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Resumo: O presente texto tem como objetivo versar sobre a presença da religião no trabalho dos 
assistentes sociais. Em pesquisa bibliográfica buscou-se compreender a presença da religião na gênese 
do Serviço Social brasileiro, tendo em vista que os primórdios no Brasil foram marcados por influência 
cristã fortemente demarcada pela Igreja Católica, até o então processo de intenção de ruptura no final 
dos anos de 1970. Em pesquisa de campo e entrevistas realizadas com assistentes sociais de diferentes 
espaços sócio-ocupacionais na região norte do estado do Paraná foi possível perceber a presença 
marcante da religião e a reinserção de práticas conservadoras.  
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Abstract: This paper aims to traverse on the presence of religion in the work of social workers. In 
literature we attempted to understand the presence of religion in the genesis of the Brazilian Social Work, 
with a view to the early days in Brazil were marked by Christian influence strongly marked by the 
Catholic Church, until then the rupture of intent process at the end of the year 1970. In field research and 
interviews with social workers from different socio-occupational areas in northern Paraná it was 
possible to notice the strong presence of religion and the reintegration of conservative practices. 
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1." INTRODUÇÃO 

 
 

Pretende-se com esse texto versar sobre a relação entre o exercício profissional de assistentes 

sociais1 em diferentes espaços sócio-ocupacionais e as manifestações religiosas destes profissionais nos 

mesmos espaços. Este texto é natural de pesquisas fomentadas no projeto “manifestações culturais 

contemporâneas: religião, religiosidade e juventude no movimento pentecostal”, e do projeto 

“Religiosidade e adesão religiosa: motivações que levam homens e mulheres a adentrarem as portas do 

templo de uma igreja pentecostal”, ambos vinculados ao departamento de Serviço Social da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). Este texto constitui-se ainda, em resultado – revisado e reduzido – do 

trabalho de conclusão de curso em Serviço Social (2012), também pela UEL, da autora. 

O fenômeno religioso, em seus diversos segmentos, é notável no Brasil e no mundo. 

Especialmente no campo do Serviço Social está presente em sua concepção. Como veremos adiante, a 

questão religiosa impulsiona diversos jovens a escolherem o curso de Serviço Social ainda nos dias de 

atuais. 

A trejetória sócio-histórica do Serviço Social brasileiro esforçou-se e ainda esforça-se em busca 

de uma profissão crítica sobre as esfera social, política e econômica. É no século XX que este esforço 

                                                 
1 Para facilitar a leitura do artigo, utilizaremos o artigo definido o quando nos referirmos a/o Assistente Social, porém não 
desconsiderando a questão de gênero. 
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mostra-se com afinco, quando da inauguração do conhecido processo de intenção de ruptura, em que 

intentou-se romper com o tradicionalismo, aproximar-se da teoria social crítica marxista e apontar rumos 

para um exercício profissional crítico e comprometido com o projeto da classe trabalhadora; 

comprometimento esse explícito no Projeto ético-político desta categoria profissional. 

Tendo em vista a trajetória sóci-histórica do Serviço Social e o entendimento de que a formação 

está embasada no método do materialismo histórico dialético, buscou-se compreender de que maneira as 

manifestações religiosas de assistentes sociais têm se dado nos espaços sócio-ocupacionais, porque isso 

acontece e o que isso implica. De que maneira os assistentes sociais tem definido e redefinido sua prática 

face aos objetivos da categoria profissional ? 

Isto posto, foi realizada pesquisa de campo e entrevistas com roteiro semi estruturado com 

assistentes sociais que trabalham em diversos espaços sócio-ocupacionais na região norte do Estado do 

Paraná. Foi aplicado também questionário fechado para a finalidade da pesquisa. 

Foram aplicados 147 questionários à assistentes sociais da região norte do Paraná e em 2012 

foram realizadas 22 entrevistas com assistentes sociais na mesma região. As áreas de atuação destes 

profissionais são as mais diversas, tais como assistência social, saúde, habitação, educação, 

organizacional, políticas para mulheres, docência no ensino superior, entre outras. Por questões de tempo 

e espaço, para a realização deste texto serão utilizados apenas os dados referentes às entrevistas. 

Esta pesquisa deve contribuir para o aprofundamento da reflexão acerca do arcabouço teórico-

metodológico que serve como fundamento mais basilar do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço 

Social no seu contexto total, da categoria trabalho até as manifestações da questão social na perspectiva 

da teoria social crítica e reflexiva; uma vez que pretende tomar lugar na reunião de estudos que são 

relativos ao desenvolvimento sócio-histórico do Serviço Social no Brasil, buscando fundamentações 

contemporâneas acerca do tópico abordado em suas mais múltiplas determinações e relações.  

2." RELIGIÃO E SERVIÇO SOCIAL 

 
 

Em A Essência do Cristianismo, a ideia central para Feuerbach é a de que religião deve ser 

explicada pelo sentimento (intuição). Assim, o homem cria deuses retirando de si mesmo pontos nobres 

para contemplar de forma externa, fora do próprio homem. Ele vai idealizar neste deus (ou deuses) fora 

de si sentimentos e necessidades, de forma que as coisas que seriam incompletas e imperfeitas nos 

homens serão perfeitas e completas em deus. “Deus é tudo que o homem deseja ser e não é”. 

(FEUERBACH, 2007, p. 7) 

Observa-se esse movimento no fato de que este deus criado e idealizado carrega diversas 

categorias humanas, como ouvir os pedidos dos homens (há o estabelecimento da comunicação do 

homem com deus), e para, além disso, segundo a história do cristianismo, ter se colocado enquanto 

homem, o próprio Cristo, para salvar a humanidade. Salvar tanto no sentido do perdão, então salvar seria 
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perdoar o homem de seus erros terrenos e evitar que ele vá para o inferno, quanto salvar no sentido de 

resgatá-lo dos acontecimentos que geram dor e sofrimento no mundo dos homens. 

Projeta-se em deus todos os desejos e vontades que o homem não consegue ter, entender e/ou 

desvendar. Disto deriva a idealização de outro mundo, fora desse. O paraíso. Isto porque no mundo em 

que estamos não haveria possibilidade de perfeição, então o outro mundo é perfeito. Perfeito de 

realizações e perfeito porque livre de sofrimentos. As percas desse mundo seriam resgatadas naquele 

outro, perfeito. 

Nisto Feuerbach expõe que o homem cria deus e não o contrário. E o homem faz isso pela 

“divinização da afetividade”, o sentimento. Assim, em deus o homem coloca tudo que é bom. “Deus é um 

conjunto de infinitos atributos porque não é nenhum, porque é uma mera abstração”. (FEUERBACH, 

2007, p. 7) 

Tendo em vista que para Feuerbach “o medo foi que primeiro criou deuses no mundo” o autor 

aponta que a religião também é natural do egoísmo. Isto porque em comunicação com deus o homem 

anseia pelos seus próprios objetivos, independente de todas as necessidades e/ou desejos dos outros 

homens.  

Deste modo, o homem que pede algo para deus não se preocupa com os acontecimentos ruins que 

atingem o restante da humanidade. A desgraça e/ou a felicidade então, seriam obra do acaso ou de um 

deus que atende indistintamente com felicidade uns e com desgraça outros? 

O homem enquanto ser que pensa (consciência), que idealiza suas ações, e que ao final da ação 

(trabalho) realizada tem como produto algo que antes projetou, uma ação para uma finalidade, não 

consegue entender o mundo sem uma finalidade posta por alguém. Um mundo que não foi criado, 

idealizado para nenhum fim por alguém, já que “ele próprio fabrica as coisas para um determinado fim”. 

(FEUERBACH, 2007, p. 8) 

Neste caso, a ideia de deus, de alguém que pensou e criou o mundo para alguma finalidade 

cessaria a angústia do homem em relação a essa questão. Acontece que desse jeito o homem não percebe 

que a natureza e tudo que nela está disposto, da maneira como está, é na realidade resultado de processos 

de transformação naturais mesmo, derivado do tempo e da própria movimentação da natureza. 

No pensamento de Feuerbach a religião corresponde a uma infantilidade, ingenuidade humana. 

Ressalta que a religião apresenta rivalidade entre os diferentes segmentos e denominações, o que resulta 

em rivalidade entre os próprios homens. Daí a tendência ao fanatismo religioso, de forma que se adora e 

cultua-se a deus enquanto sujeito, e não seus predicados, ou seja, tudo aquilo que se fala do sujeito, como 

por exemplo, se adora a bondade de deus e não a bondade. 

Como dito anteriormente, a consciência humana é base importante para a religião, já que os 

animais não possuem religião. A consciência humana em contraposição ao animal constitui, para 

Feuerbach, o objeto da religião. A consciência seria, pois, inerente à ideia de infinito, seria a “consciência 

da infinitude da consciência”. (FEUERBACH, 2007, p. 36) 
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A consciência é a afirmação mesmo de um ser perfeito, e só existe em seres perfeitos, completos. 

As limitações da razão, neste sentido, são erros. Desta forma o homem pode ver-se como limitado, mas 

ter consciência disso implica que essa limitação do gênero humano é um objeto para o próprio homem. 

Salienta-se que não é possível transformar as limitações do homem para o gênero humano, aí reside o 

engano. 

Feuerbach explica a religião pelo sentimento, “o sentimento é o órgão essencial da religião”. Isto 

posto, deus seria pura e ilimitadamente sentimento. 

Todo ser é ao contrário em si e por si infinito, tem o seu Deus, a sua mais elevada essência em si 
mesmo. Toda limitação de um ser existe somente para outro ser além e acima dele. 
(FEUERBACH, 2007, p. 40) 

 
Segundo Marx (2010) a crítica para com a religião está fundamentada no fato de que os seres 

humanos devem ser conscientes em saber que são responsáveis pelas transformações e mudanças do 

mundo em que vivemos. No entanto, essas transformações só serão possíveis enquanto atos coletivos. 

Para o autor, a religião atua na contra mão da conscientização da sociedade, isto porque ela idealiza uma 

sociedade perfeita em outro mundo, fora deste. No paraíso. 

Neste pensamento a religião é entendida como um mecanismo que barra a tomada de consciência 

humana frente a real situação social. Assim, a preocupação dos homens ocupa-se de pensar no outro 

mundo, em que tudo será perfeito e completo. O resultado disto é que as situações sociais deste mundo, 

ou seja, a luta de classes que gera opressão e exploração, são encaradas como processos naturais, e/ou 

como culta por erros (pecados) de forma culpabilizadora e individualista. Ou seja, os acontecimentos não 

são entendidos como resultado de um dado processo histórico e social. 

Assim, a crítica da religião visa a um objetivo necessário, mas limitado: privar o homem de suas 
ilusões, de seus consolos ilusórios, frustrá-lo, abrir-lhe os olhos para que ele pense, aja, 
transforme sua realidade de homem decepcionado, chegue à razão, para que ele gravite em torno 
de si próprio, ou seja, em torno do seu sol real. Uma vez acabado o além-mundo religioso da 
verdade, a terefa histórica é estabelecer a verdade do mundo aqui em baixoe desmarcarar a 
alientação humana em suas formas não sagradas: a crítica do céu transforma-se em crítica da 
terra, a crítica da religião em crítica do direito, a crítica da teologia em crítica da política.  
(MARX, 2010, p 26) 
 

Isto posto, para Simões Neto (2005) a relevância do estudo da religião no Serviço Social reside no 

fato de que esta constitui uma marca na profissão, isso está visível nos primeiros passos para a efetivação 

das primeiras instituições destinadas à profissionalização e fazer qualitativo da assistência social, atrelado 

a uma visível dificuldade em se demarcar a perícia, a especialidade profissional e ainda, em separar ações 

de cunho voluntário do trabalho profissional. 

O mesmo autor elucida que o presente debate é muito importante tendo em vista que a prática 

assistencial caminhou no sentido de diferenciar-se de práticas tidas como de caridade. É por conta da 

cirntificização da prática assistencial – de influência norte americana – que as difetenciações entre as 

práticas vão aparecendo. Para o autor,  

A mediação religiosa se expressou, em um primeiro momento, por meio das Escolas de Serviço 
Social, que deram origem à profissão em vários países, imprimindo um cunho religioso à 
cientifização da assistência. Com a proliferação de cursos, muitos desles formados pelo próprio 
Estado e com a crescente secularização do ensino, estas marcas religiosas poderiam ter sido 
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superadas, caso não encontrassem correspondência com os valores religiosos dos assistentes 
sociais; caso a dificuldade de se estabelecer um expertise profissional não continuasse, sem uma 
clara definição, ao longo da história da profissão; caso as fronteiras entre o público e privado, 
Estado e Mercado, voluntário e profissional tivessem tido definições mais precisas, ao longo da 
história. (SIMÕES NETO, 2005, p. 29) 
 

É importante lembrar a relação da Igreja Católica na gênese do Serviço Social com o fato de que 

este representava para a Igreja a qualificação das ações  do apostolado social, para que tivessem 

resultados mais eficientes e não para formar profissionais desvinculados dessa ideologia. Com isto, a 

formação religiosa das pessoas – majoritariamente mulheres – que pretendiam ingressar na carreira de 

assistente social era um determinante. 

 

3." BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOHISTÓRICA DA GÊNESE DO SERVIÇO SOCIAL 
BRASILEIRO 

 

 O trajeto sociohistórico do Serviço Social no Brasil é recheado de avanços e rupturas. Sua 

origem, datada de 1930, tinha como fundamentação teórica a doutrina social da Igreja Católica, que 

expressava e dava vazão às suas concepções humanas e sociais com a publicação das Encíclicas 

Papais. O serviço social foi gestado no ideário da Igreja Católica que à época, início do século XX, 

prosseguia sem grandes dificuldades no que dizia respeito a formação dos primeiros assistentes 

sociais. 

Em igual medida é necessário ter em mente que a conjuntura econômica e social do país referia-

se ao ápice do capitalismo industrial. Com isto, o nascimento do Serviço Social no Brasil é marcado pela 

doutrina social da Igreja Católica, que fundamentava os rumos desta jovem profissão, guiando para 

práticas no sentido da ajuda aos pobres e cumprimento da função social do cristão. Assim, afirmamos que 

sob as bases de sua gestação e crescimento o Serviço Social é criação do capital, está a serviço dele como 

resposta de controle social da classe trabalhadora, como estratégia para sua consolidação. (YAZBEK, 

2009). 

No ano de 1940 tem início o processo de tecnificação do Serviço Social. Este processo se deu em 

meio a importantes acontecimentos históricos, tais como o final da ditadura de Getúlio Vargas, as eleições 

presidenciais, o final da segunda guerra mundial bem como a busca por respostas à pressão posta pela 

classe trabalhadora, tendo em vista o desenvolvimento e acumulação capitalista. 

O processo de tecnificação tinha como base a substituição da doutrina social da Igreja Católica 

pela teoria do método positivista de influência norte americana, levando em consideração o cenário 

brasileiro exposto. Segundo Yazbek (2009) o método positivista é caracterizado por não fomentar 

transformações, mas por caminhar no sentido do que é regular e para relações que não permitem 

variações. 

De acordo com Vieira (1989), nos anos de 1960 tem início o processo de teorização do Serviço 

Social. Neste processo aparece a grande preocupação dos profissionais de Serviço Social em dar início a 
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construção de uma teoria, levando-se em conta as crescentes dúvidas em relação ao método que vinha 

sendo utilizado. Este período indica os primeiros passos para a caminhada em direção a renovação. 

Segundo Netto (2004) em outro momento do processo sóciohistórico do Serviço Social o processo de 

renovação teve tanta expressão. 

Neste processo nasce o movimento de reconceituação do Serviço Social, dentro da academia e 

por parte da categoria profissional. O referido movimento é composto por três fases, ou linhas difusoras, 

são elas a modernizadora, a de reatualização do conservadorismo e a de intenção de ruptura. 

A linha modernizadora é reconhecida pela centralidade na busca da fundamentação da ação 

profissional, buscando aparelhar a profissão de forma a responder às demandas emergentes. Era o 

exercício de teorizar e instrumentalizar de forma mais sagaz a prática profissional. Tal perspectiva, 

segundo Netto (2004), emerge e se faz hegemônica nos moldes da autocracia burguesa. 

Na fase de reatualização do conservadorismo são recobradas teoria e prática conservadora, foi 

como costurar com remendo novo um pano velho. Neste período a fenomenologia era utilizada para 

nortear o Serviço Social em recusa à vinculação positivista e também às teorias de Marx, e em 

proximidade ao pensamento tradicional Católico. (NETTO, 2004) 

A terceira linha, conhecida como intenção de ruptura, teve como base o método chamado de BH, 

de acordo com Ortiz (2005) este método é reconhecido como o primeiro projeto em que se via 

verdadeiramente a pretensão de rompimento com o Serviço Social nos moldes tradicionais. Foi nessa 

vertente que emergiu a crítica ao positivismo e a busca pelo marxismo. Sobre essa linha Netto (2004) 

explana que: 

O fato é que a incidência do projeto de ruptura, a partir do segundo terço da década de oitenta, 
penetra e enforma os debates da categoria profissional, dá o tom da sua produção intelectual, 
rebate na formação de quadros operados nas agências acadêmicas de ponta e atinge as 
organizações representativas dos assistentes sociais. Numa palavra: a partir de meados dos anos 
oitenta, patenteia-se que a perspectiva da intenção de ruptura não é apenas um vetor legítimo do 
processo de renovação do Serviço Social no Brasil – evidencia-se o seu potencial criativo, 
instigante e, sobretudo produtivo. (NETTO, 2004, p.267) 

 
Com isto, neste período dos anos de 1980/1990 são lançadas as bases para o caminho do 

rompimento com o ideário cristão e a aproximação com a teoria crítica. Um dos marcos deste movimento 

foi o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, em 1979 – “Congresso da Virada” –. Neste evento 

foi cravado o posicionamento da categoria pela classe trabalhadora, marcando de fato, a ideia da 

interrupção com o ideário cristão fundamentado na doutrina social da Igreja Católica (tomismo) que se 

fazia muito intenso até a década de 1970. 

Para Netto (1999), esse processo de recusa e crítica do conservadorismo profissional será à base 

do Projeto Ético Político, em conjunto com o acontecimento da queda da ditadura militar. Neste 

movimento histórico o Serviço Social encontra a primeira condição política para a construção de um 

projeto profissional com as características que encontramos hoje. 

[...] Esquematicamente, este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como 
valor central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolha entre 
alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão 
dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, este projeto profissional se vincula a um projeto 
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societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de 
classe, etnia e gênero [...] (NETTO, 1991, p.15) 
 

Os desafios para a categoria profissional são muitos, e como pudemos observar nesta brevíssima 

contextualização, a religião e seus aspectos compõem a gênese do Serviço Social. É necessário pensar um 

Serviço Social possível com vistas à reflexão de sua história e suas práticas, uma atuação fundamentada, 

madura e com qualidade social, nos moldes do proposto na trajetória histórica desta categoria em relação 

ao seu compromisso político e competência técnica socialmente orientada. Acerca dos desafios Iamamoto 

aponta: 

Desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e 
capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. O perfil 
predominante do assistente social historicamente, é de um profissional implementa políticas 
sociais e atua na relação direta com a população usuária. Hoje exige-se um trabalhador 
qualificado na esfera da execução, mas também na formulação e gestão de políticas sociais, 
públicas e empresariais: um profissional propositivo, com a sólida formação ética , capaz de 
contribuir ao esclarecimento dos direitos sociais e dos meios de exercê-los , dotado de uma ampla 
bagagem de informação, permanentemente atualizada, para se situar em um mundo globalizado. 
(IAMAMOTO 2008, p.113) 

4." APRESENTAÇÃO E REFLEXÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 
 

Como dito anteriormente, os dados que serão aqui apresentados são parciais, por conta do tempo 

e espaço para a efetuação deste texto, e referem-se a vinte e duas entrevistas realizadas com assistentes 

sociais na região norte do Estado do Paraná no ano de 2012. 

Para a composição do perfil dos entrevistados foram feitas perguntas acerca de suas idades, tempo 

de formação profissional, política de atuação profissional, instituição religiosa pertencente e frequência 

em atividades religiosas. 35% dos profissionais concluíram o curso de graduação em Serviço Social entre 

os anos de 2001 a 2005, 30% entre 2006 e 2010, 10% entre 1996 e 2000, 5% entre 2011 e 2012 somando 

80% de profissionais formados pelo atual currículo vigente, aprovado em 1996. Os outros entrevistados 

somam 20% formados entre os anos de 1980 a 1995. Sobre a área de atuação profissional 36% atuam na 

política de assistência social, outros 36% na política de saúde, depois 9%, 9%, 5% e 5% atuam nas 

políticas de mulheres, habitação, criança/adolescente e educação, respectivamente. 

Acerca de suas denominações religiosas 77% dos entrevistados se declararam católicos, 14% 

evangélicos, 5% espíritas e 4% declararam não frequentar nenhuma instituição religiosa. Sobre a 

frequência em atividades religiosas ofertadas pelas instituições a qual fazem parte 45% declarou 

frequentar uma vez por semana, 23% frequenta esporadicamente, 24% frequentam mais de uma vez por 

semana e 18% frequenta com intervalos maiores do que um mês. 68% frequentam a igreja desde a 

infância e 32% atuam em alguma atividade oferecida pela igreja, como líder de grupos ou na organização 

de cultos, ou ainda fazendo leituras e preparando o ambiente para os cultos. 

Perguntamos aos profissionais sobre a existência de símbolos religiosos em seus espaços sócio-

ocupacionais, 44% responderam positivamente, enquanto que 56% disseram não identificar símbolos 

religiosos. Questionamos ainda quais objetos eram esses 35% refere-se a bíblia (que de modo geral, 
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segundo declarações, costumam ficar em cima da mesa de trabalho dos assistentes sociais), 17% refere-se 

a calendários com temas religiosos, cruz representa 12%, altar também 12%, bem como imagens com 

também 12%, seguidos de livros religiosos que somam 6%. 

Tendo em vista o exposto, continuaremos a expor parcialmente os outros aspectos da pesquisa. 

Perguntamos aos profissionais se eles faziam alguma relação entre o campo religioso e os problemas 

sociais com que lidam cotidianamente em seus trabalhos, de modo geral todos responderam 

positivamente. As respostas abarcam culpabilização dos indivíduos por não seguirem alguma religião, o 

que então resultaria nos problemas sociais apresentados e vontade divina como resposta às mesmas 

situações, como é possível verificar nos seguintes fragmentos: 

“[...] A maior parte dos casos de violência envolve o uso de álcool e drogas por parte [...]2, 
normalmente estão sob o efeito destas substâncias quando cometem a agressão. Então você vê, se 
a família seguisse a Deus essas coisas de violência não aconteceriam no lar [...]. Então eu acho, 
[...] vem aqui sabe, mas essas famílias nem seguem a Deus, fica difícil”. (3AS20) 
 
“Só que na vida da gente profissional e sabendo que existe esta dominação do mal... Nenhuma 
política pública vai acabar com a pobreza e sofrimento da humanidade, os teóricos sabem disso, 
embora continuem estudando para achar um meio de acabar. Então vamos ter que fazer alguma 
coisa, pois parar e ficar olhando não vai adiantar só Deus mesmo que vai acabar com a pobreza, é 
um plano grande pra humanidade, mas as pessoas não conseguem acreditar nisso. Ele permite 
estes desastres, tristezas, essas coisas que a gente vê nos atendimentos, a gente vê tristeza, tem 
hora que me emociono, vou embora com a imagem da pessoa na cabeça, os problemas vêm todos 
de uma vez, você não sabe como pode ter acumulado na vida de uma pessoa tantos problemas, 
que e você fala “por onde começo?”. Eu tenho muita alegria de ter minha vida com Deus, com 
minha família, eu convivo com esta realidade, mas o meu desejo é de fazer algo mais, mas 
enquanto eu não posso ter uma igreja do lado do [...] eu vou tentar fazer o meu melhor [...]”. 
(AS4). 
 
“Os problemas sociais estão ai, mas também têm oportunidades e alguns usuários não agarram, 
mas se a pessoa tiver uma espiritualidade e estiver ligada a alguma igreja, com certeza vai ter 
outros caminhos, vai estar mais ligado à oração, a tentar fazer o bem, e seguir o que esta na Bíblia 
e seus próprios preceitos, agora se a pessoa não vai pra igreja, não tem uma linha a seguir, um 
objetivo, com certeza ele vai pro caminho mais fácil, mais fácil entre aspas porque mais pra frente 
vai ter consequências”. [...]. (AS1).  

 
 

Aqui é apresentada uma relação entre problemas sociais e religião travestida no fantasma do 

conservadorismo. As respostas indicam que não se desvenda a realidade, a essência da coisa. Qual seria a 

origem ontológica da religião? Qual o papel que a religião vem exercendo ao longo do processo 

histórico? Uma delas é dar sentido a vida, ao mundo. Se deus não existe tudo é permitido. A vida em 

sociedade nos traz um conjunto de situações que demandam explicações, é um conjunto complexo. O 

mundo dos homens é um mundo que eles mesmos não compreendem e não dominam completamente, 

sentem que a igualdade não é possível neste mundo, por isso criam outro, em outro plano, fora deste. 

Daí que a fala dos profissionais revela pensamentos baseados em ideias tradicionais religiosas que 

atuam sob o pensamento da culpa do indivíduo e ainda sob o pensamento de que a insatisfatória formação 

                                                 
2 O recurso de supressão [...] será utilizado no meio da frase sempre que a fala do profissional identificar o local de trabalho e/ou 
o usuário e assim identificar o próprio profissional. O objetivo é que os profissionais e seus locais de trabalho não sejam 
identificados, por isso a referência é sempre da política de atuação dos profissionais. Não pretendemos discutir o tema proposto 
atrelado a cada política, isso é apenas um recurso para que as identidades dos profissionais sejam mantidas em sigilo. 
3 Utilizaremos o recurso AS, indicando assistente social, seguido de número para dar tratamento às entrevistas sem identificar os 
profissionais. 
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cristã e moral da classe trabalhadora implicava em seus “desajustamentos”. Leila Escorsim Netto (2011) 

relata uma emergente reatualização do conservadorismo ou neoconservadorismo que afirma uma 

continuidade com aquele mesmo conservadorismo que gestou o Serviço Social. Iamamoto (1992) também 

se esforçou em compreender por quais motivos características conservadoras estão presentes na trajetória 

do Serviço Social até os dias atuais demonstrando vínculo com o reformismo conservador. A autora 

aponta que essa característica faz do Serviço Social uma profissão com ações baseadas muito mais em 

fundamentos doutrinários do que em fundamentos científicos. Tendo em vista que o caminho para 

secularização do suporte técnico científico do Serviço Social aconteceu influenciado pela trajetória do 

avanço das ciências sociais justamente no marco do pensamento conservador influenciado pela vertente 

empirista norte-americana. Isto resulta em reforço e atualização de tendências pragmatistas para as ações 

da categoria profissional. Deste modo, 

O Serviço Social mantém seu caráter técnico-instrumental voltado para uma ação educativa e 
organizativa entre proletariado urbano, articulando - na justificativa desta ação - o discurso 
humanista calcado na filosofia aristotélico-tomista aos princípios da teoria da modernização 
presente nas ciências sociais. Este arranjo teórico doutrinário oferece ao profissional um suporte 
técnico científico, ao mesmo tempo em que preserva o caráter de uma profissão ‘especial’, 
voltada para os elevados ideais de ‘serviço ao homem’. (IAMAMOTO, 1992, apud, ESCORSIM 
NETTO, 2011, p. 29-30) 

 
Os valores religiosos tradicionais se mostram ocupando lugar de destaque na relação entre 

Serviço Social e religião, de forma a deixar evidente que o exercício profissional tem se caracterizado em 

sua maioria pela afirmação desses valores religiosos e em menos medida pela afirmação e uso das 

técnicas profissionais. (SIMÕES, 2005)  

A busca pela neutralidade foi um aspecto que se revelou ao longo da pesquisa. Em todas as 

entrevistas os profissionais declararam buscar serem neutros nos seus cotidianos de trabalho. De acordo 

com Simões (2005) o tratamento da questão que envolve os valores religiosos dos profissionais e a busca 

pela imparcialidade envolve outras questões, tais como o entendimento de que os valores religiosos dos 

profissionais fazem parte deles, logo fazem parte de suas decisões profissionais e é elemento constitutivo 

desse profissional.  

Outro aspecto importante, de acordo com o mesmo autor, é a observância de que a prática revela 

os valores religiosos de maneira camuflada, inconsciente em muitos casos. Neste caso faz-se de suma 

importância que o profissional tenha controle de suas próprias crenças e valores, para que não os imponha 

sobre os usuários dos serviços sociais. Essa busca por neutralidade e ao mesmo tempo o medo de colocar 

a crença à frente da prática, revela uma tensão entre essas duas situações. Sobre isso é possível observar 

no seguinte fragmento da entrevista: 

[...] Não tem como não influenciar, mas, eu não procuro pressionar as pessoas ou olhar as pessoas 
de forma diferente porque elas não pensam como eu, procuro ser mais neutra possível nessa, em 
relação a isso, mas é claro que eu vejo o ser humano de uma forma, eu entendo o ser humano e a 
espiritualidade influencia a gente entender o ser humano, entender quem é o ser humano, do que 
ele é formado, o que ele precisa, e isso acaba influenciando sim porque não tem como a gente 
separar.[...]. (AS18) 
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Estas entrevistas nos revelaram práticas complicadas nos espaços sócio-ocupacionais. Os 

assistentes sociais entrevistados declararam, entre outras coisas, que fazem orações para os usuários dos 

serviços, de forma individual, além de dar o “encaminhamento” para o usuário fazer orações e manter 

uma vida religiosa ativa em alguma instituição, além de condicionar e/ou complementar a concessão de 

benefícios sociais pela busca da vivência religiosa por parte do usuário. Na mesma linha a pesquisa 

constatou que a maior parte dos discursos indica que os profissionais têm buscado todos os dias uma 

orientação para o seu trabalho na religião. Isso se manifesta nas orações antes de iniciar o trabalhar, nas 

leituras bíblicas no cotidiano do trabalho e também, dentro outras, nos símbolos religiosos existentes nos 

espaços de trabalho. 

A fé tem sido um elemento central no trabalho do assistente social, por diversos motivos, mas 

também porque julgam que a fé “colabora para o resultado do tratamento empregado”. A religião é 

tratada como uma espécie de suporte, uma coisa que sustenta ou suporta a outra. A religião é o que 

sustentaria a prática profissional: “[...] quando um usuário traz as demandas, trabalhar na perspectiva do 

embasamento teórico, mas sem deixar de lado a questão espiritual que contribui nas situações complexas 

[...]”. (AS6) 

Notamos que as práticas religiosas estão presentes como uma espécie de instrumento de trabalho 

para os profissionais, e nisto os aparatos profissionais conquistados em anos de trajetória sócio-histórica 

da categoria parecem se dissolve ou ocupar papel coadjuvante. É como se o aporte científico fosse 

insuficiente e para complementar se faz uso das práticas religiosas. “[...] Mas a gente pode sim, nos 

nossos encaminhamentos, estar indicando: frequenta mais a igreja, ora mais [...]”. (AS2). Em momento 

algum os instrumentos que norteiam o nosso exercício profissional atualmente indicam como atribuição 

profissional ou instrumento de trabalho a realização de orações nos atendimentos sociais. 

  
“[...] teve caso em atendimento social que a pessoa me falou assim “eu preciso de algo mais” e eu 
tive a liberdade de fazer uma oração, não fazer o convite pra ela vir a minha igreja, a partir da 
liberdade dela, eu pergunto “você crê em Deus?” então eu digo “busque a Deus! Vou conceder 
este benefício, mas você precisa de Deus também”. (AS4)  
 

Devemos observar, assim como observou 4Simões (2005), que os valores religiosos têm sido 

usados como parâmetro ético na relação profissional, tem sido usado como norteador da prática 

profissional. É como se os profissionais passassem imune ao processo de formação. É muito importante 

salientar que não é de nossa pretensão dizer o que é certo ou errado no exercício profissional, tampouco 

culpar ou julgar os profissionais. O intento aqui é de refletir, discutir esse aspecto que está presente, 

pesquisar para ter condições de refletir e contribuir para com o processo do fazer profissional. 

A pesquisa apontou ainda, que a imagem da caridade e da ajuda, a ideia do aperfeiçoamento 

das práticas religiosas faz parte da imagem do profissional de Serviço Social desde o início da profissão 

                                                 
4 O estudo de Pedro Simões traz sua preocupação com o caráter missionário que ainda permeia o Serviço Social. Ele faz uma 
análise da trajetória da assistência social no Brasil. O seu estudo é o resultado de uma pesquisa no Brasil e na Inglaterra 
mostrando as proximidades e distanciamentos entre estes dois países sobre a temática proposta, trazendo os aspectos históricos e 
sociológicos que relacionam a religião e o Serviço Social como práticas semelhantes e/ou que se completam. 
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até os dias atuais e está presente no exercício profissional de alguns assistentes sociais. Notamos nas 

declarações de alguns profissionais entrevistados que a escolha do curso de Serviço Social para cumprir o 

objetivo de aperfeiçoar as práticas de caridade realizadas nas instituições religiosas de suas devoções. 

Lembramos que as entrevistas foram realizadas no ano de 2012, não em 1970. Lembramos ainda que 65% 

dos 22 profissionais entrevistados concluíram seu curso de graduação entre os anos de 2001 a 2010. Para 

visualizar o que estamos dizendo, notemos as seguintes declarações: 

 
“Influenciou porque eu queria me instrumentalizar para conhecer um pouco mais sobre a política 
de assistência, sobre a profissão mesmo, trabalhar (à serviço da igreja) com profissionalismo. Não 
só com que eu achava, com o senso comum, aquilo que eu já sabia”. (AS18) 
 
“Então é uma das coisas que agora eu estou inserida, eu tô com uma perspectiva de trabalhar, 
mesmo que seja indiretamente mais assim na parte de projetos pela facilidade que a gente tem 
com a profissão [...]”. (AS9) 

5." CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O que se apresenta como elemento de destaque ao longo da pesquisa é que a presença premissas e 

vigor religioso no Serviço Social é um dado que está em seus elementos de forma peculiar. Que a 

vinculação entre religião e Serviço Social existe desde a origem do Serviço Social todos nós já sabemos. 

Acontece que essa amarra tem andado junto com a profissão ao longo de seu trajeto sócio-histórico. A 

trajetória de busca por uma profissão laica e crítica materializada na evolução dos currículos para o curso, 

a aproximação com a teoria marxista, as legislações que regulamentam o exercício profissional e o 

Projeto Ético Político não tocaram no elo entre a religião e o Serviço Social. O sentido religioso atribuído 

ao exercício profissional permanece. Ao longo das declarações dos profissionais notamos que os mesmos 

tentam cotidianamente alinhar o exercício profissional com suas convicções religiosas. 

Notamos que de alguma forma a religião continua se fazendo presente na prática profissional, de 

forma que, conscientes ou não, os profissionais tem instrumentalizado suas atividades de trabalho com 

seus valores religiosos, e quanto mais isso acontecer mais será impresso na imagem, e posteriormente nas 

práticas, do profissional a conotação religiosa. De forma ainda que mais pessoas ligadas à vida e valores 

religiosos se identificarão com essa profissão e a escolherão para seguir. 

Consideramos que as complexidades e contrariedades postas historicamente nas relações sociais 

culminam em obstáculos para o exercício profissional dos assistentes sociais, em estorvo para o traquejo 

para com o aparato teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. De forma que suas práticas 

não podem ser identificadas como uma intervenção profissional crítica, daí que conforme analisou 

Escorsim Netto (2011), visualizamos a reunião de práticas conservadoras em um processo de 

reatualização do conservadorismo. 
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