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Resumo: O estudo empreendido pretende apresentar alguns aspectos elementares da crise
contemporânea  e  as  estratégias  que  visam  à  retomada  da  taxa  de  lucro,  buscando
esclarecer seus desdobramentos sobre as multiformes expressões da “questão social”, com
enfoque para a particularidade brasileira e as demandas que se apresentam aos assistentes
sociais atuantes no campo sociojurídico. Aponta também para a reposição de requisições
institucionais  conservadoras  em  razão  dos  impactos  perversos  da  crise  capitalista  na
sociabilidade atual.
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Abstract:  The study undertaken presents some basic aspects of the contemporary crisis
and  strategies  aimed  at  the  resumption  of  the  rate  of  profit,  seeking  to  clarify  its
consequences on the multiform expressions of "social question", focusing on the Brazilian
particularity and the demands posed to active social workers in sócio legal field. It also points
to the replacement of conservative institutional requests because of the perverse impact of
the capitalist crisis in the current sociability.
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1 INTRODUÇÃO

A  relação  intrínseca  entre  o  capitalismo  monopolista  e  a  origem  do  Serviço  Social  é

fundamental na apreensão do significado da profissão na sociedade burguesa. A atuação

profissional na ordem capitalista contemporânea, caracterizada por uma profunda crise e

violentas reações do capital, pode ser capturada através de aproximações sucessivas com a

realidade  na  perspectiva  da  totalidade  social,  tendo  como  referência  norteadora  a

abordagem histórico crítica.

Nesse percurso, é imprescindível demarcar que o Serviço Social é uma profissão inscrita na

divisão social e técnica do trabalho cuja intervenção se desenvolve no circuito da produção

e reprodução das relações sociais, através da execução de políticas sociais implementadas

pelo  Estado burguês.  O assistente social  contribui  para  a  manutenção das relações  de

exploração  pela  mesma  ação  em  que  atende  aos  interesses  da  classe  trabalhadora

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1996).

No Brasil,  a expansão da profissão no período pós Segunda Guerra está relacionada ao

desenvolvimento  das  políticas  sociais  através  de  instituições  estatais  e  empresariais,

contribuindo  para  a  ampliação  dos  espaços  sócio-ocupacionais,  inclusive  no  campo

sociojurídico1,  elemento  de  interesse  central  nesse  trabalho.  Isto  suposto,  o  estudo

empreendido apresenta as expressões da “questão social” e sua relação com esse campo.

Em seguida,  o trabalho relaciona alguns aspectos elementares da crise contemporânea,

bem como as estratégias anticrise e seus desdobramentos sobre as multiformes expressões

da “questão social”. Finalmente, o estudo discute algumas consequências desse processo

na  particularidade  brasileira  e  para  as  requisições  que  se  apresentam  aos  assistentes

sociais atuantes no campo sociojurídico.

2 “QUESTÃO SOCIAL” E CAMPO SOCIOJURÍDICO : APROXIMAÇÕES INICIAIS

A expressão  “questão  social”,  nos  marcos  da  tradição  marxista,  é  entendida  como um

fenômeno  próprio  do  modo  de  produção  capitalista  constituído  pela  conjugação  do

pauperismo causado pela exploração da força de trabalho e da luta da classe trabalhadora

contra  essa  exploração  que  só  poderia  ter  fim  pela  superação  da  sociedade  burguesa

1   A terminologia campo sociojurídico começou a ser empregada pela categoria no X Congresso
Brasileiro de Assistentes Sociais em 2001 quando a programação do evento organizou um painel
para apresentação de trabalhos cujos temas versassem sobre o judiciário e o sistema prisional. Foi
lançada  naquele  ano  a  primeira  Revista  Serviço  Social  e  Sociedade  temática  debatendo  o
sociojurídico  (CFESS,  2014).  Desde  então,  o  Conjunto  CFESS/CRESS tem criado  encontros  de
discussão sobre a realidade das instituições do campo sociojurídico como Varas Cíveis e Criminais,
Defensoria  Pública,  Ministério  Público,  Sistema  Prisional,  unidades  de  execução  de  medidas
protetivas e socioeducativas entre outras instituições que se relacionam com o sistema jurídico e a lei.
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(NETTO;  2001).  Ou  seja,  a  “questão  social”  é  constituída  a  partir  da  contradição

fundamental do capitalismo: a apropriação privada da riqueza produzida socialmente.

Iamamoto (2001) e Netto (2001) chamam atenção para a despolitização do termo “questão

social”2 quando  empregados  pelo  pensamento  liberal  conservador  na  perspectiva  de

naturalizar  as  múltiplas  manifestações  da  “questão  social”  como  problemas  sociais,  ou

desigualdades naturais  a toda sociedade,  desvinculando-a da sua origem historicamente

datada porque vinculada ao modo de produção capitalista.  Essa utilização  do termo de

forma indevida justifica as intervenções fragmentadas, individualizadas e moralizantes sobre

as demandas postas pela classe trabalhadora.

Nesse sentido, as primeiras respostas desenvolvidas pelo Estado burguês às expressões da

“questão social” no século XX, foram historicamente caracterizadas pela repressão e pelo

assistencialismo,  passando  a  ser  reformuladas,  num  contexto  de  luta  de  classes  e

questionamento  da ordem do  capital.  A  esse  contexto  se  soma,  principalmente  no  pós

Segunda Guerra Mundial, a necessidade de elaborar mecanismos para enfrentamento das

crises capitalistas nos países do centro do capitalismo configurando-se modelos de proteção

social  que  asseguravam  o  pleno  emprego  e  outros  direitos  sociais,  conhecidos  como

Welfare State.

No Brasil, a partir de 1930, a intervenção do Estado como regulador da relação conflituosa

entre capital e trabalho significa o reconhecimento da “questão social”, e ao mesmo tempo,

a capacidade do Estado burguês de capturar as demandas da classe trabalhadora em favor

da  acumulação,  assegurando  sua  hegemonia  política.  Paniago  (2009)  e  Netto  (2011)

asseveram que a política social  é uma resposta reformista do Estado aos interesses da

classe operária, porque na sua lógica interna as determinações fundamentais para a ordem

do capital não são questionadas.

Em razão das particularidades da formação histórica e social brasileira que interferiram na

inserção do país na dinâmica capitalista subordinada aos interesses estrangeiros, a eclosão

da  organização  da  classe  trabalhadora  ocorreu  de  forma  tardia  tendo  em  vista  a

“modernização  conservadora”  que  impulsionou  o  desenvolvimento  da  indústria  no  país,

porém conservando estatutos da época colonial – o favor, o clientelismo, o assistencialismo.

Conduzido pela associação da burguesia nacional  e a oligarquia agrária,  o processo de

emersão  do  Brasil  no  capitalismo  foi  marcado  pela  heteronomia  e  dependência

(FERNANDES, 1976). Esses aspectos foram decisivos para a constituição da democracia

no  país,  porquanto  comprometeu de  forma crucial  a  noção  de direitos,  prevalecendo  o

autoritarismo  e  o  abuso  de  poder  em  detrimento  da  democracia  e  da  cidadania.  A

2 O uso das aspas pretende evitar a vinculação da expressão com a visão conservadora.
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dependência dos investimentos do capital internacional para a industrialização, intensificada

no  período  ditatorial,  também  teve  consequências  nefastas  para  a  classe  trabalhadora,

porque o crescimento vertiginoso do período do “milagre econômico” foi  apropriado pelo

capital  estrangeiro  e  pela  burguesia  nacional,  enquanto  as  desigualdades  sociais  e  o

empobrecimento dos trabalhadores aumentaram (BEHRING; BOSCHETTI, 2007).

Os  movimentos  sociais  só  vieram  à  tona  após  o  fim  do  regime  autoritário  quando  já

esgotada a sua capacidade de manter o consenso frente às primeiras manifestações da

crise capitalista por aqui.  Esses processos contribuíram para a transição lenta e gradual

para o regime democrático no país entre 1974 e a década de 1980, quando no país começa

a se gestar um modelo de estado de bem estar que viria a se materializar na Constituição de

1988, de uma forma tímida, porque encontraria resistência na nova ofensiva do capital. A

criação de instituições executoras de políticas sociais ocorreu de forma gradativa no país

abrindo diversos espaços de trabalho para os assistentes sociais, a exemplo da assistência

social, da saúde, do campo sociojurídico e etc.

O Serviço  Social  no campo sociojurídico brasileiro  abrange profissionais  que atuam nas

Varas  Cíveis  e  Criminais,  Juizados,  Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  Sistema

Prisional,  Segurança  Pública  instituições  de  acolhimento  e  demais  “organizações  que

desenvolvem ações, por meio das quais se aplicam, sobretudo, as medidas decorrentes de

aparatos  legais,  civil  e  penal,  e  onde  se  executam  determinações  deles  derivadas”

(FÁVERO, 2012, p.122).

As  instituições  que  circunscrevem  o  campo  sociojurídico  se  caracterizam  por  estarem

diretamente ligadas à impositividade da lei e aos mecanismos de coerção e repressão do

Estado. Vale ressaltar que no Estado burguês é através do direito que são asseguradas a

liberdade e a propriedade privada, indispensáveis para a estruturação do sistema capitalista

de produção. Conforme vemos

As  demandas  que  aparecem  como  “jurídicas”,  ou  como  ‘normativas”,  são
fetichizadas  e  ideologizadas  no  campo do  direito,  pois  elas  são  essencialmente
sociais. Elas se convertem em demandas “jurídicas” ou de “preservação da paz e a
ordem”  pela  necessidade  de  controle  e  manipulação  da  realidade,  de
disciplinamento ou normalização de condutas sociais (FÁVERO apud CFESS, 2014,
p. 16).

Direitos  são  historicamente  construídos  a  partir  de  necessidades  sociais  concretas.  Na

sociedade  burguesa o Direito  positivado em lei  apresenta  caráter  de classe,  portanto  a

aplicação das normas jurídicas também está carregada de intencionalidades e interesses de

classe, sendo relevante desmistificar a aplicação da lei e ampliar a apreensão do direito e

das  instituições  sociojurídicas  como  marcadas  pelas  disputas  entre  as  classes  sociais.

Nesse sentido,  entendemos que as demandas que adentram o campo sociojurídico  são

expressões da “questão social”, que, ao serem recortadas e individualizadas, “aparecem”
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como problemas individuais  ou familiares  que “precisam” de solução  jurídica  – o abuso

sexual, a violência doméstica, o roubo, o abandono, a negligência, a guarda, as disputas

patrimoniais, o abrigamento, a tortura, a prisão e etc. Expressões essas que se agudizam

em conjunturas de crise.

3 CRISE DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: IMPACTOS NO BRASIL

Paniago (2009, p. 1) afirma que Marx ao elucidar o funcionamento do sistema do capital

através da lei geral da acumulação demonstra que a sua tônica é a concentração de riqueza

e não sua distribuição, portanto em momentos de crise, como o atual, aumenta o afluxo de

recursos para sustentar a continuidade da acumulação, em detrimento das necessidades

sociais do trabalho. 

A crise contemporânea do capitalismo vem se estendendo desde os anos de 1970. Mandel

(1982) assinala uma crise clássica de superprodução em 1974, como também analisa vários

fatores associados que caracterizam o capitalismo em sua fase tardia e aponta para uma

onda longa recessiva do capital, em oposição à onda expansiva anterior.

Os salários obtidos no momento de pleno emprego possibilitaram a realização da produção

devido ao aquecimento do consumo de bens produzidos em massa, porém esse processo

atingiu o estágio de saturação com “esgotamento dos territórios e mercados ocupados no

último período expansionista” (PANIAGO, 2009, p.3).

Behring e Boschetti (2007) constatam que as estratégias keynesianas não puderam mais

conter a recessão, pois os salários altos impediam a ampliação de extração de mais valia e

as inovações tecnológicas diminuíam o diferencial  de produtividade.  Em suma, a crise é

resultado da conjugação de diversos fatores, entre os quais destacamos as dificuldades de

realização da produção com uma superacumulação.

A  crise  que  vivemos  apresenta  características  peculiares  ao  nosso  tempo  histórico.

Enquanto a crise de 1929 encontrou estratégias de retomada de lucro através do pacto

keynesiano,  o  momento  agora  é  outro  e  suas  estratégias  e  consequências  são  mais

vorazes.  Entre  ela,  tem  destaque  a  reestruturação  produtiva  que  introduziu  uma

transformação  na  base  técnica  da  produção  através  da  microeletrônica  digital  e  das

tecnologias poupadoras de mão de obra. Transformaram-se os processos e as relações de

trabalho  importando  em  aumento  da  exploração  da  força  de  trabalho,  desemprego,

subemprego e informalidade. A produção passou a ser descentralizada, os estoques foram

diminuídos,  e  mecanismos  para  cooptação  do  trabalhador  através  dos  programas

participativos, das novas formas de gestão, como também o desemprego contribuíram para

a desorganização e fragilização dos movimentos de classe (BEHRING, 2008).
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Ao mesmo tempo, a difusão do ideário neoliberal foi providencial para a implementação das

medidas  anticrise,  uma  vez  que  os  países  centrais  e  as  agências  financiadoras

internacionais  passaram a ditar  as novas regras na ordem mundial  do capital,  seguidas

pelos países periféricos como o Brasil, mecanismos considerados extremamente atrativos

para os capitais estrangeiros.

No Brasil,  a flexibilização dos direitos trabalhistas e a desregulamentação dos mercados

foram  medidas  axiais  do  ponto  de  vista  do  desmonte  da  proteção  social  instituída  na

Constituição  de  1988.  A  necessidade  de  deslocar  o  investimento  de  capital  do  setor

produtivo,  com  baixa  possibilidade  de  valorização  do  capital  para  outros  setores  mais

rentáveis (bancário, financeiro e terciário) impulsionou a entrada de capitais estrangeiros no

mercado financeiro brasileiro, favorecendo a especulação e a desindustrialização.

Ademais,  a  imposição  da  necessidade  de  ajuste  fiscal  foi  argumento  que  sustentou  as

privatizações de importantes empresas estatais, inclusive de serviços fundamentais na área

da saúde,  educação e previdência,  colaborando para a destruição da rede de proteção

social e para a crescente mercantilização dos serviços sociais. Restringiram-se os recursos

para as políticas sociais  e abriram-se espaços para o investimento amplo de capital  em

setores predominantemente de interesse público. O Estado realiza operações de socorro a

empresas privadas, alegando evitar crise no mercado e desemprego, desviando recursos

estatais para o capital privado. Sem contar a desvinculação das receitas da união para o

superávit  primário,  para pagamento de serviços da dívida,  e a renúncia  fiscal,  aumenta

gradativamente  as  taxações  e  impostos  sobre  os  trabalhadores  para  compor  o  fundo

público, o que significa a apropriação dos recursos do trabalho para manutenção da ordem

do capital (BEHRING, 2008).

Segundo Behring (2008) as medidas do Estado brasileiro configuram uma contrarreforma,

por seu significado altamente destrutivo e regressivo das conquistas sociais e democráticas

– se constitui na abertura do país para o capital internacional possibilitando seu avanço em

detrimento dos interesses nacionais, principalmente do sistema de proteção social que fora

preconizado na carta constitucional e não havia se efetivado ainda.  Em contrapartida passa

a desenvolver ações focalizadas sobre os grupos mais pauperizados para combater a fome,

reduzir a pobreza, diminuir a instabilidade social e criar condições favoráveis à expansão do

capital.

Boschetti (2012, p. 37) destaca que as políticas de transferência de renda desenvolvidas

nos últimos anos no país ajudam a minorar os impactos da crise, mas não podem reduzir as

desigualdades  estruturais,  nem ampliar  de  direitos,  e  muito  menos  universalização  das

políticas sociais. A autora afirma que mesmo configurando direitos sociais, programas nessa
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modalidade têm uma função histórica de viabilizar coesão e controle social sobre os pobres,

papel que sempre foi muito importante para o capital.

A  ofensiva  ideológica3 também  configura  importante  estratégia  anticrise  no  sentido  de

camuflar a realidade sob o argumento de que a crise é passageira e o crescimento será

retomado, assegurando a pretensa perenidade do capitalismo. Na verdade, é sabido que a

crise tem fundamento estrutural, porquanto o consumo desenfreado dos recursos naturais e

a superexploração do trabalho, visando à acumulação, degradam as condições de vida não

só na realidade brasileira, mas em todo o planeta.

Simionatto constata

[...] a pós‐modernidade está intimamente relacionada a um novo tipo de hegemonia

ideológica  nesse  estágio  do  capital  globalizado.  Fundamentada  nas  teorias  do
fragmentário, do efêmero, do descontínuo, fortalece a alienação e a reificação do

presente,  fazendo‐nos  perder  de  vista  os  nexos  ontológicos  que  compõem  a

realidade social e distanciando‐nos cada vez mais da compreensão totalizante da

vida social (SIMIONATTO, 2009, p. 8).

A recusa à “razão dialética” pelo pensamento pós-moderno tem penetrado nas dimensões

econômicas, políticas, sociais, religiosas, culturais e do conhecimento, contribuindo para a

despolitização dos sujeitos, o conformismo, o apassivamento, a valorização do privado e do

indivíduo em detrimento do público e do coletivo,  da globalização e da indústria cultural

acima dos valores sociais, da “solidariedade” e do voluntariado ao invés das políticas sociais

públicas, dos interesses transnacionais e transclassistas, negando a ação política e a noção

de  classe,  favorecendo  o  arrefecimento  dos  movimentos  sociais.  Estimula-se  a  luta

fragmentada  das  minorias,  cujas  demandas  são  recortadas,  para  descaracterizar  a  luta

entre as classes, na perspectiva de refutar a possiblidade de superação da ordem instituída

por um projeto emancipatório coletivo.

Essas transformações societárias  atingem frontalmente o  Serviço  Social  brasileiro,  tanto

pela destruição das políticas sociais recém-conquistadas e quanto pelos impactos que as

mudanças no mundo do trabalho exercem sobre esses profissionais.

4 REBATIMENTOS DA CRISE NO SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO SOCIOJURÍDICO 

3 Ideias baseadas na “razão instrumental” ou “racionalidade formal-abstrata” de matriz positivista que
negam a dimensão dialética, histórica e humana da práxis social (SIOMIONATTO, 2009).
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As  transformações  societárias  deflagradas  nas  últimas  quatro  décadas  impactaram  os

trabalhadores  profundamente.  Essas  transformações  afrontam  a  efetivação  dos  direitos

conquistados pela classe trabalhadora brasileira na redemocratização, como também criam

obstáculos substanciais para efetivação do projeto ético-político profissional4 construído pelo

Serviço Social brasileiro na perspectiva da emancipação humana. 

Segundo Netto (2011) as profissões elaboram seus estatutos profissionais para responder à

dinâmica do momento histórico em que se desenvolvem suas ações.  Para esclarecer  o

estatuto profissional do Serviço Social o autor entende que

[...] antes que recorrer à sua estruturação como saber, deve remeter-se a um traço
compulsório  na  apreciação  do  processo  de  institucionalização  de  toda  atividade
profissional:  o  dinamismo  histórico-social,  que  recoloca,  a  cada  uma  de  suas
inflexões, a urgência de renovar (e, nalguns casos, de refundar) os estatutos das
profissões particulares. Isto significa que, em lapsos diacrônicos variáveis, todos os
papéis profissionais vêem-se em xeque – pelo nível de desenvolvimento das forças
produtivas,  pelo  grau  de  agudeza  e  de  explicitação  das  lutas  de  classes,  pela
emergência  (ou  rearranjo  ponderável)  de  novos  padrões  jurídico-políticos  etc.
(NETTO, 2011, p.89).

Nesse sentido, entendemos que o dinamismo da sociedade burguesa na crise capitalista

contemporânea  tem  colocado  aos  assistentes  sociais  do  campo  sociojurídico  algumas

demandas  e  requisições  institucionais  que  buscam  refundar  atribuições  peculiares  ao

Serviço  Social  tradicional,  de  caráter  eminentemente  conservador,  que  visavam  à

adequação  dos  trabalhadores  à  ordem  instituída,  realizavam  o  controle  social  e

disciplinamento  dos  comportamentos  ajustando-os  às  normas  sociais  e  aos  padrões

exigidos pela produção capitalista.

Nesses  moldes,  as  requisições  institucionais  aos  profissionais  na  atualidade  ensejam  o

apassivamento, o consenso e a coesão social  das camadas populares, numa conjuntura

onde  as  expressões  da  “questão  social”  se  tornaram  ainda  mais  agravadas  e  são

perpassadas por tantas mediações. 

A influência do pensamento pós-moderno sobre as áreas do saber e as profissões articula

repostas  para  as  demandas  sociais  postas  à  profissão  resgatando  abordagens

conservadoras,  estrutural-funcionalistas,  repaginadas  na  nova  ordem  social,  mas  que

refundam os valores liberais que atribuem ao sujeito as responsabilidades pelas expressões

da  “questão  social”  e  as  transformam  em  problemas  individuais.Também  contribui

demasiadamente  para  a  despolitização  do  assistente  social  enquanto  sujeito  político  a

ofensiva ao trabalho, sua desregulamentação e as diversas formas precárias de inserção

profissional (subcontratações, terceirização, etc.), o rebaixamento dos salários, associadas à

4 O Serviço  Social  brasileiro,  desde  a  década de  1960 desenvolve  movimentos  da  categoria  de
questionamento  do  Serviço  Social  tradicional  para  responder  às  mudanças  histórico-sociais  na
conjuntura nacional e internacional na busca por qualificar o exercício profissional em consonância
com os interesses da população alvo de suas ações. Ver também Netto (1999).
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fragilização  das  organizações  de  classe.  Esses  processos  importam  na

desprofissionalização  e  na  pressão  institucional  por  aumento  na  produtividade,

características bastantes presentes nas instituições do campo sociojurídico.

Verifica-se  o  vertiginoso  crescimento  da  demanda  posta  às  instituições  do  campo

sociojurídico  em virtude do aumento do desemprego e da pobreza e da fragilização  da

proteção social,  caracterizada por  um fenômeno conhecido por  judicialização  da política

social ou da “questão social”.

Conforme Sierra, “judicialização das políticas públicas pode ser entendida como o aumento

desmesurado de ações judiciais  movidas por cidadãos que cobram o direito  à proteção

social”  (2011,  p.  257).  Simultaneamente  ao  percurso  das  ações  judiciais,  se  verifica  o

aumento do controle dos sujeitos e famílias que buscam seus direitos, os quais passam ser

acompanhados pelos servidores do aparato judicial. Nessas condições, são pressionados

para atender aos comportamentos esperados socialmente e passam a ser alvo de controle e

fiscalização do Estado, cabendo aos assistentes sociais a manifestação favorável ou não

sobre  a  adequação  dos  sujeitos  às  exigências  legais,  sociais  e,  cada  vez  mais

frequentemente, morais.

A recuperação das “velhas” práticas de controle social, a vigilância e a criminalização da

pobreza e o crescimento de ações estatais de cunho repressivo e punitivo também recebem

apoio do “clamor” público por segurança numa sociedade que tem sofrido toda sorte de

violências perpetradas pelo Estado através das violações de seus direitos políticos, civis e

sociais,  e  também  pelos  outros  sujeitos  desumanizados  por  essa  nova  sociabilidade

agressiva.

De forma cada vez mais usual, o Estado brasileiro se movimenta para requerer de seus

servidores, entre eles os assistentes sociais, a execução de políticas e serviços que violam

os  direitos  dos  usuários.  Tais  requerimentos  estão  pautados  no  ajustamento  e

disciplinamento  dos  sujeitos  em  face  dessa  realidade  de  precarização  da  vida,

conformando-os através de medidas de cunho assistencial como a concessão de benefícios

mínimos (a exemplo do Programa Bolsa Família) e pela repressão. 

O aumento do Estado penal em detrimento do Estado social pode ser percebido também

pela retomada de campanhas a favor da redução da maioridade penal, pelo agravamento

das penas de crimes considerados hediondos, pela repressão aos movimentos sociais, pelo

despejo  de  moradores  de  comunidades  populares  em  favor  de  empreendimentos  que

favorecem  o  capital  como  a  Copa  do  Mundo  de  2014,  entre  outros.  Tais  expressões
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perpassam inclusive as condições precárias de trabalho dos profissionais, a exemplo das

unidades de medidas socioeducativas e unidades prisionais5.

Exemplo importante da reposição de requisições conservadoras aos assistentes sociais é

intervenção profissional na inquirição judicial  de crianças vítimas de violência (conhecida

como “depoimento sem dano”6), a qual se constitui numa forma equivocada de assegurar

direitos, onde a prioridade do procedimento é penalizar o culpado e não a assistência à

vítima. Em outras palavras, o fortalecimento de uma cultura da violência e do medo, da

repressão e da punição favorece o abuso de poder, o autoritarismo, a violação de direitos e

enfraquece  a  democracia.  Na  esteira  desse  processo  percebe-se  a  premissa  da

inviabilidade  de  uma  sociedade  radicalmente  democrática  que  almeja  a  emancipação

humana, ou seja, são desafios à viabilização do projeto ético-político do Serviço Social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise contemporânea empreendeu uma articulação ampla nas dimensões que compõem a

totalidade  da  vida  social  revelando  uma  força  agressiva  do  capital  em  favor  de  sua

continuidade e ampliação a despeito da possibilidade de destruição da vida no planeta,

inclusive a humana.

O trabalho, considerável parceiro do capital no ciclo capitalista anterior dos “Anos Gloriosos”

nessa nova fase tem sido esmagado, porquanto foi a principal vítima do ataque do capital.

Novas estratégias e aliados são criados, bem como recursos “velhos” são reeditados. O

impacto para os trabalhadores e, dentre eles, os assistentes sociais tem sido substancial,

conforme vemos,

A divisão  social  do  trabalho  e  o  horizonte  institucional  que  marcam o  exercício
profissional [...] intensificados na quadra histórica neoliberal, imprimem à dinâmica
do  exercício  profissional  características  e  tensionamentos  particulares,  conforme
apontam diversos estudos que versam sobre a temática do assim chamado trabalho
profissional (SOUZA, 2014, p.534).

Os  assistentes  sociais  do  campo  sociojurídico  particularmente  tem  sofrido  esses

tensionamentos, entre os quais tem destaque o resgate de antigas requisições institucionais

as quais andam na contramão do projeto ético-político profissional. Requisições essas que

buscam recuperar modelos de intervenção sobre as expressões da “questão social” que dão

centralidade ao binômio clássico caridade/repressão nos termos cunhados por Iamamoto

(1992).

5 Nestas instituições são  frequentes os empecilhos para assistentes  sociais  desenvolverem suas
atividades assegurando o sigilo profissional e os direitos humanos dos usuários e familiares.
6 A inquirição especial de crianças/adolescentes ou “depoimento sem dano” vem sendo efetivada em
vários Tribunais de Justiçado Brasil. Consiste na ouvida do depoimento das vítimas de violência pelos
operadores  do  direito  em  audiência.  Os  depoimentos  são  transmitidos  através  de  mecanismos
audiovisuais enquanto os depoentes e o profissional ficam situados em outra sala (ambiente lúdico). 
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Para enfrentá-las, a profunda apreensão da dinâmica atual e articulação da categoria junto

aos demais trabalhadores pela viabilização do projeto profissional e de sociedade elaborado

nos últimos anos são recursos dos quais devemos lançar mão.
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