de seguro social na Alemanha, a partir de 1883, a esse aspecto se tributa o 

pensamento social democrata no parlamento alemão e as lutas sociais, que marcaram o 

“reconhecimento público que as incontinências que limitavam a capacidade para o trabalho 

– idade avançada, enfermidade, desemprego – deveriam ser protegidas”. (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2006, p. 64). 

O segundo elemento que confluiu para a ascensão das políticas sociais, foi, que, 

estas passaram a “ampliar a ideia de cidadania e desfocalizar suas ações, antes 

direcionadas apenas para a pobreza extrema”. (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 64).   

Diante disto, se observa com base na interpretação das autoras que, ouve uma 

mudança da relação do Estado com o cidadão, antes vista somente como mecanismo de 

manutenção da ordem. Esta modificação se pautou em quatro direções, a saber,  

 
a) o interesse estatal vai além da manutenção da ordem, e incorpora a preocupação de 
atendimento às necessidades sociais reivindicadas pelos trabalhadores; b) os seguros sociais 
implementados passam a ser reconhecidos legalmente como conjunto de direitos e deveres; c) 
a concessão de proteção social pelo Estado deixa de ser barreira para a participação política e 
passa a ser recurso para o exercício da cidadania, ou seja, os direitos sociais passam a ser 
vistos como direito da cidadania; e d) ocorre um forte incremento de investimento público nas 
políticas sociais, com o crescimento do gasto social: os Estados europeus passam a 
comprometer em media 3 % de seu Produto Interno Bruto (PIB) com gastos sociais a partir do 
século XX (PIERSON 1991 apud, BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 64-65).   

 

Nota-se nesse movimento ideológico do Estado, que o mesmo passa a ocupar 

espaço no meio social sob uma nova perspectiva. Essa nova ótica como já observado 

corresponde às metamorfoses da conjuntura orientadas pelos fatores já mencionados, 

organização da classe trabalhadora e poder de pressão da mesma perante o Estado, 

desenvolvimento das forças produtivas, e também as correlações de força dentro do próprio 

Estado (BEHRING e BOSCHETTI, 2006). 

 

3. DECLÍNIO DO FEUDALISMO, EMERGÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS  
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Á pelo menos 200 anos da revolução francesa já se debatiam nas entranhas do 

feudalismo as forças que caminhariam por séculos em direção da inevitável superação 

daquela sociedade. A história mostra aparentemente que o feudalismo era um sistema um 

tanto quanto inerte, mas se investigado a fundo, rompendo com o tecido que o envolve, é 

possível observar que esse aspecto estático não é algo de aceitação unânime.  

O feudalismo era um sistema social baseado na estratificação pelo privilégio de 

nascimento. Desse sistema decorriam amarras sobre todos os segmentos da vida em 

sociedade. A terra era a única fonte de sobrevivência e riqueza e o poder sobre ela estava 

todo centrado nas mãos dos nobres e da alta hierarquia da Igreja Católica. A terra era um 

bem sagrado e seu controle alimentava um “imenso domínio político jurídico e ideológico 

sobre a população” (TRINDADE, 2013, p.18). O feudo era o domínio de terra de um senhor. 

Caracterizava por imensas extensões de terras, grandes latifúndios geralmente de posse de 

um barão ou bispo. 

Essa organização, baseada na estratificação e no aprisionamento do servo a terra 

(servo da gleba), começa a ser cindida, na medida em que uma classe – burguesa – passa 

a se fortalecer economicamente, ao ponto de colocar até mesmo, em determinados 

períodos, a nobreza sobre sua tutela, como é o caso das ajudas financeiras ao rei na luta 

contra a dispersão dos senhores feudais, que naquele momento favorecia aos interesses de 

expansão do poderio econômico dessa classe. 

Os eventos se sucederam paralelos a grande crise que a França atravessou na 

ultima quarta do século XVIII, crise fiscal, política, econômica e social, todas ao mesmo 

tempo, enfraqueceu o Estado monárquico e culminou com a chegada da burguesia ao poder 

em 1789. Naquele momento, a burguesia unifica em suas mãos os poderes econômicos – 

que já havia conquistado – com o poder político, e dessa forma decreta o fim do antigo 

regime. 

A partir daí, a revolução completada com o apoio das massas, passa a direcionar ás 

ações de ordem social a que viriam demonstrar ao longo da história que a estratégia 

engendrada sob o forte direcionamento econômico das relações sociais e o alastramento 

mundial do capitalismo, deslocaria o eixo da luta de classes. Se num primeiro momento o 

povo lutou lado a lado com a burguesia sendo um agente protagonista da vitória sobre o 

absolutismo e sua tirania, o feudalismo e sua servidão, a cultura teocêntrica da Igreja 

Católica, e seus privilégios, em um segundo momento essa massa não se vê como o 

“homem” representado por aquela revolução, e no decorrer da história se vê compelida a 

lutar contra um novo inimigo, a burguesia. Liberdade, Igualdade e Fraternidade os princípios 

da Revolução Francesa, os proclamados direitos do homem, não se materializaram para a 
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totalidade dos homens, e estes se veem obrigados a lutar por seu espaço nessa sociedade 

supostamente livre.  

 

3.1. O Debate do Serviço Social sobre os Direitos Humanos 

 

O fundamento que pode materializar as aspirações contidas no código de ética do 

assistente social, sobretudo no que corresponde a sua escolha de classe – se 

reconhecendo como trabalhador na divisão social e técnica do trabalho, e dessa forma se 

aproximando das demandas da classe trabalhadora, por essa conter também suas próprias 

demandas no processo de produção e reprodução das relações sociais – encontra-se, sem 

dúvidas na prática cotidiana.  Pois os compromissos contidos nesse projeto ético-político só 

poderão ser materializados na ação prática, “numa palavra, não podeis superar a filosofia 

sem realiza-la” (MARX 1968 apud VIEIRA, 2004, p. 12). 

A teoria marxiana4 mostra que é no movimento do real que se encontra as chaves 

para compreender a essência, portanto, se aproximar da compreensão dos processos reais 

que envolvem o Serviço Social a Política Social e os Direitos Humanos, pressupõe um 

esforço complexo que requer a capacidade do profissional em elaborar a leitura da teoria e 

da prática em uma conjuntura que lhes é como afirma Pereira (2011, p. 163) “ideológico e 

politicamente adverso”.  

Nesse sentido se compreende que a escolha hegemônica do Serviço Social, 

expressa no documento de 1993, representa, o se servir teórico de um conjunto de ideias, 

que conduziram a categoria profissional a um projeto ético-político hegemônico, que 

expressa à busca pela afirmação de “valores5 como liberdade, a democracia, a justiça 

social, a cidadania, e todos os valores que representam a afirmação de direitos 

historicamente conquistados e a ampliação do acesso à riqueza socialmente produzida”. 

(BRITTES, 2013, p. 53). 

Esses valores se objetivam na práxis, sejam quais forem suas origens, “[...] 

econômicos, éticos, políticos, morais ou estéticos, possuem uma efetividade real e concreta 

[...]” (BRITTES, 2013, p. 53-54), e supões a incorporação subjetiva dos sujeitos sociais. É 

nesse sentido que a autora ressalta a unidade entre valores e as bases materiais de sua 

sustentação. “não podemos falar em valor ou em orientações de valor sem uma base real 

                                                 
4
 Para Marx [...] “a teoria é, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito 

reproduz em seu pensamento a estrutura e dinâmica do objeto que pesquisa” (NETTO, 2011, p. 21). 
5
 “no âmbito da abordagem ontológica, de bases materialistas e históricas, os valores são construções históricas que decorrem 

da práxis dos homens vivendo em sociedade”. (BRITTES, 2013, p. 53). 



 

10 

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

que lhes dê sustentação, efetividade. Essa base real pode ser a natureza, ou parte dela, um 

objeto, um comportamento ou uma realidade social em suas diferentes dimensões”. 

(BRITTES, 2013, p. 54). 

Na prática profissional do assistente social, se busca desvelar a essência das 

demandas cotidiana, tendo no horizonte a perspectiva de avançar sobre a aparência, de 

transcender a lógica burguesa, lógica que tem se mostrado ao longo de quase toda sua 

história, incapaz de ultrapassar um jogo semântico, que na maioria das vezes não supera a 

formalidade abstrata dos valores preconizados ao mundo no ato da proclamação dos 

direitos do homem.  

Pensando o projeto ético-político do Serviço Social, se observa que ele representa 

uma possibilidade de direcionar forças em oposição à lógica vigente, e os direitos humanos, 

como nos mostra Trindade (2013), malgrado seu desenvolvimento no plano jurídico e 

institucional, apontasse para um progressivo reconhecimento dos Estados nacionais e, 

contraditoriamente não assumisse universalização concreta6, ainda assim, consegue pelo 

menos frear o ímpeto barbarizador da sociabilidade burguesa nos domínios do capital. Disso 

é possível entender que os direitos humanos são parte intrínseca dos valores que o projeto 

ético-político se propõe a defender. 

 Contudo, deve-se compreender esse processo dentro das possibilidades do agir 

profissional. Uma vez que o assalariamento também é parte da vida do assistente social, e o 

compromisso com as demandas da classe trabalhadora têm que se realizar num terreno de 

disputas entre possibilidades e limites calcados numa base real, entre visões sociais de 

mundo, enfim, entre diferentes projetos societários7.  

Por esse viés, pode-se compreender que, a materialização dos valores contidos no 

código de ética do assistente social, em nosso momento histórico, deve se desenvolver mais 

no campo das estratégias, que propriamente na viabilização de um projeto que venha para o 

embate mais direto com as forças hegemônicas da sociedade. O fato de abandonar em um 

primeiro momento uma perspectiva radical e optar por uma postura estrategista não significa 

compartilhar dos ensinamentos que apregoam a reformulação do capital, como se fosse 

possível elaborar a redenção da lógica perversa consubstanciada pela luta incessante em 

elevar os níveis de acumulação e extração de excedentes, que afetam de forma negativa dia 

                                                 
6
 Por mais que todo o aparato jurídico em torno dos direitos humanos não tenha produzido grandes resultados na vida prática 

em nossa sociedade, ele é de grande importância, de sorte que, se está ruim com ele, (os direitos humanos) sem ele estaria 
pior. (TRINDADE 2013). 

7
 “[...] o Serviço Social (brasileiro), uma profissão que durante longo tempo manteve-se funcional aos interesses burgueses, 

tem na direção social defendida pelo seu atual Projeto Profissional da defesa dos direitos humanos como premissa. Todavia, 
isso requer reconhecer teórica, metodológica, política e eticamente as possibilidades e os limites de sua ação profissional e as 
do campo dos direitos humanos na sociedade capitalista” (FORTI; MARCONSIN; FORTI, 2013, p. 50). 
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após dia, todas as esferas da vida em sociedade, mas sim, de agir dentro das possibilidades 

concretas, que muitas vezes requer ações dentro de um projeto maior – a superação da 

sociabilidade burguesa – que, em certas circunstâncias admite alianças com os diversos 

sujeitos sociais, na busca por realização de um objetivo.  

Por exemplo, se a democracia é um valor, que nos limites da formalidade liberal 

ainda não pode ser aceita como universal, a busca por sua ampliação pode ser engendrada 

pelos diversos sujeitos sociais, e nessa busca, nem todos visam à superação da ordem 

vigente, mas o fato de ampliar a democracia pode ser uma etapa num projeto que vislumbre 

a afirmação da cidadania, dessa forma se configura uma ação que materializada, pode se 

tornar uma arma potencial na luta pela afirmação de direitos que no longo prazo podem se 

tornar a base de sustentação de lutas em prol de uma sociedade que ultrapasse a ordem 

burguesa. 

Por isso, é no campo de ação profissional, no momento de interferir nas expressões 

da questão social, que as ações orquestradas, a partir da clareza do que se quer no 

horizonte de uma nova sociabilidade, na disputa entre visões de mundo, na compreensão 

das forças em disputas é que se consegue solidificar as bases para a materialização os 

valores que emanam do código de ética. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do presente estudo, podem-se aferir algumas considerações, que parecem 

importantes na em medida que a aproximação desse objeto demonstra que está posto a 

profissão o grande desafio no sentido de aprofundar o debate acerca da política social e dos 

direitos humanos. No campo que concerne o busca pela a efetivação dos valores contidos 

no Projeto Ético-político profissional, se verifica que os direitos humanos estão 

estabelecidos no horizonte de lutas defendidas pelos assistentes sociais, contudo, o 

resultado empírico dessa busca, assim como o contexto mais geral dos direitos humanos 

não tem auferido resultados mais expressivos.O Serviço Social tem um caminho grande a 

trilhar na busca por desvendar o complexo invólucro dessa temática, para assim poder 

solidificar bases para a realização dos compromissos éticos assumidos pela profissão. 

No que se reporta a política social, ressalta-se como entendimento que, a bagagem 

histórica das mediações entre capital e trabalho no modo de produção capitalista, expressas 

pela política social, demonstram que o desenvolvimento da mesma se deu concomitante à 

ampliação dos fatores que a requeriam como mediação necessária no processo de 
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acúmulo. A política social possibilitou importantes avanços da sociedade capitalista. Cabe 

ressaltar que esses avanços não só podem ser vistos como concessões ou reconhecimento 

do Estado de seu compromisso com a face mais perversa do processo de acumulação, ou 

na inegável mediação dos conflitos a ele inerente. Mas é fundamental valorizar o importante 

papel de pressão da classe trabalhadora neste contexto, logo, esse avanço deve também 

ser entendido como produto de lutas de classes no leito da sociedade capitalista. 
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