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Resumo: A profissão de Serviço Social tem sido objeto de inúmeras discussões da 
categoria profissional deste seu surgimento. A busca incessante por teorias, metodologias, 
valores e princípios profissionais tem provocado na profissão  a construção de perfis 
profissionais que vão desde o mais conservadorismo ético até propostas quase 
revolucionárias ao capitalismo.  Neste texto iremos traçar alguns apontamentos, sobre a 
construção de projetos profissionais do Serviço Social que demarca hoje a opção por um 
projeto profissional intitulado Ético-político que aponta o norte para a formação e exercício 
profissional. 

 Palavras-chave: Serviço Social, profissão, projetos 
profissionais. 

Abstract: The profession of social work has been the subject of numerous discussions in the 
professional category this your appearance. The relentless pursuit of theories, 
methodologies, values and professional principles has caused the profession to build 
professional profiles ranging from the most ethical conservatism until almost revolutionary 
proposals to capitalism. In this paper we will outline some notes on the construction of 
professional projects of social work that today marks the choice of a professional project 
entitled Ethical and political pointing north to the training and professional practice. 

 Key-words: Social service, profession, professional projects. 

 
1-INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a emergência do Serviço Social contém os traços de continuidade e 

ruptura destacados por Netto. Contudo, a profissionalidade do Serviço Social aqui teve 

grande e determinante interferência da igreja católica e das agências estatais. Esta união 

criou a base fundante para a nova profissão. 

A necessidade de formar quadros técnicos para intervir junto à população 

subalternizada tinha como objetivo garantir a reprodução do pensamento conservador e 

manter a ordem, além de colocá-la a salvo de qualquer possibilidade de interferência de 

discursos comunistas e progressistas. Segundo a doutrina social da igreja, a “questão 

social” era uma decorrência natural do desenvolvimento da sociedade e suas manifestações 

eram tratadas como questão moral.  

De acordo com Ortiz (2007, p.38), surgem as profissionais necessárias para atender 

a necessidades da Igreja e do Estado: 

Será supostamente o profissional bem-educado, de aparência simples e despojada, 
capaz de adentrar às intimidades privadas de seus “clientes”, com a seriedade e a 
ternura que fazem dele um “profissional da ajuda”, do cuidado”, do aconselhamento e 
da indulgência. 
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Nesta estreita relação, o Serviço Social também apresenta um projeto profissional 

que se molda ao projeto da Igreja Católica. Sua direção ídeo-polítca é norteada pelos 

valores morais da Igreja e por uma “neutralidade” política que favorece o Estado. 

Segundo Iamamoto( 2013, p. 229) “O Serviço Social se caracteriza, assim, por ser 

um movimento no qual se dedicam mulheres de famílias abastadas, reunidas a partir de seu 

relacionamento e militância no meio católico”. Ainda segundo a mesma autora, “ o discurso 

dessas pioneiras demonstram  a certeza de estarem investidas de uma missão de 

apostolado, decorrente não só por adesão aos princípios católicos, como de sua origem de 

classe” (2013, p. 229). 

Está aqui demarcado que as profissionais defendiam o projeto conservador católico e 

com isso contribuíam para o fortalecimento de valores e princípios morais. Apresentavam 

também a defesa de uma neutralidade política, mas que caminhava no sentido de fortalecer 

a sociedade capitalista em expansão. Nesta relação o projeto profissional projetado 

coletivamente era aquele apresentado pela Igreja Católica em parceria com a sociedade 

burguesa.  

Barroco, chama ainda atenção para as conseqüências deste entendimento: 

[...] com tais parâmetros, o Serviço Social se auto-reconhece como ‘promotor’ do 
‘bem-comum’ e, como tal, viabilizador de uma ética profissional comprometida 
socialmente. Entretanto, as implicações ético-políticas da prática profissional 
contribuem, independente da ‘boa’ intenção dos profissionais, para a reprodução do 
mecanismo de dominação ideológica e para alienação moral. (BARROCO, 200. p. 
94). 
 

 Mais um destaque da relação intrínseca entre o perfil profissional do Assistente 

Social e os valores do projeto Católico. 

Além do impacto para a profissionalização do Serviço Social, o não reconhecimento, 

por seus profissionais e pela sociedade, de uma ação que se insere na divisão social e 

técnica do trabalho como trabalhado assalariado, recrutado pela classe capitalista – por 

meio do Estado e da Igreja - e não vocacionado para o bem comum, repercute também nas 

representações sobre os usuários “clientes” dos seus serviços - reconhecidos como 

portadores de patologias sociais a serem tratadas numa perspectiva ético-moral. 

As demandas que chegam até o agente técnico são demandatárias de serviços 

estabelecidos pelo Estado e não pelo profissional diretamente. As famílias que estão em 

situação de miserabilidade e que necessitam terem suas necessidades sociais atendidas, 

não procuram o assistente social pelos seus serviços, mas por aquilo que o Estado oferece 

via mediação técnica do agente trabalhador. Sua remuneração é diretamente realizada 

pelos pelo Estado ou agências privadas e não pelos reais demandatários dos seus serviços 

– as famílias trabalhadoras.  

Iamamoto aponta esta relação nos seguintes termos:  
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O processo de surgimento e desenvolvimento das grandes entidades assistenciais-
estatais, autárquicas ou privadas-é também o processo de legitimação e 
institucionalização do Serviço Social. A profissão de Assistentes Sociais apenas 
pode se consolidar e romper o estreito quadro de sua origem no bloco católico a 
partir e no mercado de trabalho que se abre com aquelas entidades [sociais e 
assistenciais] [...] O significado social do Serviço Social pode ser apreendido 
globalmente apenas em relação com as políticas sociais do Estado, implementadas 
pelas entidades sociais e assistenciais. (2003, p. 309). 
 
 

É a relação de estatuto de assalariamento deste profissional que demarca sua real 

significação social na sociedade brasileira. Contudo, esta compreensão só será possível a 

partir da aproximação com a teoria social crítica, meados de 1960, por meio do Movimento 

de Reconceituação. 

O Serviço Social no período de sua emergência tinha como projeto profissional o 

projeto da Igreja católica, vinculado a classe capitalista: o projeto do Serviço Social estava 

umbilicalmente vinculado ao projeto conservador da classe dominante. 

Ainda que a literatura crítica do Serviço Social trate o período da emergência da 

profissão como protoformas do Serviço Social, a década de 1930, no Brasil, já apresenta as 

condições objetivas para criação de um espaço sócio-ocupacional para o mesmo: 

 Reconhecimento pelo Estado da emergência da “questão social”; 

 Formulação de políticas sociais para intervir sobre as expressões da “questão social”; 

 Um Estado aliado à classe capitalista, que processa toda uma intervenção estratégica, 

contínua e sistemática para garantir a reprodução e controle da força de trabalho, para 

outras ações desenvolvidas para construir o bloco do capitalismo industrial no Brasil. 

O Serviço Social como profissão expressa as contradições que são próprias a sua 

natureza, absorve as demandas da classe trabalhadora e da classe capitalista. 

Independente de sua vontade. Sua ação ao ser dependente da realização de políticas 

sociais absorve a contraditoriedade existente nas mesmas: atender demandas reais da 

classe trabalhadora e garantir pelas mesmas ações a reprodução e controle desta força de 

trabalho. 

Ainda, segundo Iamamoto (2003. p.94): 

A instituição Serviço Social, sendo ela própria polarizada por interesses de classe 
contrapostas, participa, também, do processo social, reproduzindo e reforçando as 
contradições básicas que conformam a sociedade do capital, ao mesmo tempo e 
pelas mesmas atividades em que é mobilizada para reforçar as condições de 
dominação. Como dois pólos inseparáveis de uma mesma unidade. É a existência 
e compreensão deste movimento contraditório que, inclusive abre a possibilidade 
para o Assistente Social colocar-se a serviço de um projeto de classe alternativo 
aquele para o qual é chamado a intervir. 
 

Os limites impostos pelas políticas sociais à realização do trabalho do Assistente 

Social e a possibilidade que ela apresenta pelo movimento da contradição, abre caminhos, 

não só o Assistente Social, mas outros organismos que defendem outro projeto societário, 

construir coletivamente novas relações de luta e trabalho. 
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Com a profissionalização do Serviço Social a partir da década de 1940, o Serviço 

Social se afasta do projeto católico para se aproximar do projeto estatal burguês brasileiro. 

Com influências metodológicas norte-americanas, o Serviço Social se tecnifica e passa a 

adensar como coletivo o projeto defendido pela burguesia brasileira. A busca insistente se 

uma teoria e metodologia do Serviço Social isentou-o de criticidade política para se firmar 

tecnicamente necessário ao Estado. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

O Serviço Social na década de 1940 dá início a outro projeto profissional, um projeto 

que dê legitimidade profissional e reconhecimento público de sua profissionalidade, para isto 

passa a buscar referenciais teóricos e metodológicos próprios, ou seja, inicia nesta década 

um período de desenvolvimento de pesquisas, investigações teóricas e empíricas no 

Serviço Social que possibilitasse a elaboração de teoria e metodologia “do” Serviço Social.  

As referências trazidas dos Estados Unidos moldaram o Serviço Social brasileiro. 

Para Vieira (1980), o Serviço Social inicia um processo de tecnicismo científico e acrítico. As 

metodologias importadas dividiam a atuação profissional em Caso, Grupo e Comunidade 

(presentes alguns dessas até meados da década de 1980). 

Os currículos continham as disciplinas de Serviço Social de Caso com o Estudo, 

Diagnóstico e Tratamento; o Serviço Social de Grupo baseava suas atividades entre o lúdico 

e recreativo e o Serviço Social de Comunidade ensinava os futuros profissionais a 

trabalharem com as comunidades carentes no sentido de prepará-las para as mudanças 

sociais, políticas e econômicas recorrentes no país. 

Os profissionais deste período passam a alterar o projeto profissional, até então 

apresentado como vocacionado ao bem comum, para a incorporação dos princípios do 

desenvolvimentismo brasileiro. Sem críticas ao capitalismo, com referencias teóricas 

positivistas e metodologias tecnicistas, o projeto profissional do Serviço Social rompe com 

os marcos morais católicos, mas não com os valores  de harmonia social defendido pelo 

capitalismo. 

Para Ortiz (2007, p. 122): 

[...] o Serviço Social consistiu em mais uma das profissões cuja inserção na divisão 
social e técnica do trabalho deu-se a partir de sua vinculação orgânica com as 
prerrogativas e princípios desse projeto [ reformista-conservador]. Na verdade, foram 
as formas de tratamento das expressões da “questão social” empreendidas a partir 
dos pilares desse projeto, que geraram as condições objetivas para a emergência e 
institucionalização da profissão, que por sua vez estabeleceu e apresentou suas 

respostas sócio-profissionais também balizadas por ele. 
 

Ainda segundo a mesma autora (2007, p. 161) 
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A profissão não recebeu da burguesia os elementos conservadores que compõem seu 
ethos profissional; isto é, não se trata de um movimento de mão única, pois 
exatamente por possuí-los em suas protoformas e estar sobre eles fundada, tornou-se 
área passível de investimento institucional e político burguês, com o apoio da Igreja 
Católica. 

 
Todavia, este projeto profissional começa a ser questionado por uma vanguarda 

profissional que defendia um  novo perfil profissional comprometido com valores da luta 

coletiva dos trabalhadores, numa clara posição política e ética. Esta vanguarda dará o tom 

da polêmica em meados da década de 1980, porém se colocava naquele momento como 

precursoras da vertente de Intenção de Ruptura, que ganhou dimensões na categoria 

profissional na segunda metade dos anos 1970, projetando para o Serviço Social os rumos 

do Projeto Ético-Político do Serviço Social atual.  

O projeto profissional crítico do Serviço Social já se colocava em maturação desde 

os anos de 1960/70- Movimento de Reconceitação-período que marca e define outra forma 

de conceber o Serviço Social, polarizado por duas frentes de fundamentação: uma 

conservadora e reformista o qual mantinha forte o projeto profissional vinculado ao 

desenvolvimentismo brasileiro de base tecnicista e outra crítica e progressista, que polarizou 

e por meio da ação política direcionou a nova proposta de um Serviço Social vinculado à 

luta das classes trabalhadoras. 

Esta vertente tem seu trajeto bloqueado pelas forças militares com o Golpe Militar de 

1964, com a crise da ditadura militar ela volta conquistando espaços, influenciada pelo 

Movimento de Reconceitualização do Serviço Social Latino- Americano. Ela se manifesta 

numa experiência profissional conhecido como Método BH, entre os anos de 1972 e 1975, 

pois se desenvolveu junto aos quadros docentes da Universidade Católica de Belo 

Horizonte. 

Ainda que a documentação desta experiência seja escassa (cf. Lima Santos, 1993), 

não é possível delimitar um marco inaugural desta vertente de ruptura com o tradicionalismo 

na profissão, não tendo surgido de nenhum congresso, encontro, mas foi construída pelo 

próprio processo de revisão do Serviço Social, que vai se aprofundando no movimento de 

críticas ao Estado brasileiro e suas formas de intervenção na sociedade.  

A partir desta vertente, o Serviço Social deixou de pensar alternativas críticas para o 

mesmo, e passou a pensar criticamente a próprio Serviço Social, revelando o processo de 

maturidade pelo qual passava o Serviço Social. 

Segundo Barroco (2003, p.143) expõe que:  

a primeira etapa (dec.60/70) é fundamental porque nela estão dadas as 
determinações da gênese da nova moralidade profissional construída na 
participação política, no trabalho com os movimentos populares, na influência das 
vertentes críticas do movimento da reconceituação latino-americana, na 
aproximação com o marxismo e com os movimentos revolucionários, na militância 
católica progressista. 
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Mas é só na década de 1980 que esta vertente consegue maturidade teórica, pelos 

quadros docentes vinculados às universidades,, também a construção de conhecimento a 

partir da pós-graduação, o fato dos quadros profissionais de aproximarem agora das 

massas trabalhadoras, também interferiu para a mudança de perspectiva profissional e para 

que a vertente de Intenção de Ruptura de concretizasse.  

A aproximação com a teoria crítica favoreceu a construção desta vertente, ainda que 

esta aproximação tenha ocorrido por obras que não as fontes originais, num claro ecletismo 

teórico. Mas mesmo assim, há uma clara orientação ética para construir uma nova 

moralidade do Serviço Social.  

Esta construção se dará na década de 1980, pela organização do Serviço Social, na 

militância e na organização sindical, pela organização política das entidades representativas 

da categoria profissional, pela auto-representação profissional, como trabalhador 

assalariado, pela produção acadêmica crítica, pela revisão curricular de 1982 e pela 

aprovação do Código de Ética de 1986. 

Na década de 1990, esta vertente conquista hegemonia pela Revisão do Código de 

Ética em 1993, pela Revisão da Lei que Regulamenta a profissão também de 1993 e pela 

aprovação das Diretrizes Curriculares de 1996. Toda maturação teórica e interventiva 

profissional da década de 1980 de concretizou neste momento, pela objetivação do Projeto 

Ético-político-profissional, ainda que nos seus documentos legais. Nas palavras de Barroco 

(2003, p. 206), 

[...] é neste contexto que o projeto profissional de ruptura começa a ser definido como 
projeto ético-político referendado nas conquistas dos dois códigos de ética (1986 e 
1993), nas revisões curriculares de 1982 e 1996 e no conjunto de seus avanços 
teórico-práticos construídos no processo de renovação profissional, a partir da década 
de 60. 
 

A apropriação deste projeto e sua construção coletiva são realizadas cotidianamente 

nos diferentes espaços de trabalho do assistente social, com avanços e retrocessos próprios 

aos embates ídeo-políticos presentes no conjunto profissional, o que vem a influir na direção 

ídeo-política do trabalho do Assistente Social junto a a operacionalização das políticas 

sociais públicas em âmbito municipal.  

 É a compreensão deste profissional sobre sua realidade que permite que este tenha 

uma visão de mundo e de homem que incidirá sobre sua ação profissional.  

 A partir dos anos 1990, a profissão dá um salto qualitativo na discussão da sua 

natureza, intervenção e direção social rompendo nos marcos formais/legais com o 

conservadorismo que durante anos marcou a profissão. Para Ortiz (2007, p. 264-265): 

Além de uma direção social e estratégica, o projeto profissional em vigor é 
materializado a partir da conjugação de diversas dimensões, as quais envolvem desde 
o efetivo reconhecimento da teoria social crítica, como substrato teórico e político-
cultural capaz de sustentá-lo, até a organização política da categoria215 e o conjunto 
de documentos que norteiam política e juridicamente a profissão no Brasil (Refiro-me 



 

7 

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

aqui à lei que atualmente regulamenta a profissão: Lei 8.662/93; o Código de Ética de 
1993; e as diretrizes curriculares). 
 

 Este período demarcou o embrionário Projeto Ético-político profissional do Serviço 

Social. Assim, como afirma Netto (2005,p. 18): 

É precisamente este ‘Serviço Social crítico’ que vem redimensionando radicalmente 
a imagem social da profissão e hoje é reconhecido no plano acadêmico como área 
de produção de conhecimento, interagindo prioritariamente com as ciências sociais e 
intervindo ativamente no plano da formulação de políticas públicas. É este ‘Serviço 
Social crítico’ que dispõe de hegemonia na produção teórica do campo profissional 
(resultado do forte investimento na pesquisa), desfruta de audiência acadêmica 
nacional e internacional e goza de respeitabilidade pública, inclusive pela sua 
intervenção política. É este ‘Serviço Social crítico’, ele mesmo diferenciado, marcado 
por polêmicas e debates internos, diversificado teoricamente e ideologicamente 
plural que, no Brasil contemporâneo, expressa o espírito (grifo do autor) da 

Reconceituação e não há nenhum exagero em afirmar que, sem o movimento dos 
anos 1960/1970, tal Serviço Social não existiria.  

 

 Netto deixa transparecer que este Serviço Social crítico, ou compreendido como um 

Serviço Social que tem um projeto profissional marcado pela defesa dos direitos humanos e 

por princípios emancipatórios não está isolado de polêmicas, nem de debates e posições 

contrárias aos referenciais então estabelecidos pelo mesmo.  Sua “hegemonia” política, 

acadêmica e profissional ainda não está totalmente presente nos espaços sócio-

ocupacionais na intervenção direta dos assistentes sociais/usuários.  

Como Braz (2007), compreendemos o projeto ético-político do Serviço Social como: 

[...] uma projeção coletiva que envolve sujeitos individuais e coletivos  em torno de uma 
determinada valoração ética que está intimamente vinculada a determinados projetos 
societários presentes na sociedade que se relacionam com os diversos projetos 
coletivos (profissionais ou não) em disputa na mesma sociedade. 

 

 Todavia, o Projeto está presente nos marcos legais da profissão, como apresentado 

por Braz (2007, p.6 ): 

Dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social: É a esfera de 
sistematização das modalidades práticas da profissão, onde se apresentam os 
processos reflexivos do fazer profissional e especulativos e prospectivos em relação a 
ele.  

b) Dimensão político-organizativa da profissão: Aqui se assentam tanto os fóruns de 
deliberação quanto as entidades representativas da profissão. Fundamentalmente, o 
conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal e Regionais de Serviço Social) a 
ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e as demais 
associações político-profissionais.  

c) Dimensão jurídico-política da profissão: Temos aqui o aparato jurídico-político e 
institucional da profissão que envolve um conjunto de leis e resoluções, documentos e 
textos políticos consagrados no seio profissional. Há nessa dimensão duas esferas 
diferenciadas, porém articuladas, são elas: um aparato político-jurídico de caráter 
estritamente profissional; e um aparato jurídico-político de caráter mais abrangente.  

  

 O movimento histórico já apresenta a direção ideo-política deste Projeto, ainda cabe 

descobrir como e em quais condições do trabalho profissional esta direção se materializa. 
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 A materialização das ações, são distintas devido as múltiplas determinações do 

espaço de trabalho, ou seja, pelo estatuto de assalariamento profissional, que demarca o 

trabalho abstrato, manifestado pela política social que orienta este espaço, a disputa de 

projetos político distintos, a forma de contratação do profissional e o agente profissional.  

Não podemos desconsiderar a forma como cada profissional e se apropria destas 

mediações e as traduzem via respostas profissionais: 

[...] às condições atuais sobre as quais se efetivam o processo de formação 
profissional e o próprio exercício da profissão no Brasil [...] as condições objetivas da 
profissão tendem a fragmentar e a tornar corporativistas as demandas político-
profissionais dos assistentes sociais”. (BRAZ, 2007, p.8). 

 
Desta forma, reconhecemos o Serviço Social como uma profissão legitimada e 

reconhecida socialmente, daí sua necessidade. Por outro lado,esta profissão se insere 

numa dinâmica do mundo do trabalho que tem seu espaço de intervenção mediado pelas 

políticas sociais. Seus profissionais são parte da classe trabalhadora e como tal também 

vendem sua capacidade laborativa. 

Todavia, nesta ação profissional atravessa diferentes orientações ídeo-política. Isto 

revela que o Projeto Ético-político ainda convive com outros projetos profissionais dentro do 

Serviço Social e que ainda resguardam orientações tecnicistas presentes e revigoradas da 

década de 1940. 

 

3- CONCLUSÃO 

 

A questão que se coloca para reflexão é que a partir da intervenção profissional, 

onde se dá a materialidade das dimensões ídeo-política, teórico-metodológica, técnico-

instrumental, formativa e investigativa a efetivação da direção ídeo-política do projeto Ético-

político ganha visibilidade, uma vez que na dimensão técnico-operativa as ações 

profissionais não são neutras. A postura profissional, a vinculação ou não a projetos 

profissionais emancipadores vão ser demandatários de uma ação que plasme estas 

dimensões.  Contudo, não as entendemos de forma separada. 

A dimensão interventiva congrega os resultados imediatos e mediatos da ação 

profissional envolve uma série de condicionantes que mediam sua concreticidade no agir 

profissional, a qual ganha visibilidade pública junto aos usuários dos serviços, aos 

empregadores, a comunidade, a categoria profissional e demonstra publicamente a projeção 

do projeto ético-político profissional.  

A partir da análise teórica da dimensão interventiva, podemos visualizar dois 

momentos que interferem  na sua concreticidade: um externo a sua realização e um interno: 

As condições de trabalho, contrato, empregadores, expressões concretas da “questão 

social” e a política que a atende, os diversos programas, projetos, ações e serviços que 
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atendem a demanda usuária, os usuários dos serviços prestados, as demandas internas de 

trabalho, como relatórios, reuniões, enfim, a rotina da burocracia, o conhecimento da 

demanda, por meio de um conhecimento crítico da realidade que a envolve: a gênese da 

“questão social” e suas múltiplas manifestações, a direção social que orienta o exercício 

profissional, valores, compromisso ético, político, entre outras. 

Nesta dimensão interventiva, além de um posicionamento ídeo-político, de um 

conhecimento teórico-metodológico, o profissional também necessita requerer os 

conhecimentos dos procedimentos da ação profissional. A necessidade de realização de 

uma reunião com famílias, adolescentes em conflito com a lei, para além da atividade em si, 

esta ação materializa a direção ídeo-política que o Projeto profissional carrega. 

Vasconcelos (2008, p.02), em sua pesquisa, alerta que, em sua maioria os 

profissionais ainda não apreenderam as mediações para a efetivação desta direção 

materializada no Projeto Ético-político: 

O projeto ético-político contagiou os assistentes sociais na sua dimensão ético-
política,mas a formação - graduada, pós-graduada e permanente - não está 
conseguindo garantir qualidade das dimensões teórico-metodológica e  técnico-
operativa que tem início na formação graduada. Um profissional que conhece os 
princípios do projeto ético político – freqüentemente de forma fragmentada e acrítica 
-,mas que não se apropriou nem vem se apropriando dos instrumentos teóricos para 
uma leitura crítica da realidade e apreensão das alternativas que ela contém não 
tem condições de enfrentar e superar suas próprias determinações de classe, para 
realizar uma prática mediada por aqueles princípios. 

 

Como já apontado por Guerra (2000,) é aqui que a ação deixa de ser meramente 

instrumental dada a imediaticidade com que as respostas são exigidas pelos empregadores 

vinculados a própria racionalidade da sociedade burguesa, para revelar uma ação que 

estabeleça seus vínculos com outros projetos coletivos e profissionais de emancipação 

política e humana. 

Adeptos desta referência apontam que, diante da defesa do governo, ou ainda, a não 

crítica ao mesmo, o próprio projeto Ético-político da categoria profissional está ameaçado, 

ao trocar o necessário como meio para uma ampliação dos direitos sociais no país, por final. 

Um exemplo, a categoria profissional ao defender a política de assistência social no país, 

num momento de concreta assistencialização do Estado, defende os princípios neoliberais 

impetrados elo governo, tendo este parâmetro como fim. Não investe em políticas de 

emprego, de previdência social, educação, entre outras tantas necessárias e que 

garantiriam um padrão mínimo de proteção social às classes trabalhadoras. 

 Diante deste quadro, o projeto ético-político profissional este em situação de crise, 

pois, segundo Netto, (2007), a manutenção da ordenação política do governo Lula e hoje 

Dilma, pelo viés neoliberal, colocou em crise no Brasil o projeto societário das classes 

trabalhadoras, tendo o Serviço Social, o seu projeto profissional vinculado a construção de 

um projeto societário emancipatório, este também sofre os constrangimentos desta crise.  
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Se o projeto profissional tem se apresentado ameaçado, em crise, é porque ele é 

construído coletivamente, por profissionais que se não conhecem todos os seus 

fundamentos, sabem que o profissional de serviço social trabalha na perspectiva dos direitos 

sociais das classes trabalhadoras.  

Interessante a colocação de Ortiz (2007, p.285), para pensar esta questão: 

Além disso, o projeto profissional do Serviço Social brasileiro está diametralmente em 
posição contrária ao projeto societário em vigência - o que obstaculiza o fortalecimento 
do projeto profissional em questão, e favorece, estimula a configuração de tantos 
outros. Daí o reconhecimento que não há um único projetoprofissional, e que estes 
estão sempre em disputa, embora em determinado momento histórico um deles se 
configure hegemônico, isto é, capaz de conferir a categoria profissional uma 
determinada direção social e política. 

 

Ainda carecemos de conhecimento da realização da direção ídeo-política do projeto 

ético-político profissional no cotidiano profissional para dizer que este está ameaçado ou em 

crise. Esta é uma dimensão do Serviço Social determinante para a efetivação do projeto 

ético-político. Conhecê-lo é saber como tem sido apreendidas as mediações entre a 

dinâmica da sociedade e as respostas profissionais nesta relação que por sua natureza é 

contraditória.  

Se o exercício profissional, ou sua intervenção é uma manifestação da realização do 

projeto Ético-político, requer saber das suas determinações para então ponderar até que 

ponto, este projeto se encontra ameaçado ou em crise diante de sua realização cotidiana 

vinculado historicamente a realização de políticas sociais. 

Ainda coloco nos dizeres de Iamamoto (19...p, 2) que o Projeto Ético-político 

profissional do Serviço Social: 

[...] redimensionou-se e renovou-se no âmbito de sua interpretação teórico-
metodológica e política, num forte embate com o tradicionalismo profissional e seu 
lastro conservador, adequando criticamente a profissão às exigências de seu tempo, 
qualificando-a academicamente como revela a produção acumulada. 

 

Diante de tal fala, mesmo sob as intenções românticas e as ameaças presentes, o 

Serviço Social não apresenta hoje outro projeto profissional que não seja o Ético-político 

dentro dos marcos formais e legais, este fato por si só já aponta para o início das novas 

histórias e continuidades de outras para a profissão e formação em Serviço Social. 
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