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Convite à leitura
Neste tema, centrado no debate acerca do objeto de intervenção 

do Serviço Social, você vai se aproximar dos principais elementos 
que marcaram a trajetória histórica da profissão, no que se refere às 
discussões de seu objeto. 

Como já deve ser de seu conhecimento, desde o início da 
institucionalização da profissão no Brasil até os dias de hoje, existe 
uma elevada densidade de debates acerca da especificidade, da 
teoria, da prática, do objeto, e de outros elementos constitutivos do 
Serviço Social. O conteúdo aqui desenvolvido também oferece uma 
compreensão global da questão social e suas manifestações, com a 
intenção de instigá-lo a ampliar o escopo de conhecimentos relativos 
a esta temática. 

A discussão feita neste tema, longe de pretender esgotar o assunto, 
procura aproximá-lo de diversos elementos e aspectos em distintas 
dimensões subjacentes ao serviço social, provocando o interesse e 
a busca de maior aprofundamento neste tema, motivando-o para a 
permanente reflexão teoria/prática e prática/teoria.
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Tema 1

O objeto do Serviço Social – 
contextualização

POR DENTRO DO TEMA

1. O Serviço Social e a questão social no Brasil: debate acerca do 
objeto de intervenção

Na direção de contribuir com a contextualização da definição 
do objeto de intervenção da profissão, torna-se imperativo revisitar 
determinados elementos constitutivos do debate acerca da relação do 
Serviço Social com a questão social no contexto brasileiro. Para tanto, 
parte-se de duas premissas basilares:

A primeira afirma o reconhecimento de que a questão social e as 
políticas de enfrentamento às suas manifestações se constituem no 
âmbito privilegiado da ação/intervenção do Serviço Social.

A segunda implica recorrer à análise da conjuntura social do 
momento atual e, ao mesmo tempo, revisitar alguns aspectos 
fundamentais historicamente presentes no contexto das relações 
sociais.

Tais premissas expressam a perspectiva teórica/metodológica 
norteadora das reflexões desenvolvidas neste tema. Assim, a 
realidade social é reconhecida como o 

FIQUE POR DENTRO

A DESIGUALDADE SOCIAL é a BASE DA QUESTÃO SOCIAL, 

MANIFESTADA NAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS em que vive uma 

parcela expressiva da população brasileira; essa desigualdade não é 

apenas de renda, mas também cultural, social, política, moral e 
simbólica.
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fundamento do exercício profissional dos assistentes sociais, 
sendo compreendida criticamente em seu movimento histórico.

Como é de seu conhecimento, o Serviço Social surge no 
Brasil como um dos mecanismos que o Estado encontrou para 
o enfrentamento da questão social, que já na década de 1930 
se caracterizava pelas condições precárias de vida da classe 
trabalhadora. A questão social, de acordo com Iamamoto (2008, 
p.16-7), pode ser pensada como:

O trabalho social se apresenta como estratégia fundamental 
para responder aos indivíduos ‘desajustados’ as relações sociais 
presentes, sobretudo na direção de corrigir os abusos e abrandar 
as pressões dos trabalhadores. O trabalhador social, ao realizar as 
atividades, tinha uma visão considerada ingênua e maniqueísta.

ATENÇÃO

Esta perspectiva tem como eixo o CARÁTER DE 

HISTORICIDADE DA PROFISSÃO no ENFRENTAMENTO 

DA QUESTÃO SOCIAL.

[...] conjunto das expressões das desigualdades 
sociais engendradas na sociedade capitalista madura, 
impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua 
gênese no caráter coletivo da produção, contraposto 
à apropriação privada da própria atividade humana - o 
trabalho – das condições necessárias à sua realização, 
assim como de seus frutos. [...] expressa portanto 
disparidades econômicas, políticas e culturais das 
classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, 
características étnico-raciais e formações regionais, 
colocando em causa as relações entre amplos 
segmentos da sociedade civil e o poder estatal.

Ingênua porque pressupunha a solução dos 
problemas globais partindo de cada um deles 
isoladamente. Maniqueísta porque dividia o mundo 
entre bons e maus, abusadores e não-abusadores, 
rebeldes e integrados. (FALEIROS, 2001, p. 89).
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Com a ampliação do modo de produção capitalista, resultando no 
agravamento das expressões da “questão social”, a classe burguesa 
busca mecanismos para manter a ordem e a sua permanência 
no poder, sugerindo “a necessidade de criar instituições que se 
encarregassem de formar pessoas especificamente para realizar as 
tarefas de assistência social e colocar em pauta a institucionalização 
do Serviço Social” (ESTEVÃO, 1985, p. 14).

Neste cenário, o Serviço Social surge como um corretivo dos 
subprodutos indesejáveis do sistema de circunstâncias sociais, 
históricas e políticas que situaram e situam sua intervenção no 
campo da prestação de serviços sociais aos segmentos mais 
pauperizados da força de trabalho.

Portanto, se a base da intervenção da profissão é a realidade 
social, o Serviço Social se modifica ao se transformarem as 
condições e relações nas quais opera, impondo a necessária e 
permanente contextualização das características e as mediações 
históricas que se apresentam no âmbito social.

Neste sentindo, compreende-se o objeto de intervenção do 
Serviço Social como algo que é construído e reconstruído, diante da 
intencionalidade da atuação do assistente social e da realidade em 
que atua. Ele é apreendido para além da forma como se apresenta, 
sendo desmistificado por meio de sucessivas aproximações, ou 
seja, saindo da aparência (como se apresenta de imediato) e indo 
para a essência (concreto pensado).

1.1. Objeto de intervenção do Serviço Social: o debate

No que se refere especificamente ao objeto de intervenção do 
Serviço Social, este tem ocupado significativo espaço na agenda 
de preocupações de diversos autores, os quais apresentam 

[...] a origem do Serviço Social como profissão tem, 
pois, a marca profunda do capitalismo e do conjunto 
de variáveis que a ele estão subjacentes – alienação, 
contradição, antagonismo –, pois foi nesse vasto 
caudal que ele foi engendrado e desenvolvido. 
(MARTINELLI, 2005, p. 66)
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divergências, principalmente quanto ao problema de a profissão 
possuir ou não um objeto específico. 

Como ilustração de tal divergência, dentre os autores que 
defendem que a profissão não possui um objeto próprio de 
intervenção, destaca-se Montaño (2007, p.136) “o Serviço Social 
não possui um objeto de conhecimento próprio”, em outra direção, 
Yasbeck (1999) e Guerra (2000) compartilham com a seguinte 
afirmativa de Iamamoto (2000, p. 62): 

Sem a pretensão de se esgotar o assunto, pode se afirmar que 
existe um campo fértil de debates acerca do objeto, da teoria e 
da especificidade do Serviço Social. Mas afinal, qual é o objeto de 
intervenção do Serviço Social?

Tal questão marca a trajetória histórica do Serviço Social brasileiro, 
registrando debates em torno de tal questionamento desde o 
surgimento da profissão, na década de 1930, mais especificamente 
a partir de 1937, quando a prática profissional, orientada pela filosofia 
neotomista, apreendia o homem pobre, favelado, desempregado, 
marginalizado, dentre outros, como objeto de sua intervenção, 
objetivando ajustá-lo as relações sociais vigentes.

Na década de 1970, pós-movimento de reconceituação, num 
contexto societário de efervescência de manifestações populares 
contra a ditadura, o Serviço Social, na busca de romper com o 
conservadorismo que marca a profissão, define como seu objeto 
de intervenção, a transformação social, o que foi considerado um 
grande equívoco. 

Diante do reconhecimento deste grotesco equívoco, a profissão 
foi levada a buscar maior aproximação das lutas sociais e da defesa 
dos interesses da classe trabalhadora, ou seja, das “classes subalternas 

O objeto de trabalho [...] é a questão social. É ela em 
suas múltiplas expressões que provoca a necessidade 
da ação profissional junto à criança e ao adolescente, 
ao idoso, a situações de violência contra a mulher, 
a luta pela terra etc. Essas expressões da questão 
social são a matéria-prima ou o objeto do trabalho 
profissional.
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e excluídas pelo capitalismo” (YASBEK, 1999). Sendo assim, à luz da 
teoria marxista, na década de 1980, o Serviço Social incorpora a 
questão social como objeto de sua intervenção, permanecendo o 
debate até os dias atuais, devido ao registro da presença de distintas 
formas de apreensão por alguns pesquisadores.

1.2. Expressões e/ou manifestações da questão social: objeto 
de intervenção do Serviço Social

A questão social é apreendida como um fenômeno inerente à 
sociedade organizada sob a égide do sistema capitalista, resultante, 
portanto, da relação conflituosa entre trabalho e capital, sendo 
inerente e intrínseca a este modus de organização da sociedade. 

Particularmente no Brasil, a partir de 1930, denota-se uma 
intensificação do processo de industrialização em meio a um período 
de maior desenvolvimento econômico, impactando no aumento da 
renda per capita, dos salários reais e do consumo, simultaneamente 
ao aumento da taxa de crescimento da população e do processo 
de urbanização.

O aumento da concentração populacional nas áreas urbanas 
resultou em inúmeros problemas, tais como: déficit habitacional 
e inexistência ou insuficiência de serviços de saúde, de educação, 
de transporte, de saneamento básico, entre muitos outros. Neste 
mesmo cenário em que se assistia o avanço da industrialização, 
registrava-se a expressiva concentração de renda nas mãos de 
poucos, em oposição ao expressivo empobrecimento da classe 
trabalhadora, ampliando-se de forma explícita a desigualdade 
social, resultando em crescente tensão nas relações de trabalho, 
consequentemente, agravando-se a questão social. 

Na medida em que a industrialização avançava, crescia a 
concentração da renda, ampliando-se as desigualdades sociais, 
aumentando as tensões nas relações de trabalho e agravando-se a 
questão social, entendida, neste texto, da seguinte forma: 
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A questão social não é senão as expressões do 
processo da formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do Estado. É 
a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual 
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além 
da caridade e repressão. (CARVALHO; IAMAMOTO, 
2000, p. 77)

A partir desta concepção, torna-se possível apreender a questão 
social para além das desigualdades sociais, uma vez que ela ganha 
visibilidade no bojo das lutas sociais pela garantia dos direitos das 
classes subalternas. O debate da questão social sugere adentrar os 
aspectos da pobreza, da fome, do analfabetismo, do trabalho infantil, 
da violência, dentre muitos outros aspectos, reconhecidos como as 
expressões da questão social. Essas expressões chegam a alcançar 
um determinado patamar de agravamento que não apenas afeta os 
direitos sociais, mas o próprio direito à vida humana em sociedade, 
mesmo com a pressão dos movimentos sociais para minimizar este 
quadro (IAMAMOTO, 2000).

São essas expressões que chegam aos mais diversos campos de 
atuação profissional dos assistentes sociais. São demandas que se 
apresentam aos serviços desta profissão cotidianamente, por meio 
de pessoas que buscam respostas para o atendimento de suas 
necessidades de renda, de alimentação, de saúde, de educação, 
de moradia, de exposição à violência, de desemprego, entre outras 
situações que afetam o cotidiano da vida da classe trabalhadora ou, 
como bem define a Profa. Carmelita Yasbek, “classe subalterna”.

Este fenômeno é reconhecido por Iamamoto (2000, p. 59) como 
a “matéria prima do trabalho profissional, sendo a prática profissional 
compreendida como uma especialização do trabalho, partícipe de 
um processo de trabalho”. É neste espaço, portanto, que ocorre a 
intervenção do assistente social.

Os impactos das expressões da questão social, que se expressam 
no cotidiano da vida dos sujeitos, acirram a precariedade de 
condições de vida de famílias e indivíduos, chegando à máxima do 
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que alguns autores marxistas chamam de “banalização do humano”. 
Estes impactos também impõem aos cidadãos e cidadãs, de forma 
individual ou coletiva, a busca por formas e estratégias de resistência 
e sobrevivência a estes impactos, consolidando um campo de 
contradições e permanente disputa. Espaço contraditório e de 
conflitos.

Nessa direção, trata-se a questão social enquanto fenômeno 
estrutural, resultante da forma de organização do modo de produção 
capitalista que, desde seu surgimento no bojo da Revolução Industrial, 
experimentou constantes ajustes e redefinições na sua direção 
ideológica, seja sob a égide do projeto liberal, neoliberal, toyotista, 
fordista, globalizador, etc. Atualmente, a expansão tecnológica e a 
financeirização do capita trouxeram expressivas mudanças na forma 
de relação entre trabalho e capital e, dessa forma, a questão social 
permanece e se renova.

É neste campo de conflitos e permanente acirramento da 
desigualdade de acesso aos bens produzidos socialmente, agravado 
pela ineficiente presença do Estado para atender, por meio de 
políticas públicas efetivas, às necessidades da classe subalterna, 
impactadas pelos desastrosos efeitos da questão social, é que se 
efetiva a intervenção do Serviço Social, o que representa inúmeros 
desafios aos assistentes sociais.

Tais desafios exigem dos profissionais competências técnica, ética 
e política, para que possam mediar essa relação conflituosa entre 
capital e trabalho, uma vez que os sujeitos que chegam aos mais 
diversos campos de atuação profissional do Serviço Social expressam 
as graves consequências da questão social, tais como: a violação de 
direitos, o desprovimento de renda, de alimentação, de educação, 
de segurança pública, de serviços de saúde, bem como de acesso a 
transporte.

Assim, torna-se imperativo um perfil profissional dotado de clareza 
e competência ética, política e técnica para dar direcionamento a sua 
prática, comprometida com os interesses da classe trabalhadora, 
daqueles sujeitos explorados, dominados, subalternizados e que 
têm seus direitos sociais violados. Enfim, um profissional capaz de 
construir estratégias e articular mediações a fim de superar os desafios 
colocados ao assistente social.

Para tanto, torna-se necessária a formação de profissionais capazes 
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de alcançar formas de desvelamento da realidade, para ir além do 
concreto imediato, identificando e desvelando o que “há por trás” 
da necessidade trazida pelo sujeito, levando-se em conta também 
as suas potencialidades e estratégias de resistência e sobrevivência 
cotidiana.

Portanto, encontrar respostas às demandas das expressões da 
questão social ultrapassa a mera operacionalização de instrumentos 
técnicos, a partir de modelos padronizados. Em que pese toda 
relevância destes instrumentos técnico-operativos, a efetiva atuação 
profissional do assistente social requer conhecimentos, acúmulo de 
saberes, capacidade de promover debates relativos às expressões 
da questão social e às políticas sociais vigentes e habilidade de 
instaurar um “processo de articulação de mudanças de relações 
entre atores sociais/forças para o aumento de poder dos sujeitos 
usuários da ação profissional” (FALEIROS, 2014, p. 7).

Por fim, considerando o objeto de intervenção da profissão, 
indiscutivelmente de enorme complexidade em várias e distintas 
dimensões, cabe o reconhecimento de que as competências e 
habilidades requeridas ao profissional configuram-se como eixos 
fundamentais para apresentar respostas às demandas sociais. Essas 
respostas devem ser capazes de promover e fortalecer espaços 
democráticos de participação, bem como incentivar outras formas 
de organização da sociedade, direcionadas à luta por uma sociedade 
mais justa, igualitária e democrática para todos.

Questão social – Prof. Luis Fernando Queiroz

• Assista a esta videoaula ministrada pelo Prof. Luis Fernando 
Queiroz, da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), em 

[...] apreender a questão social é também captar as 
múltiplas formas de pressão social, de inversão e de 
re-inversão da vida, construídas no cotidiano, pois 
é no presente que estão sendo recriadas as novas 
formas de viver, que apontam um futuro que está 
sendo germinado. (IAMAMOTO, 2000, p. 28)

ACOMPANHE NA WEB
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que ele faz a revisão do conteúdo ofertado na disciplina Questão 
Social do curso de graduação em Serviço Social. Trata-se de uma 
videoaula desenvolvida de maneira bastante competente e didática 
para ampliar o escopo de conhecimentos relativos à questão 
social e ao serviço social. Ela ilustra e complementa as reflexões 
apresentadas neste tema, sobretudo por se tratar de uma exposição 
sobre a questão social e sua relação com o Serviço Social, a partir 
de uma perspectiva histórica crítica. Assista ao vídeo, pois ampliará 
os horizontes de conhecimentos acerca do tema tratado.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MnIfeY3l0Cs>. 
Acesso em: 20 nov. 2014.

Tempo: 25:11.

O sujeito e o objeto em Serviço Social

• O vídeo foi elaborado por graduandos do 6º semestre 
do Curso de Serviço Social do Centro Universitário UNIVAG, 
em 2012, como requisito parcial de avaliação da disciplina de 
Seminário Temático - Perspectiva Teórico-Metodológica do Serviço 
Social. Trata-se de um vídeo com apresentações sobre questões 
fundamentais explicitadas por Faleiros (2011), relativas à discussão 
da relação entre sujeito e objeto em Serviço Social. O material 
desenvolvido destaca afirmações relevantes do autor, tais como ‘É 
na prática que se dá a relação sujeito/objeto’, chamando a atenção 
para a permanência da relação sujeito e objeto no contexto social. 
Também ressalta a importância da prática como lugar da reflexão 
em que se vão definindo as estratégias de transformação social e 
da atuação profissional. E finaliza com destaque para o Código de 
Ética da Profissão.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TO03Y2E2xe4>. 
Acesso em: 20 nov. 2014.

Tempo: 5:53.

Palestra com o professor José Paulo Netto

• A mesa Formação profissional na consolidação do projeto 
ético-político do Serviço Social brasileiro: fundamentos, resistências 
e desafios conjunturais foi realizada em comemoração ao Dia do 
Assistente Social e disponibilizada pela Editora Cortez. Inserido num 
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debate bastante atual, Netto inicia sua exposição promovendo uma 
análise da conjuntura, centrado na questão social. Para tanto, aborda 
o papel da mídia como a única oposição no país. Na sequência, refere-
se à perversidade das práticas políticas vigentes e retoma a questão 
do papel da mídia como oposição que realiza “lavagem cerebral”, 
sem alcançar a consciência da massa trabalhadora. Alerta para a 
instauração de processos de privatizações de empresas estatais. 
Desenvolve uma breve análise comparativa entre o governo atual 
do PT e os governos anteriores do PSDB, focado na relação com 
os movimentos sociais. Chama a atenção dos assistentes sociais 
para o impacto nos entornos, mediante o que vem sendo realizado 
nas áreas urbanas que ele denominada “reforma urbana”. A seguir, 
à luz de uma análise crítica, refere-se à política social, considerada 
de caráter compensatório, porém inclusivo. Destaca a importância 
fundamental de se implementar uma política radical de emprego. 
Assim, começa a concluir sua análise acerca do acirramento da 
questão social, afirmando a redução estatística da desigualdade 
social como absolutamente residual. Dessa forma, trata-se de uma 
análise crítica atual, bastante relevante para subsidiar a apreensão da 
realidade em que atuam os assistentes sociais.

Disponível.em:.<https://www.youtube.com/watch?v=wGDnqWeck0A>. 

Acesso em: 18 nov. 2014.

Tempo: 47:09.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 
encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. 
Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está 
sendo pedido.

1. Como é do seu conhecimento o abandono de crianças, de idosos e 

de deficientes, que passam a viver na rua à mercê de esmolas, sempre 

ocorreu na vida em sociedade. Também há o reconhecimento de que, 

das mais distintas formas, a sociedade buscou amparar as famílias e 

AGORA É A SUA VEZ
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indivíduos que se encontravam nesse tipo de situação. A partir da leitura 

do tema, compare sua visão em relação a estas situações e às respostas 

historicamente dadas pela sociedade com o que atualmente é concebido 

pelo Serviço Social.

2. “A intervenção do Serviço Social se dá diretamente na questão social.” 

Essa afirmação é verdadeira ou falsa?

3. Assinale a alternativa correta.

A desigualdade social se define como:

a) Os efeitos da forma de produção em quaisquer modo de organização 

da sociedade.

b) A principal manifestação e expressão da questão social.

c) A base da questão social, manifestada nas condições precárias de vida 

dos sujeitos sociais.

d) A base da questão social, manifestada na condição de pobreza dos 

sujeitos sociais, devido ao não acesso à renda, exclusivamente.

e) Um problema social instaurado em países que apresentam fragilidades 

em políticas desenvolvimentistas, como o caso brasileiro.

4. Elabore uma breve análise comparativa entre o modo como se 

compreendia a intervenção do Serviço Social na década de 1930 e o modo 

como ela é compreendida nos dias atuais. 

5. Disserte sobre as novas competências e habilidades requeridas ao perfil 

profissional do assistente social, explicitando sua apreensão relativa à 

relevância das competências ética e política.

FINALIZANDO

No decorrer deste tema, você aprendeu que reflexões em 
torno do objeto de intervenção do Serviço Social não podem ser 
realizadas de forma desarticulada à trajetória histórica da profissão 
e da questão social no contexto brasileiro. Pôde ainda observar que 
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a relação Serviço Social e questão social foi inserida no debate da 
profissão desde o processo de Reconceituação, instalado a partir da 
década de 1970.

A leitura do tema também possibilitou o reconhecimento de que 
a preocupação com a definição do objeto de intervenção do Serviço 
Social é recorrente em vários autores, que apresentam divergentes 
posições. Portanto, não se trata de um posicionamento único e 
acabado, mas sim de uma discussão que acompanha o movimento 
da realidade em que se insere a profissão, bem como as próprias 
redefinições teóricas e práticas que ocorrem nela, a partir das novas 
demandas e das novas atribuições que surgem.

Por fim, você pôde observar que os desafios colocados aos 
assistentes sociais são inúmeros, tanto nos seus aspectos teóricos 
quanto práticos, diante da complexidade da questão social, a 
qual se mostra, se renova e se expressa no cotidiano da vida dos 
sujeitos que buscam os serviços desta profissão. Assim, afirma-se 
a exigência de profissionais criativos e competentes do ponto de 
vista técnico, teórico, ético e político, sobretudo, comprometidos 
com a afirmação dos direitos sociais e com o esforço da construção 
de uma sociedade mais justa, igualitária e equânime a todos os 
cidadãos.
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e grupos organizados de mulheres ou jovens, Organizações não 
Governamentais (ONGs), líderes comunitários, empresariais e de 
movimentos sociais, entre outros.

Demandas: manifestações de necessidades apresentadas 
explicitamente pelo usuário, ou identificadas pelo técnico, que 
exigem intervenções de natureza socioassistencial.

Desemprego: situação vivida pela População Economicamente 
Ativa (PEA), na qual há um afastamento involuntário, em caráter 
temporário, do mercado de trabalho. Esta situação dificulta a 
reinserção do trabalhador, podendo provocar marginalização, 
insegurança, indignidade e a sensação de inutilidade para o mundo 
social.

Ética: trata-se do conjunto sistemático de conhecimentos racionais 
e objetivos a respeito do comportamento moral dos homens. A ética 
é a parte da filosofia que se ocupa com o valor do comportamento 
humano, isto é, ocupa-se com a reflexão sobre os valores da vida, a 
virtude e o vício, o direito e o dever, o bem e o mal. A ética, também 
chamada moral (que deriva da palavra latina mores, “costumes”), 
define-se etimologicamente como a ciência dos costumes, tendo 
por objeto propor o modo como os indivíduos devem viver 
(MEIRELES; PAIXÃO, 2003).

Famílias: unidades constituídas por pessoas que com elas 
possuam laços de parentesco e/ou afinidade, que formem um 
grupo doméstico e vivam sob o mesmo teto, mantendo-se pela 
contribuição de seus membros. 

Movimentos sociais: são segmentos mais “politizados” do Terceiro 
Setor que, na luta pelo atendimento de demandas específicas, 
criam entidades de base – associações civis – que defendem uma 
determinada causa ou um determinado fim, assumindo caráter 
reivindicatório ou contestatório para com a sociedade e o Estado. 
São exemplos as associações de bairro, os grupos organizados em 
defesa de direitos, dentre outros.



T2 - Estratégias para intervenção profissional 21

Tema 2

Estratégias para 
intervenção profissional

POR DENTRO DO TEMA

1. Reconceituação: confrontos teóricos e sua importância para a 
construção da metodologia no Serviço Social

Para que você possa apreender com maior apropriação as 
estratégias para intervenção no Serviço Social, torna-se fundamental 
retomar alguns elementos que marcam a atual direção metodológica 
da profissão e sua respectiva instrumentalidade vinculada à determinada 
orientação teórico-metodológica que se funda no Movimento de 
Reconceituação nos idos dos anos de 1980.

Sendo assim, na direção de compreender não só o Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social, centrado nos seus confrontos 
teóricos, mas também a sua importância para a construção da 
metodologia dessa profissão, impõe-se recorrer a uma breve 
contextualização dos países latino-americanos nos idos dos anos de 
1960 a 1980.

Trata-se de uma época quando os países latino-americanos, sob 
regime político autoritário, foram fortemente marcados por relações 
de dominação e dependência dos Estados Unidos da América (EUA). 
No tocante aos movimentos sociais, suas reivindicações tinham como 
resposta da classe dominante a repressão ou projetos de reformas e, 
muitas vezes, a combinação de ambos.

Os Estados Nacionais, particularmente no Brasil sob o governo de 
João Goulart, instauraram reformas de caráter desenvolvimentista, 
de crescimento e de modernização ou, ainda, de implantação de 
programas minimalistas de redistribuição de terras e renda. Em tais 
ações estavam infiltrados discursos participativos como forma de “iludir” 
e acalmar as reivindicações da classe trabalhadora (FALEIROS, 2014).
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Quando a hegemonia da classe dominante sentia-se ameaçada pela 
massa trabalhadora, a repressão armada se colocava por meio de golpe 
de estado, como ocorreu no Brasil, onde foram dizimadas as lideranças 
de esquerda através da força bruta, desmobilizando os movimentos 
sociais. No entanto, os movimentos sociais se rearticulavam, inclusive 
na clandestinidade. Alguns deles contaram com o apoio de setores 
cristãos progressistas, como o movimento denominado de Teologia 
da Libertação. É nesse cenário que se instaura o movimento de 
Reconceituação do Serviço Social, como afirma Faleiros (2001, p. 143):

Tal movimento expressa as contradições e os conflitos das lutas 
sociais onde convivem as tendências conciliatórias e reformistas, as de 
ruptura com a ordem vigente, dentre outras mais limitadas às propostas 
de modernizar e minimizar a dominação (FALEIROS, 2001).

Nesse contexto, o Movimento de Reconceituação convive com 
intensos debates em várias dimensões, sobretudo do ponto de vista 
teórico-conceitual. A editora Humanista publicou um texto em 1975 
reunindo depoimentos de vários autores acerca dessa discussão. O 
conteúdo dos depoimentos, em sua maioria, afirmava que as mudanças 
em andamento do Serviço Social estariam restritas ao meio acadêmico 
sem vínculo com as instituições (FALEIROS, 2001).

No que se refere ao confronto acerca do Movimento de 
Reconceituação, Faleiros (2014, p. 144/145) destaca cinco principais 
visões:

1. Diego Palma (1977): ressalta o surgimento da reconceituação 
associado à maior presença dos movimentos sociais em determinados 
países, destacando a grande variedade de tendências na década de 
1970.

É nessa conjuntura que é preciso situar o movimento 
de reconceituação não como um projeto isolado 
e vanguardista, mas como um processo vivo e 
contraditório de mudanças no interior do Serviço 
Social latino-americano. A ruptura com o Serviço 
Social tradicional se inscreve na dinâmica de 
rompimento das amarras imperialistas, de luta pela 
libertação nacional e de transformações da estrutura 
capitalista excludente, concentradora, exploradora.
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2. Ezequiel Ander-Egg (1984): reconhecimento do caráter marxista 
da reconceituação; antes disso, era considerado rígido, inflexível, 
incoerente e desvinculado da prática e, portanto, teoricista e verbalista. 
Defende o esquema de planejamento como guia metodológico da 
profissão.

3. Josefa Batista Lopes (1979): opõe funcionalismo e dialética 
na análise do objeto em Serviço Social, sem diferenciar questões 
específicas, os debates e as propostas do pensamento dialético, uma 
vez que adota a metodologia dos modelos de ação.

4. Barreix (1975): parte do princípio de que houve uma mudança do 
“ajustamento” para transformação.

Essas visões traduzem o esforço político e teórico de superação 
do tradicional, implícito ao Movimento de Reconceituação do 
Serviço Social, que surgiu nos marcos da década de 1960 e tem seus 
rebatimentos no Brasil na segunda metade dos anos 1970.

Tais confrontos, presentes com muita intensidade no Movimento 
de Reconceituação, possibilitaram ao Serviço Social um repensar com 
autocrítica e contestação, distintas dimensões da profissão, seja do 
ponto de vista teórico e prático, seja do político. Dessa forma, compõem-
se as bases necessárias para a negação da orientação humanista-cristã 
e da prática assistencialista que marcou a gênese histórica e a trajetória 
da profissão. Esse repensar assume nova tendência político-ideológica 
de ruptura com o tradicionalismo enquanto projeto vivo de mudanças 
profissionais, inscrito na,

Essa mudança da profissão tornou-se possível por meio da 
construção de uma relação orgânica com os movimentos sociais e 
mediante condicionantes conjunturais e acadêmicos: emersão das 
organizações de classe e interlocução com o marxismo.

[...] dinâmica de rompimento das amarras imperialistas, 
de luta pela libertação nacional e de transformações 
da estrutura capitalista excludente, concentradora e 
exploradora. (FALEIROS, 1986, p. 51).
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A reconceituação do Serviço Social não consiste 
numa revolução linear da assistência social à sua 
transformação, mas na luta constante pela construção 
de uma sociedade sem exploração e dominação 
mudando-se às relações pessoais, políticas, 
ideológicas e econômicas nas diferentes instituições 
da cotidianidade. (FALEIROS, 2001, p. 161.)

Acrescenta-se ainda que os confrontos teóricos instaurados no 
decorrer do Movimento de Reconceituação, inauguram o ingresso 
da profissão nos espaços acadêmicos enquanto área de produção 
de conhecimento, cujas produções progressivamente e de maneira 
acelerada vêm ganhando espaços nesse âmbito, registrando, nos 
dias atuais, significativo escopo de produções teóricas e sendo 
reconhecida por outras áreas do saber.

É nesse movimento que a temática do método e da metodologia 
em Serviço Social passa a compor a agenda de preocupações 
teórico-práticas da profissão.

2. Breves reflexões acerca da metodologia

O termo metodologia permite reconhecer a existência de uma 
relação entre actos profissionais e objetivos da profissão. Em Serviço 
Social, apreendem-se por actos profissionais a entrevista, a visita 
domiciliar, o acompanhamento, dentre outras ações; já por objetivos, 
entendem-se a informação, a orientação, o acompanhamento, a 
intervenção, etc.

Sendo assim, entende-se por método em Serviço Social “a forma 
como atua o trabalhador social desde o primeiro encontro com o 
usuário até a finalização da intervenção com o mesmo” (ROBERTIS, 
2006, p. 111 apud SANTOS, 2012, s/p).

Compartilhando com o que diz o mesmo autor, entende-se 
como metodologia em Serviço Social as orientações e/ou algo 
que nos possibilitam delimitar e estudar as “maneiras de atuar”, 
considerando que essa atuação se desenvolve como processo 
sequencial, organizado, sistematizado com princípios e valores 
subjacentes às orientações normativas da profissão.

Os postulados democráticos do projeto de ruptura, explicitados 
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fortemente no movimento de reconceituação, foram marcados 
“basicamente por uma evolução teórico-prática da profissão, bem 
como pelas formas como apreende, organiza e opera seu saber 
determinado pelas características antagônicas dos contextos 
institucionais e sociais” (BAPTISTA, 2006 apud FREIRE; CÂNDIDO, 
2013, p. 358).

Na trajetória histórica da profissão, há vários paradigmas teórico-
metodológicos, algumas vezes concorrentes entre si. Os mais 
visíveis referenciais teórico-metodológicos paradigmáticos que se 
contrapuseram no interior do Serviço Social são o positivismo e o 
marxismo.

Não se reconhece, então, a historicidade nem o movimento da 
sociedade. Seu principal autor é Augusto Comte, que acredita que “o 
positivismo tende poderosamente, pela sua natureza, a consolidar 
a ordem pública pelo desenvolvimento de uma sábia resignação” 
(LÖWY, 2008 p. 43).

Por outro lado, o método dialético de Marx infere que

Enquanto ciência social, o positivismo tem como 
hipótese fundamental que o funcionamento das 
sociedades humanas [é regulado] por leis naturais, 
independentemente da sua vontade e ação, ou 
seja, as relações sociais, políticas, econômicas [se 
desenvolvem] em harmonia de acordo com a lei 
natural. (FREIRE; CÂNDIDO, 2013, p. 358).

[...] todos os fenômenos econômicos ou sociais, 
todas as chamadas leis da economia e da sociedade, 
são produto da ação humana e, portanto, podem ser 
transformados por essa ação. Não são leis eternas 
absolutas ou naturais. São leis que resultam da 
ação e da interação, da produção e da reprodução 
da sociedade pelos indivíduos e, portanto, podem 
ser transformadas pelos próprios indivíduos num 
processo que pode ser, por exemplo, revolucionário. 
(LÖWY, 2008 p. 15).
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Se, por um lado, o positivismo fundamenta-se nas leis naturais, 
“o marxismo acredita que o fator econômico é determinante na 
vida e nas relações dos sujeitos sociais”, o qual, entretanto, pode ser 
transformado conforme haja uma ação coletiva a fim de modificar 
a ordem estabelecida. “O método dialético rompe com a questão 
do natural das coisas [e reconhece] que a contradição do sistema 
capitalista [produz] e reproduz as desigualdades sociais” que impactam 
no cotidiano da vida em sociedade (FREIRE; CÂNDIDO, 2013, p. 359).

Desse modo, coloca-se ao Serviço Social “o desafio constante de 
produzir e reconstruir crítica à teoria num intuito de superar limites 
e estabelecer coerência em sua matriz teórica” que orienta o agir 
profissional (FREIRE; CÂNDIDO, 2013, p. 359).

O Serviço Social, como você já sabe, se define como uma prática 
social e histórica, o que impõe “a necessidade de constante revisão 
teórica, metodológica, para um agir comprometido e coerente com a 
realidade em que atua” (SETUBAL, 2009, p. 118).

Dessa forma, a não apropriação e a fragilidade de incorporação de 
referenciais teórico-metodológicos pelos assistentes sociais resultarão 
de maneira determinante na fragilidade da utilização do instrumental 
técnico-operativo. 

Nesse sentido, faz-se necessário que a metodologia do Serviço 
Social 

[...] supere tanto o formalismo das etapas preconcebidas, 
dos elementos preestabelecidos numa estrutura 
rígida, como o empirismo (experimentação inspirada 
nas situações pessoais, na preocupação apenas da 
aplicabilidade) e o ecletismo (posições misturadas, 
sem crítica das teorias funcionalista, fenomenológica e 
dialética). 
[...]
O desafio metodológico da profissão é trabalhar 
a representação e a reprodução a fim de mediar 
suas complexidades, [o que] envolve uma série de 
pressupostos de diferentes abordagens. 
[Para tanto], o Serviço Social se apropria da teoria 
marxista, com a introdução do conceito de participação 
popular, na busca de uma ruptura com a visão 
conservadora. (FREIRE; CÂNDIDO, 2013, p. 360). 
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Desse modo, vale destacar que os pressupostos metodológicos 
que fundamentam a prática profissional no momento presente, bem 
como seus processos e suas estratégias interventivas, para responder 
às demandas que chegam aos serviços, são principalmente dois: “[...] 
O primeiro é considerar a questão social como base de fundação 
sócio-histórica do Serviço Social, e o segundo é apreender a ‘prática 
profissional’ como trabalho e o exercício profissional inscrito em um 
processo de trabalho” (IAMAMOTO, 2008, p. 57).

Assim, reside o claro reconhecimento do Serviço Social como 
uma profissão socialmente determinada na história da sociedade 
brasileira, cuja prática profissional insere-se na relação entre Serviço 
Social e processos de trabalho, ou seja, quando a referida prática se 
consubstancia no exercício profissional inscrito no âmbito de processos 
e relações de trabalho. 

Portanto, a “compreensão dos fundamentos históricos, teóricos 
e metodológicos do Serviço Social torna-se um aspecto relevante” 
para definir “os modos de atuar e de pensar enquanto intervenção, 
visualizando a teoria assumida pelo Serviço Social na leitura da realidade, 
para o enfrentamento à questão social”, comprometendo-se com os 
interesses da classe trabalhadora, na garantia de seus direitos sociais.

Para Faleiros (2005, p. 117), a questão da metodologia:

[...] está imbricada na discussão teórica da articulação 
entre o fazer e poder fazer, entre o poder e o fazer 
poder no processo de estruturação das relações 
sociais. Por isso metodologia ou método, não é 
demais repetir, não consiste num conjunto de 
etapas, numa série de recomendações. Metodologia 
implica a análise das condições e das forças em 
presença para empreender uma ação com a crítica 
dos caminhos possíveis e das consequências 
previsíveis teórica e praticamente, em decorrência da 
disposição estratégica e tática dos meios e recursos 
para produzir efeitos. (FALEIROS, 2005, p. 117).
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3. Prática e estratégias de intervenção em Serviço Social: formas, 
processos e produção do conhecimento

A prática e as estratégias de intervenção do Serviço Social se 
expressam na dimensão técnico-operativa da atuação do assistente 
social, a qual se vincula diretamente com as dimensões teórico-
metodológica e ético-política da profissão.

Partimos do reconhecimento de que o Serviço Social se constitui 
numa profissão que atua na mediação da garantia dos direitos da 
população por meio das políticas sociais.

A partir dessa premissa, torna-se imperativo que a prática do 
assistente social contenha os seguintes elementos:

a) Clareza e apropriação da orientação teórico-metodológica de 
suas ações (visão do sujeito e das relações sociais em que se insere).

b) Clareza e compromisso ético-político no atendimento às 
necessidades demandadas, respondendo às requisições da sociedade 
em consonância com os valores e princípios subjacentes ao projeto 
ético-político da profissão.

c) Identificação e utilização adequada dos instrumentos e das 
técnicas como meios para alcançar as finalidades profissionais e não 
como fins em si mesmos, aplicáveis a partir de manuais preestabelecidos.

Desse modo, a prática profissional se concretiza com uso de 
instrumentos e técnicas, vinculadas a um referencial teórico e a uma 
dada compreensão ético-política do fazer, compreendendo o papel da 
profissão junto à totalidade da vida social.

Trata-se de uma profissão eminentemente interventiva, o que não 
significa ser apenas “tarefeira” ou resultado de praticismo. Ou seja,

O reconhecimento do caráter interventivo do 
assistente social supõe uma capacitação crítico-
analítica que possibilite a construção de seus objetos 
de ação em suas particularidades sócio institucionais 
para a elaboração criativa de estratégias de intervenção 
comprometidas com as proposições ético-políticas 
do projeto profissional. (CRESS, 2005, p. 379).
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Assim, você deve ter claro que os instrumentos e as técnicas são 
os meios que garantem a direção social do exercício profissional, 
compondo uma das dimensões da atuação profissional, o que se 
define como a dimensão técnico-operativa.

Tal dimensão só adquire sentido e direção mediante a postura 
teleológica do profissional, a qual contém liberdade e criatividade 
nas suas escolhas e na finalidade de seu trabalho, sendo vinculada ao 
caráter social e ético-político do projeto profissional. Não existe, nesse 
contexto, neutralidade na escolha e no uso dos instrumentos técnico-
operativos, ou seja, o instrumental utilizado pelo assistente social não 
é neutro.

As escolhas do instrumental inserem-se num contexto de listagem 
de instrumentos e métodos que requerem do profissional clareza das 
incumbências profissionais no cenário em que atua; conhecimento dos 
modos de ser e viver dos usuários; clareza das finalidades profissionais 
em relação às demandas identificadas com os usuários; e condições 
objetivas de trabalho (conjuntura, recursos humanos e materiais, 
condições institucionais). As técnicas utilizadas, por sua vez, articulam-
se à habilidade humana de criar e utilizar os instrumentos.

Ao se referir à prática e às estratégias da ação profissional, você 
deve ter em mente que a materialização e a concretude dessa prática 
e a utilização de suas estratégias para efetiva intervenção ocorrem com 
base na formulação de objetivos e finalidades da ação.

Você deve caracterizar as ações que devem ser realizadas, as 
quais, por via de regra, são condicionadas com base nas demandas e 
necessidades dos usuários que se apresentam em determinado campo 
de atuação profissional.

3.1. Planejamento e processos de intervenção profissional

Agora que você já sabe que a forma como o Serviço Social 
concretiza sua ação ocorre por meio da utilização de instrumentos 
técnico-operativos, fica a seguinte questão: como você vai organizar a 
sua intervenção profissional?

As ações deverão ser incluídas em um Plano de Ação que vai 
dar detalhes do processo interventivo profissional de cada um dos 
assistentes sociais, visando garantir respostas às demandas do campo 
de trabalho onde se efetiva o exercício profissional.
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Elaborar um Plano de Ação é também fazer um planejamento 
técnico. Para Lewgoy e Silveira (2007, p. 236), “planejar significa 
organizar, dar clareza e precisão à própria ação; transformar a realidade 
numa direção escolhida; agir racionalmente e intencionalmente; 
explicitar os fundamentos e realizar um conjunto orgânico de ações”. 

O planejamento do Serviço Social, em qualquer campo de 
atuação da área, pressupõe três processos básicos de intervenção 
que respondem aos desafios enfrentados na prática profissional: 
processos político-organizativos; processos de planejamento e gestão; 
e processos socioassistenciais (NOGUEIRA; MIOTO, 2006, p. 10-11).

Nesse contexto, os processos político-organizativos incluem um 
conjunto todo de ações voltadas à mobilização e à assessoria por 
meio das abordagens individual e coletiva. Tais processos requerem a 
habilidade em fomentar a articulação, incrementando discussões entre 
as ações e o espaço sócio-ocupacional, entre a comunidade e outras 
instituições, em busca da universalização, da ampliação e da efetivação 
de direitos.

A título de exemplo, se você estiver atuando no campo da Assistência 
Social, junto ao Centro de Referência (CRAS), a organização das ações 
poderá ser elaborada com a participação dos vários atores envolvidos 
no processo, ou seja, ela pode envolver a rede privada presente no 
território, as famílias e indivíduos, público-alvo das atenções ofertadas 
neste campo, lideranças comunitárias, profissionais de outras políticas 
setoriais que atuam no território etc.

Esse processo é constituído por elaboração de boletins informativos; 
agenda de reuniões; mobilização da comunidade e dos atores 
envolvidos; organização de oficinas; dentre outros.

Quanto aos processos de planejamento e gestão, ainda para 
(NOGUEIRA; MIOTO, 2006), estes se vinculam “a um conjunto de ações 
profissionais que no âmbito das instituições e serviços se voltam para o 
planejamento e a gestão dos mesmos, da informação, organização e 
gerenciamento de programas, projetos” (GERBER, 2011, p. 3). 

Tais processos têm por objetivo “efetivar a intersetorialidade (gestão 
das relações interinstitucionais)”, por meio da “criação de protocolo 
entre serviços, programas e instituições no conjunto das políticas 
sociais”, definindo-se como “base para o trabalho do/a assistente social 
e para os demais membros da equipe de trabalho” (GERBER, 2011, p. 3).
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Ainda tendo como exemplo o campo da Assistência Social, esse 
processo se concretiza através da elaboração/criação de protocolos 
entre os serviços da assistência social; agenda de reuniões com a equipe 
multiprofissional; articulações e/ou visitas institucionais; sistematização 
de banco de dados; levantamento de demanda reprimida e formulação 
de propostas para o enfrentamento dessa demanda. 

Os processos socioassistenciais correspondem às ações de 
intervenção, operacionalizadas e efetivadas diretamente com 
os usuários dos serviços, tendo como lógica o atendimento dos 
usuários apreendidos enquanto “sujeitos de necessidades/demandas 
particulares, singulares; [os quais] apresentam diferentes enfoques 
interventivos, mas que interagem entre si” (GERBER, 2011, p. 4).

Segundo Nogueira e Mioto (2006, p. 13), são constituídos de quatro 
tipos de ações: “ações socioeducativas; ações emergenciais; ações 
socioterapêuticas e ações periciais”. Elas são assim definidas:

• Ações socioeducativas: “o profissional e os usuários juntos 
buscam alternativas para a demanda apresentada; há uma reflexão 
sobre a demanda e, através do diálogo, do saber profissional e 
institucional, são propostas alternativas de resolutividade” (GERBER, 
2011, p. 4).

• Ações emergenciais: atende demandas de natureza de 
emergência social, articuladas diretamente às necessidades básicas 
dos usuários e de suas famílias. Por via de regra, correspondem a ações 
que objetivam a concessão de serviços e benefícios concretos como, 
por exemplo: transporte; alimentação; cestas básicas; medicamentos 
etc. “Ressaltam-se a articulação com os demais recursos institucionais 
e comunitários e atendimento dentro da lógica do direito ao acesso 
aos bens e serviços públicos e não da lógica da caridade, filantropia ou 
benemerência” (GERBER, 2011, p. 5, grifos no original).

Ações socioterapêuticas: “Ocorrem no âmbito da relação 
profissional-usuário-familiar em situações de conflito e sofrimento 
emocional que interferem no processo saúde e doença ou na dinâmica 
familiar” (GERBER, 2011, p. 5). É preciso lembrar que estas ações não 
podem ser confundidas com terapias, com a psicologização do Serviço 
Social etc.

Ações periciais: “Visam subsidiar a decisão de outros profissionais 
(por ex. juízes; advogados), através da emissão de estudos e laudos”, 
pareceres e relatórios (GERBER, 2011, p. 5). Essas ações valem para 
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todos os campos de atuação? Isto é, elas deverão estar contidas no 
planejamento de qualquer campo de trabalho do assistente social? 

Sim, podem ser contempladas no planejamento em todos 
os campos de intervenção profissional do/a assistente social, 
resguardando-se, porém, a particularidade e a especificidade de cada 
campo, sendo que em algumas instituições algumas delas podem ser 
mais enfatizadas do que outras.

3.2. Produção de conhecimento em Serviço Social

Partindo da afirmação de que o Serviço Social, na atualidade, impõe 
lançar olhar às novas exigências postas à profissão, reconhecida como 
uma profissão eminentemente investigativa e interventiva, os breves 
apontamentos acerca da produção do conhecimento em Serviço 
Social explicitados no presente Caderno de Atividades não tiveram a 
intenção de esgotar o assunto. Eles apenas apontam alguns elementos 
com intuito de provocar em você o interesse para aprofundar o assunto, 
sobretudo por reconhecer a expansão dos cursos de graduação e dos 
programas de pós-graduação em Serviço Social nos últimos anos, os 
quais têm produzido um expressivo conhecimento nesta área. 

As determinações sob as quais a prática profissional se encontra e 
as diversas exigências postas ao Serviço Social levam a repensar e (re)
direcionar a profissão, proporcionando espaços de reflexão no âmbito 
teórico, metodológico, ético, político, pedagógico e seus demais eixos 
fundantes.

Ao assistente social é exigida uma certa bagagem teórico-
metodológica para que possa elaborar uma interpretação crítica do 
contexto do qual faz parte, impondo incluir ao exercício profissional 
dimensionar o novo e captar, segundo Iamamoto (2001, p. 80), “inéditas 
mediações históricas”, ou seja, desenvolver ações diferenciadas para 
sua efetiva intervenção, cabendo ao profissional decifrar e apreender 
as múltiplas facetas da questão social, para que torne possível projetar 
formas de resistência e enfrentamento.

Articulado a um compromisso para e com a sociedade, a produção 
de conhecimento no Serviço Social, dadas as suas características, pode 
e deve responder à sociedade, ou seja, a prática alimenta a teoria e a 
teoria alimenta o agir e a prática profissional. Torna-se imperativo romper 
com certa confusão ainda presente na fala de alguns profissionais: a 
prática é uma coisa e a teoria é outra – um grande equívoco.
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Os cursos de pós-graduação têm se consolidado e alcançado 
reconhecimento nas diferentes áreas do saber, contribuindo de forma 
decisiva para a formação de pesquisadores e docentes, o que resulta 
em expressivo acervo de produção de conhecimento em Serviço 
Social.

Por outro lado, cabe registrar que a produção do conhecimento 
nessa área não deve se limitar aos espaços acadêmicos, pois, dado 
o caráter prático investigativo e interventivo da profissão, o espaço 
da prática se constitui num local profícuo para a produção do 
conhecimento. 

Para tanto, torna-se imprescindível a incorporação da cultura de 
sistematização de dados e informações coletados no cotidiano da 
prática profissional, a qual, por sua vez, se constituirá em objeto de 
tratamento e análise para posterior produção de conhecimento, 
resultando na redefinição da prática e do compartilhamento de 
experiências com outros profissionais que atuam no mesmo campo 
ou em campos correlatos.

Dessa forma você poderá observar que a prática do Serviço Social 
se constitui num espaço privilegiado para produção do conhecimento: 
primeiro porque os sujeitos da pesquisa já estão colocados no próprio 
campo de atuação; segundo porque é imperativo haver a prática 
da investigação, de ir além da aparência na atuação profissional dos 
assistentes sociais; e terceiro porque os resultados da investigação 
trarão contribuições efetivas para a redefinição do agir profissional.

As indagações referentes à prática profissional imprimem um 
caráter científico ao momento do agir, concretizando a apreensão do 
complexo movimento do real, além de consolidar a postura investigativa 
e a pesquisa como atividade primordial e consequentemente capaz 
de possibilitar a construção de novos saberes e novas formas de 
enfrentamento das diversidades que se colocam a profissão.

Cabe ressaltar que essas atitudes devem ser pautadas em 
consistentes fundamentos teórico-metodológicos, visando responder 
às reais necessidades da demanda profissional.

Você deve pensar a sua prática e sua vinculação com a teoria de 
modo que consiga visualizar propostas de ação fundamentadas e 
coerentes, superando a dicotomia entre teoria e prática. Além disso, 
você deve apreender e analisar dados da realidade em que atua, 
mergulhando num processo reflexivo e altamente criativo, em busca 
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de compreender a dinâmica dos processos determinantes da vida 
humana social, de forma que se possibilite direcionar a ação profissional 
em consonância às novas necessidades do sujeito social.

Portanto, a produção do conhecimento em Serviço Social, por 
meio da pesquisa e da atitude investigativa no exercício da prática, 
possibilita a superação da prática pela prática, fornecendo, de forma 
decisiva, subsídios para o desvendamento de algumas configurações 
dos processos do cotidiano.

Reflexões sobre os fundamentos do Serviço Social: Trabalho, 
Ser Social, Relações de (Re)produção e Desafios Contemporâneos 

• Leia o artigo de Maria A. B. de Carvalho, que apresenta um 
conteúdo bastante pertinente à temática abordada neste Caderno 
de Atividades. A autora discorre sobre o Serviço Social, articulando o 
assunto ao movimento real da sociedade burguesa e sua vinculação 
com a profissão. Inicia o artigo com reflexões relativas ao complexo 
do ser social burguês que estruturam as condições necessárias 
para o surgimento da profissão e sua relação com as condições 
objetivas para o Serviço Social se reproduzir como especialização do 
trabalho, interferindo no conjunto das relações sociais capitalistas e 
respondendo, historicamente, às demandas que lhe são socialmente 
apresentadas.

Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/

article/view/97/95>. Acesso em: 4 fev. 2015.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

ACOMPANHE NA WEB

AGORA É A SUA VEZ
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1. Como é do seu conhecimento, na atualidade, o Serviço Social impõe 

lançar o olhar às novas exigências postas à profissão, diante da convivência 

de velhas e novas demandas que surgem nos diversos campos de 

atuação, mediante a complexidade e o acirramento da questão social 

contemporânea.

Com base na leitura do tema, explique a relevância da postura investigativa 

intrínseca à prática profissional do assistente social.

2. Leia o seguinte parágrafo:

“Mediante o reconhecimento de que o Serviço Social se define como 

uma prática social e histórica, pode-se afirmar que não há necessidade 

de constante revisão teórica, metodológica, pois a própria prática num 

determinado contexto histórico já é suficiente para garantir a direção de 

um agir comprometido e coerente com a realidade em que se atua.”

A afirmativa anterior é:

Falsa (   ) Verdadeira (   )

3. Assinale a alternativa correta.

A metodologia do Serviço Social pode ser definida como:

a) Formas e maneiras de atuar no cotidiano da prática, por meio da 

utilização de instrumentos técnico-operativos, à luz de pressupostos 

teórico-conceituais.

b) Formas e maneiras de atuar no cotidiano da prática, por meio da 

utilização de instrumentos técnico-operativos, à luz de pressupostos 

empíricos.

c) Formas e maneiras de atuar no cotidiano da prática, por meio da 

utilização de instrumentos técnico-operativos, exclusivamente para 

atender às necessidades apresentadas pelos usuários, prescindindo de 

orientação teórico-metodológica.

d) Utilização eficiente do instrumental técnico-operativo da profissão, 

adequado à missão e às orientações da instituição na qual se desenvolve 

o exercício profissional.

e) A forma como atua o trabalhador social desde o primeiro encontro com 

o usuário até a finalização da intervenção com este, visando responder as 

necessidades do usuário dentro dos limites institucionais em que se instala 

o profissional.
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4. Disserte sobre a importância da produção de conhecimento em Serviço 

Social e sua relação com a prática.

5. Explicite os principais processos com que se realiza a prática profissional 

do Assistente Social.

No discorrer do tratamento do tema “Estratégias para 
intervenção profissional” apresentado neste texto, você aprendeu 
que reflexões em torno desse assunto não podem ser realizadas 
de forma descontextualizada da trajetória histórica da profissão, 
particularmente do Movimento de Reconceituação no Serviço 
Social, instaurado com maior presença no Brasil a partir da década 
de 1980; além disso, situar-se no momento presente é fundamental.

A leitura deste material também possibilitou apreender que o 
caminho trilhado pelo Serviço Social para conformar suas atuais 
configurações práticas e teóricas não foi linear, pois resultou de 
muitos confrontos e debates, os quais ainda permanecem.

O constante e permanente debate em torno da metodologia e os 
pressupostos teórico-metodológicos em Serviço Social vinculam-se 
ao caráter histórico da profissão, a qual se transforma conforme se 
transforma a realidade em que se insere. Portanto, a permanente 
desconstrução e reconstrução dos seus elementos constitutivos lhe 
garante o estatuto de uma profissão histórica que se concretiza nos 
processos de trabalho no mundo do trabalho.

Nessa direção, torna-se possível afirmar o quanto é desafiante o 
exercício profissional do assistente social e mostrar a relevância da 
profissão que se renova e se reconstrói historicamente, sempre em 
sintonia com o momento e as demandas presentes.

Por fim, a leitura deste tema permitiu o reconhecimento da 
fundamental e indiscutível relevância de se produzir conhecimento 
a partir do Serviço Social, pois o seu caráter histórico, agregado 

FINALIZANDO
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ao caráter eminentemente de uma profissão prática e interventiva, 
possibilita a contribuição de forma decisiva para a produção de 
conhecimentos vinculados a buscas de respostas para mediar a 
melhoria de condição de vida da população, materializando-se, 
assim, conhecimentos produzidos à luz do efetivo compromisso 
ético-político com uma sociedade mais justa para todos.
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GLOSSÁRIO

Desenvolvimentista: relativo ao desenvolvimentismo. Trata-se 
de ideologia política cuja viabilização operacional se dá através 
de mecanismos de planejamento e programação das ações 
políticas. Os pilares políticos do modelo desenvolvimentista são a 
política econômica produtivista e a política social incorporadora 
de segmentos sociais ao estatuto da cidadania. O termo 
estabeleceu a diferenciação entre países já desenvolvidos e os 
ainda subdesenvolvidos ou em desenvolvimento – cuja missão seria 
tornar-se desenvolvido tendo como modelo os países do 1º mundo. 
Tornou-se o projeto político dominante do ocidente e de alguns 
outros países. No Brasil, o modelo presidiu a condução do país e as 
relações Estado/Mercado desde a década de 1930.

Ecletismo: utilização de abordagens teóricas e matrizes do 
conhecimento diversas para análise da realidade, por julgar que 
assim é melhor do que usar apenas os recursos de uma determinada 
abordagem. 

Empirismo: enquanto modo filosófico, trata-se de uma doutrina que 
se baseia na experiência, exclusivamente como única (ou principal) 
fonte de conhecimento.

Formalismo: termo derivado do latim “forma” (morphé, em grego), 
que é o aspecto ou a aparência em que se encontram organizados 
os elementos de um objeto: sinais gráficos, sons, cores, linhas, 
massas e até vazios. No Serviço Social, insere-se a definição de 
formalismo articulado a limitar a descrição do objeto em análise, 
como se este fosse visto pela primeira vez, e trata cada fato como 
se também acontecesse pela primeira vez, dando uma forma àquilo 
que se observa.

Marxismo: doutrina filosófica, política e econômica de Karl Marx 
(1818-1883) que analisa os processos históricos segundo método 
dialético, histórico e materialista, à luz da luta de classe.

Positivismo: corrente sociológica que surgiu como desenvolvimento 
do Iluminismo e das crises social e moral do fim da Idade Média. 
Utiliza-se dos mesmos métodos investigativos aplicados às ciências 
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naturais para explicar a sociedade humana. Seu principal autor é o 
francês Augusto Comte (1789-1857). 

Teologia da Libertação: trata-se de um movimento 
supradenominacional, apartidário, contido de teologia política, 
que engloba várias correntes de pensamento  que interpretam 
os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação 
de injustas condições econômicas, políticas ou sociais. Ela foi 
descrita pelos seus proponentes como reinterpretação analítica 
e antropológica da fé cristã, em vista dos problemas sociais. A 
teologia da libertação está diretamente relacionada ao movimento 
ecumênico, que busca o retorno à união e à comunhão de todas as 
religiões cristãs.
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Tema 3

A particularidade da 
intervenção em Serviço 
Social

POR DENTRO DO TEMA

O significado da categoria mediação no Serviço Social

De acordo com Vergara (2003, p. 3): 

Faleiros (1997) faz a seguinte ponderação que julgamos pertinente 
para nosso estudo: 

A mediação, como processo de comunicações, 
informações e estabelecimento de relações sociais, 
no qual os usuários tenham expressão de identidade e 
de atitudes, leva a instituição a se identificar como um 
espaço de convergência de sujeitos históricos, do social 
e da expressão pessoal, com sujeitos mobilizados, 
organizados e participativos, fazendo história e 
buscando permanentemente seus direitos de cidadãos. 

A sistematização não implica situar-se fora das 
instituições, mas no estabelecimento de uma nova 
estratégia de conhecimento e ação. Essa estratégia 
implica uma nova visão da palavra e da ação das 
classes subalternas, como uma mediação de um 
sistema complexo de relações sociais estruturais. 
A prática torna-se mediatizada não pelas normas e 
controles institucionais mas por um plano de análise 
que se constrói historicamente na própria práxis de 
relações entre as forças em presença e das quais os 
profissionais fazem parte.
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Segundo o autor, o profissional tem que se colocar como ator 
social que interage no interior do campo institucional, intervindo nas 
relações de força, fortalecendo os poderes dos usuários, buscando 
resgate da cidadania, da autonomia, da autoestima e dos valores 
individuais e coletivos dos mesmos.

Em Faleiros (1999) encontramos o seguinte, em relação à 
categoria mediação:

Vergara (2003, p. 7) continua:

A construção e a desconstrução de mediações, no 
processo de fragilização e fortalecimento do poder, 
implicam um instrumental operativo para captar as 
relações e elaborar estratégias que constituem o 
campo de uma profissão de intervenção social na 
constante relação teoria/prática.

O Serviço Social, como profissão interventiva, 
cujas ações ocorrem junto a problemas reais que 
demandam soluções objetivas e com cientificidade 
entende a prática dentro dos seguintes elementos 
estruturais, segundo Pontes (1997): 
1 – “a teoria social”, apontando o método 
2 – “o projeto de sociedade”, o que se quer atingir 
3 – “o projeto profissional”, que dá direção à ação 
4 – “o instrumental teórico-técnico de intervenção”, 
os instrumentos teóricos e metodológicos “da 
prática”.
Historicamente o Serviço Social adquiriu cunho 
de cientificidade buscando embasamento teórico 
e epistemológico para qualificar as intervenções. 
A prática do Assistente Social não funciona mais 
como uma ação que tem começo, meio e fim, mas 
como processo contínuo, investindo na capacitação 
teórico-metodológica dos seus profissionais. A nova 
configuração social alicerçada no sistema capitalista, 
no neoliberalismo, exige dos profissionais constante 
aprimoramento e qualificação visando respostas 
às demandas oriundas dessa desorganização da 
realidade social. 
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De acordo com Vergara (2003, p. 10), como profissão, o Serviço 
Social 

Para Vergara (2003, p. 8), a mediação, então:

Para este modelo de prática, a que visa superação 
da problemática vivida pelos usuários, aqueles que 
buscam apoio e orientação, principalmente nas 
instituições, as mediações surgem como resposta 
às demandas dos mesmos e como suporte, com 
qualidade, para as ações dos profissionais. 

tem a perspectiva de organizar a metodologia 
de intervenção, comprometida com usuários 
despojados de seus direitos, constituindo-se em 
categoria central da prática pelas potencialidades 
que apresenta, propiciando ao Assistente Social 
interagir com os mesmos no enfrentamento das 
demandas apresentadas. 
A metodologia reconceituada do Serviço Social 
permite ao profissional identificar nas mediações o 
concreto e apreender a sua particularidade histórico-
social, identificando determinantes, vinculações 
e a complexidade das problemáticas sociais. Em 
outras palavras, significa dizer que o profissional 
através da postura reflexiva recompõe o “campo de 
mediações”, lugar das articulações e enfrentamentos 
dos pragmatismos institucionais.

se reveste de peculiaridade, atuando sobre “todas as 
necessidades humanas de uma dada classe social, os 
subalternizados” (FALCÃO, 1987, p. 51), porquanto 
atuando nas relações socioinstitucionais se diferencia 
de outras profissões porque tem condições de intervir 
no todo, considerando todas as partes que o formam. 
É o que Netto (1992) chama de sincretismo prático 
profissional. Profissionais trabalhando às várias 
necessidades sociais e o trabalho implica acionar 
os mecanismos institucionais que incidem sobre a 
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problemática sincretizada. Isso mostra que o campo 
institucional, embora permeado de diferenciações e 
contradições, “se mostra rico em determinações e 
mediações”, segundo Pontes.

Formulação e Planejamento de Projetos Profissionais em 
Serviço Social

Couto introduz o assunto (s/d, p. 1) da seguinte forma:

Nesse contexto, Couto (s/d, p. 3-4) diz que o projeto profissional

Um dos grandes desafios hoje colocados aos 
assistentes sociais consiste em formular projetos que 
materializarão o trabalho a ser desenvolvido. Cada 
vez mais, é imperativo ao assistente social identificar 
aquilo que requer a intervenção profissional, bem 
como reconhecer de que forma essa intervenção irá 
responder às necessidades sociais que, transformadas 
em demandas, serão privilegiadas nos processos de 
trabalho nos quais a profissão é requerida. 

Como trabalhador especializado, o assistente 
social deve apresentar propostas profissionais que 
vislumbrem soluções para além da requisição da 
instituição, cujas demandas são apresentadas na 
versão burocratizada e do senso comum, destituídas 
da tradução ético-política ou da interpretação 
teórico-metodológica. Portanto, cabe ao assistente 
social a responsabilidade de imprimir na sua ação 
os saberes acumulados pela profissão, ao longo 
do processo de reelaboração das demandas a ele 
encaminhadas (PAIVA, 2000, p. 81).

é um importante instrumento para o trabalho com 
outros profissionais, quando houver, e também de 
balizamento do entendimento da profissão pela 
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Para Bartasson (2011, s/p), planejar é o mesmo que “buscar 
alcançar objetivos. O planejamento faz parte da vida das pessoas. 
Para Marx ‘o ato de planejar é inerente ao ser humano’. Como 
humanos dotados da consciência, antes de executar qualquer 
ato, ele já foi planejado mentalmente.” O planejamento envolve 
elaboração, implementação, controle e avaliação de programas, 
planos e projetos. Bartasson (2011, s/p) continua:

instituição que contrata. O projeto de trabalho deve 
compor as normas de regulação instituída, ser um 
elemento presente nas negociações, no espaço 
sócio-ocupacional. Ao apresentar o projeto de 
trabalho, o assistente social estabelece parâmetros 
importantes da relação profissional dentro da 
instituição em que trabalha. 
[...] Ao ser formulado, deve indicar como se coloca 
ante as demandas da população, como pretende 
atendê-las e como a população pode exercer o 
controle do trabalho a ser executado. Aliás, essa 
formulação responde diretamente a um preceito 
do Código de Ética, que, no artigo quinto, indica 
como deveres do assistente social na relação com os 
usuários, dentre outros: “contribuir para a viabilização 
da participação efetiva da população usuária nas 
decisões institucionais“ e “[...] democratizar as 
informações e o acesso aos programas disponíveis 
no espaço institucional, como um dos mecanismos 
indispensáveis à participação dos usuários”. 
[...]
Desse modo, é importante ressaltar que o projeto 
de trabalho não é um mero instrumento e, 
muito menos, um manual a ser seguido; ele deve 
condensar as possibilidades e os limites colocados 
ao profissional para executar suas tarefas e deve 
iluminar sua constante avaliação da eficácia de seus 
instrumentos, técnicas e conhecimentos para atingir 
as metas propostas, que devem estar articuladas aos 
elementos presentes no espaço sócio-ocupacional, 
como também referendarem os compromissos 
profissionais. 



T3 - A particularidade da intervenção em Serviço Social46

Para Baptista (2007), o planejamento social é revestido 
com uma dimensão política, pois este tem em seu 
cerne o processo contínuo de tomada de decisões, 
que são geralmente inscritas em relações de poder, 
que vai caracterizar o envolvimento de uma função 
política. 
[...]
Hoje, tem-se a certeza de que, para que o planejado 
se efetive na direção desejada, é fundamental 
que, além do conteúdo tradicional e de leitura da 
realidade para o planejamento da ação, sejam aliados 
à apreensão das condições subjetivas do ambiente 
em que ela ocorre: o jogo de vontades políticas 
dos diferentes grupos envolvidos, a correlação de 
forças, a articulação desses grupos, as alianças ou 
as incompatibilidades existentes entre os diversos 
segmentos (BAPTISTA, 2007, p. 18).
A leitura da realidade, a percepção das dificuldades 
e também das potencialidades, buscando parcerias, 
compromissos, acordos, nos mostra a importância do 
caráter político do planejamento e a necessidade de 
operá-lo de uma perspectiva estratégica, [segundo o 
que], além da competência teórico-prática e técnico-
operativa, tem que ser desenvolvida também uma 
competência ético-política.
[...]
Portanto, o planejamento como uma decisão de 
planejar, o movimento de reflexão-decisão-ação-
reflexão que o caracteriza, vai se realizando de 
acordo com as seguintes aproximações, segundo 
Baptista (2007, p. 79). 
Fase de reflexão:
1ª fase – Construção do objeto: Como a realidade social 
é dinâmica, o processo para apreendê-la também o 
é. A delimitação do objeto é o primeiro passo para 
o processo de planejamento. Identificada a questão 
central a ser trabalhada, o planejador apreende as 
diferentes dimensões de seu planejamento e detecta 
então os espaços para intervenções, num processo 
de construção e reconstrução no decorrer de toda 
a ação planejada, em função de suas relações com 
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o contexto que o produziu, sendo modificado e ao 
mesmo tempo modificando-o permanentemente,
2ª fase – Estudo de situação: o processo de 
planejamento é caracterizado pela investigação e 
pela reflexão, em que as informações adquiridas são 
constantemente alimentadas e processadas, [o] que 
contribuirá para a tomada de decisões, bem como 
ampliar o conhecimento da realidade concreta.
3ª fase – Construção de referenciais teórico-práticos: 
O principal objetivo para construção dos referenciais 
teórico-práticos são a análise e a explicitação da 
realidade a ser planejada. É necessário, porém, 
conhecer a realidade como uma totalidade unindo 
pensamento e ação. Os referenciais teórico-
práticos são conhecimentos que vão alimentar o 
estudo de situação para o planejamento que podem 
ser de várias naturezas: científicos, documentos, 
técnicos e periódicos. Consta-se que geralmente se 
estabelece uma relação dialética entre a teoria e o 
conhecimento, tendendo a superar a parcialidade 
dos conhecimentos na perspectiva da apreensão da 
totalidade e da historicidade.
4ª fase – Levantamento de pressupostos: As 
afirmações anteriores à fase de investigação 
são denominadas pressupostos (hipóteses), 
que são estabelecidos na fase de elaboração da 
fundamentação teórica, podendo ser desenvolvidos 
no conteúdo do texto implícita ou explicitamente. 
Dessa forma pode-se entender que os empregos 
dos pressupostos podem ser variados, com a análise 
dos conteúdos diferenciados de acordo com os 
elementos obtidos e da natureza do estudo. O 
planejamento social trabalha com o ser humano e 
suas subjetividades em constante evolução. Assim, 
para um planejamento social eficiente e palpável, são 
necessários a leitura e a releitura dos dados obtidos 
e um técnico que pensa, reflita, pesquisa, decifra a 
realidade, analisa e avalia as suas ações.
5ª fase – Coleta de dados: tem como função 
aproximar ou identificar áreas que demandam 
pesquisas que devam ser mais aprofundadas. No 
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planejamento social, é extremamente importante a 
realização prévia de estudos de todos os aspectos 
relevantes para a situação abordada. Os dados 
levantados são relativos à realidade, os fatores de 
ordem social, econômica e cultural que a compõem, 
seus problemas e suas possibilidades. O estudo deve 
conter elementos que permitam tipificar as situações, 
identificar os desvios e situar os elementos mais 
relevantes para compreender sua estrutura dinâmica 
e suas determinações históricas. (BAPTISTA, 2007).
Fase de ação:
9ª – Análise de alternativas de intervenção: Propõe-
se a identificar possíveis soluções que possam se 
constituir em estratégias do planejamento, analisá-
las e selecionar a considerada a melhor para ser 
implementada, conforme os critérios definidos no 
processo.
10ª – Planificação: Esta fase no processo de 
planejamento social é realizada após a tomada de 
decisões de acordo com a realidade a ser trabalhada, o 
que propicia o início de um trabalho de sistematização 
das atividades e dos procedimentos necessários 
para alcançar os objetivos propostos. As decisões 
são explicitadas, sistematizadas, interpretadas 
e detalhadas em documentos que representam 
graus decrescentes de níveis de decisão: planos, 
programas e projetos. É o instrumental mais próximo 
da execução, devendo detalhar as atividades a serem 
desenvolvidas, estabelecer prazos e especificar 
recursos.
11ª – Implementação: O processo estratégico está 
presente na história da humanidade, e seus primeiros 
escritos abordam-na nos aspectos militar. A 
formulação das estratégias deve ocorrer apenas após 
a formulação das etapas anteriormente citadas acima, 
de forma a preparar-se internamente para neutralizar 
ou minimizar as ameaças existentes e explorar as 
oportunidades. Quanto maior o conhecimento 
do ambiente interno e externo, menores serão 
as chances de cometer erros na formulação das 
estratégias. A implementação exige a integração 
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de todas as áreas envolvidas no planejamento com 
comprometimento, competência técnica e gerencial 
para a resolução dos problemas e implementação de 
soluções.
12ª – Implantação e execução: Consiste em colocar 
em prática as ações planejadas para possibilitar o 
alcance dos objetivos estabelecidos. A implantação 
do planejado, apesar de comumente ficar sob a 
responsabilidade de setores de execução, deve ser 
acompanhada, e muitas vezes supervisionada, pela 
equipe de planejamento. Isso porque sua fidelidade 
ao planejado é fundamental para o desenvolvimento 
harmônico de todo o trabalho.
13ª – Controle: O controle pode ser definido como 
a fase em que se processa o acompanhamento, a 
mensuração e o registro do trabalho executado. É 
um instrumento através do qual se pode verificar o 
que exatamente foi previsto e o que, efetivamente, 
está ocorrendo. Envolve o estabelecimento de 
procedimento, de forma que seja revisto o processo 
decisório, indicando onde e como intervir, para 
que o processo possa retomar seu processo inicial 
(BAPTISTA, 2007).

Fases do Retorno da reflexão
14ª – Avaliação: A avaliação no processo de 
planejamento corresponde à fase em que o 
desempenho e os resultados da ação são examinados 
a partir de critérios determinados, com vistas à 
formulação de juízos de valor. A avaliação é o meio 
através do qual o técnico poderá medir a efetividade 
de suas ações e o impacto das decisões estabelecidas 
no planejamento. [...] não aponta apenas a efetividade 
das ações e onde [se] deve intervir exatamente, mas 
também [a] eficiência e [a] eficácia do planejamento. 
No entanto, para que isso ocorra, faz-se necessário 
o controle.
15ª – Retomada do processo: A fase do retorno, ou 
do feedback, ou de realimentação do processo de 
planejamento, se traduz em novas políticas, em novos 
planos, com base nas evidências percebidas a partir 
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do acompanhamento do progresso da intervenção e 
da análise dos resultados obtidos. Para Baptista (2007, 
p. 122), a retomada do processo é particularmente 
dinâmica em sistemas de planejamento cuja 
organização torne possível localizar desvios na 
programação e comportamento técnico em face da 
intencionalidade da ação.
[...]
Portanto, o planejamento se realiza a partir de um 
processo de aproximações sucessivas, que tem 
como centro de interesse a situação real definida 
como objeto de intervenção. Essas aproximações 
representam as diversas fases do método e ocorrem, 
de modo geral, em todos os tipos e níveis de 
planejamento. Ainda que essas fases sejam genéricas, 
o seu conteúdo específico irá depender da estrutura 
e das circunstâncias particulares de cada situação. 
Embora essas fases se apresentem nesse trabalho 
em sequência lógica, contínua e dinâmica, na 
prática os seus aspectos nem sempre se mostram 
nitidamente ordenados. Na prática, o processo tem 
se apresentado descontínuo em grande número de 
casos, e, metodologicamente, o planejador muitas 
vezes trabalha simultaneamente em diferentes fases, 
uma vez que elas se interagem dinamicamente.

ACOMPANHE NA WEB

Pressupostos para Intervenção Profissional em Serviço Social

• As autoras Teresa Kleba Lisboa e Edaléa Maria 
Ribeiro apresentam neste artigo alguns pressupostos teórico-
metodológicos para a intervenção profissional em Serviço Social, 
sinalizando os diferentes campos de atuação e demarcando 
o espaço socioinstitucional como um espaço conflitivo, onde 
perpassam correlações de forças e que ao mesmo tempo é pleno de 
possibilidades. Discutem a importância de o profissional apropriar-
se do objeto de intervenção que constitui o cotidiano da sua prática, 
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elencando alguns procedimentos metodológicos, enfatizando a 
importância da interdisciplinaridade na análise e no encaminhamento 
das diferentes situações sociais. As autoras concluem que teoria e 
prática intercalam-se em constante movimento dialético, sendo 
indissociáveis para um exercício profissional sério e competente. 

Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/
article/view/4072/3132>. Acesso em: 27 nov. 2014.

Projeto Profissional, Espaços Ocupacionais e Trabalho do 
Assistente Social na Atualidade 

• O CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) publicou a 
1ª edição ampliada de Atribuição Privativa do/a Assistente Social 
em Questão em  2012. A autora do documento, a professora 
e pesquisadora Marilda Vilella Iamamoto, no capítulo “Projeto 
profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social 
na atualidade”, faz uma análise do Serviço Social da profissão e 
de seus aspetos históricos, indissociáveis das particularidades 
assumidas pela formação e desenvolvimento da sociedade brasileira 
no âmbito da divisão internacional do trabalho. As respostas dos 
agentes profissionais, nesse contexto, são articuladas em torno do 
projeto profissional de caráter ético-político. Para finalizar, a autora 
faz a seguinte pergunta analítica: “qual o desafio maior com que 
nos defrontamos na atualidade no sentido de efetivação real desse 
projeto?”.

Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-

completo.pdf>.  Acesso em: 27 nov. 2014.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 

algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 

enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

AGORA É A SUA VEZ
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1. “Nunca tive a pretensão de situar-me exclusivamente no âmbito de uma 

teoria desgarrada da ação, e nem de uma ação desgarrada da teoria. Ao 

contrário, busco trabalhar a fecundação mútua teoria/ação com uma visão 

crítica.” Vicente P. Faleiros

Essa reflexão fala da necessidade de a prática do profissional de Serviço Social 

estar ligada a uma teoria e vice-versa. De que modo a teoria e a prática do 

Serviço Social podem contribuir para melhorar a atuação do assistente social?

2. Quais são os elementos estruturais da prática, segundo Pontes (1997)?

a) Teoria científica, projeto ético-político, projeto interventivo e instrumentos 

técnicos e metodológicos.

b) Teoria dialética marxista, projeto social, projeto político e instrumentos 

operativos e técnicos.

c) Teoria Social, projeto de sociedade, projeto profissional, instrumentos 

teórico-técnicos de intervenção, instrumentos teóricos e metodológicos da 

prática. 

d) Teoria social, projeto de sociedade, projeto interventivo, instrumentos 

teóricos e instrumentos técnicos.

e) Todas as alternativas estão corretas.

3. Leia as afirmações seguintes sobre o significado da categoria de mediação 

para o Serviço Social:

I. A mediação, como processo de comunicações, informações e 

estabelecimento de relações sociais, no qual os usuários tenham expressão 

de identidade e de atitudes, leva a instituição a se identificar como um espaço 

de convergência de sujeitos históricos, do social e da expressão pessoal. 

II. A mediação é um processo de construção e um bom instrumento técnico 

que contribui para melhorar a intervenção social. 

III. A mediação tem a perspectiva de organizar a metodologia de intervenção, 

comprometida com usuários despojados de seus direitos, constituindo-

se em categoria central da prática pelas potencialidades que apresenta, 

propiciando ao Assistente Social interagir com os mesmos no enfrentamento 

das demandas apresentadas. 

IV. A mediação para o Serviço Social possui um importante significado como 

um instrumento técnico para possibilitar que as relações institucionais e as 

relações com o usuário possam contribuir para um diálogo colaborativo para 
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a conquista de direitos. 

V. A construção e a desconstrução de mediações, no processo de fragilização 

e fortalecimento do poder, implicam um instrumental operativo para captar 

as relações e elaborar estratégias que constituem o campo de uma profissão 

de intervenção social na constante relação teoria/prática. 

Quais das afirmações anteriores são corretas?

a) I, III, IV.

b) II, III, V.

c) I, II, III, IV.

d) I, III, V.

e) Todas as afirmações estão corretas.

4. Com base na leitura do artigo “Pressupostos para a Intervenção Profissional 

em Serviço Social” das autoras Teresa Kleba Lisboa e Edaléa Maria Ribeiro, faça 

uma análise sobre a importância da teoria e da prática no Serviço Social.

5. No documento Atribuição Privativa do/a Assistente social em Questão, 

no capítulo “Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do 

assistente social na atualidade”, a autora Marilda Vilela Iamamoto faz alguns 

apontamentos sobre qual o maior desafio com que nos defrontamos na 

atualidade no sentido de efetivação real do projeto profissional do Serviço 

Social. Faça uma breve análise sobre as dificuldades para efetivar o projeto 

profissional do Serviço Social.

Neste tema você aprendeu a particularidade da intervenção em 
Serviço Social, viu que a categoria da mediação para o Serviço Social 
possui um importante significado como instrumento técnico que 
possibilita que as relações institucionais e as relações com o usuário 
possam contribuir para um diálogo colaborativo para a conquista de 
direitos.

Além disso, a teoria e a prática no Serviço Social são indissociáveis 
e estão em constante construção para que o profissional da área 

FINALIZANDO
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vise à transformação social. Por fim, você compreendeu que o 
assistente social exerce um papel de planejador na formulação de 
projetos profissionais, que envolve várias fases, sendo, portanto, um 
processo contínuo, lógico e dinâmico. Para a concretização do projeto 
profissional do Serviço Social, é necessário articular as dimensões 
teórico-metodológicas, ético-políticas, acadêmicas e legais com a 
realidade do trabalho profissional.
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GLOSSÁRIO

Práxis : a práxis é entendida aqui por Vázquez (1977, p. 3) como a 
“[...] atividade material do homem que transforma o mundo natural 
e social para fazer dele um mundo mais humano”. Assim, o autor 
parece identificar práxis com o trabalho, seguindo a acepção 
marxista desse conceito: trabalho é um processo imanente ao 
desenvolvimento histórico da humanidade por meio do qual o 
homem, em busca da sobrevivência, originariamente, e mais 
atualmente com vistas a garantir sua existência, transforma a natureza 
e, nesse processo, transforma também a si mesmo, produzindo um 
mundo à sua imagem e semelhança. A expressão práxis em Marx 
(Manuscritos Econômicos Filosóficos) refere-se à atividade livre, 
universal, criativa e autocriativa, por meio da qual o homem cria (faz, 
produz) e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a 
si mesmo; atividade específica do homem que o torna basicamente 
diferente de todos os outros seres (BOTTOMORE, 1988, p. 292).

Relações de força: para entender a correlação de forças é 
necessário antes entender o que seria a relação de forças. Partindo 
da perspectiva Gramsciana, existem diferentes momentos ou 
graus de relações de força: I) relação de força estritamente ligada 
à estrutura objetiva; II) relações de força política que permitem 
perceber o grau de homogeneidade. Já de acordo com Faleiros 
(2003), trata-se conflitos e alianças entre classes bem como “guerra 
de posição” na luta pela ocupação de cargos de chefia. Para o autor 
é na correlação de forças que podemos vincular no cotidiano o 
problema e a força, o técnico e o político. É neste momento que 
são definidos os problemas e acha-se a solução. 

Plano: o plano delineia as decisões de caráter geral do sistema, as 
suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes e precisa 
responsabilidades. O plano tem o sentido específico de sistematizar 
e compatibilizar objetivos e metas, procurando otimizar o uso dos 
recursos do sistema. Deve, ainda, fornecer referencial que permita 
continuar os estudos setoriais e/ou regionais, com vistas a elaborar 
programas e projetos específicos, dentro de uma perspectiva de 
coerência interna do sistema e externa, em relação ao contexto no 
qual o sistema se insere. A exequibilidade, ou seja, aquilo que está 
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sendo executado no plano, está condicionada a uma ponderável 
centralização de decisões e de controle, dentro do sistema: requer 
que as unidades dos diferentes níveis acompanhem as decisões e 
aceitem o controle centralizado (BAPTISTA, 1991).

Programa: o programa é, basicamente, um aprofundamento do 
plano – os objetivos setoriais do plano vão constituir os objetivos 
gerais do programa. “É o documento que detalha, por setor, a 
política, diretrizes, metas e medidas instrumentais. É a setorização 
do plano”. O programa estabelece o quadro de referência do 
projeto, no entanto, “é algo mais que um punhado de projetos, pois 
pressupõe, também, vinculação entre os projetos” (BAPTISTA, 1991).

Projeto: é o documento que sistematiza e estabelece o traçado 
prévio da operação de uma unidade de ação. É, portanto, a unidade 
elementar do processo sistemático da racionalização de decisões. 
Constitui-se da proposição de produção de algum bem ou serviço, 
com emprego de técnicas determinadas e com o objetivo de 
obter resultados definidos. A elaboração de projetos, em geral, 
acompanha um roteiro predeterminado, o qual, via de regra, é 
definido de acordo com as necessidades e exigências próprias do 
órgão de execução e/ou financiador (BAPTISTA, 1991).
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Tema 4

Planos e projetos – o 
papel do planejador

POR DENTRO DO TEMA

O significado de estratégias em Serviço Social na 
contemporaneidade

Em sua trajetória sócio-histórica, o Serviço Social, tem na questão 
social o seu eixo fundante, a partir do qual vem sendo desenvolvidas 
estratégias de enfrentamento que constituem o seu processo de 
trabalho. 

Acatamos assim as colocações de Monteiro a respeito da 
República Velha: 

Segundo Netto (1998), a profissionalização do Serviço Social 
tem sua base nas modalidades de enfrentamento das sequelas da 
questão social, tipificadas nas políticas sociais, que se constituem 
em um conjunto de procedimentos técnico-operativos. Na gênese 
da profissão, os assistentes sociais eram convocados apenas para a 
execução terminal das políticas sociais, mas, atualmente, têm sido 
chamados a participar também na formulação e evolução dessas 
políticas.

Os assistentes sociais têm hoje diante de si o desafio da construção 
de respostas a um conjunto de novas demandas configuradas 
a partir do processo de reestruturação produtiva, da reforma do 

[...] as estratégias são processos de articulação 
e mediação de poderes e mudança de relações 
de interesses, referências e patrimônios em jogo, 
seja pelo rearranjo de recursos, de vantagens e 
patrimônios pessoais, seja pela efetivação de direitos, 
de novas relações ou pelo uso de informações. 
(FALEIROS, 2008)
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Estado e da alteração na composição das políticas sociais. Portanto, 
a complexificação das expressões da questão social, a partir dos 
anos 90, no Brasil, e o redimensionamento das intervenções 
sociais afetam diretamente o fazer profissional e o mercado dos 
assistentes sociais.  Para Netto, os projetos profissionais, construídos 
coletivamente, 

Os assistentes sociais estão ancorados na organização e nas 
prioridades das instituições, como ocorre, por exemplo, com o 
trabalho nas secretarias municipais de assistência social e nos seus 
programas, que estabelecem e definem a cada instante maneiras 
para lidar com as dificuldades que aparecem, como falta de 
recursos e de espaço adequado para a realização das atividades, 
falta de entendimento por parte do gestor público da importância 
dos programas e do significado da assistência social, entre outras 
que interferem diretamente no fazer profissional.

Para dar conta dessa realidade, os assistentes sociais passam 
a traçar estratégias, visando otimizar tanto o acesso quanto a 
distribuição dos recursos aos usuários que atendem. A intervenção 
profissional ganha, assim, concretude, seja pelos seus aspectos 
imediatos, seja pela racionalidade específica que aí se constrói 
e passa a presidir os esforços de acesso à distribuição de bens 
materiais e simbólicos. 

[...] apresentam a auto-imagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, 
delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais 
e práticos) para o seu exercício, prescrevem 
normas para o comportamento dos profissionais 
e estabelecem as balizas da sua relação com os 
usuários de seus serviços, com as outras profissões 
e com as organizações e instituições sociais, privadas 
e públicas (entre estas, também e destacadamente 
com o Estado, ao qual coube, historicamente, o 
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais). 
(NETTO, 1999)
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As estratégias dos assistentes sociais são elaboradas de acordo com 
os processos históricos, como também com correlação de forças 
existentes no espaço de atuação. De maneira geral, os assistentes 
sociais oscilam entre duas posições: uma voltada para o atendimento 
da demanda institucional, que é condicionada pelo contexto 
socioeconômico e pelos diferentes interesses em jogo, e outra que 
visa atender às demandas dos profissionais e dos usuários. Em uma 
ou outra posição, esses profissionais devem ter conhecimento teórico-
político da lei que regulamenta sua profissão, dos princípios norteadores 
contidos no Código de Ética Profissional, como também das leis que 
regulamentam os direitos sociais. Para Faleiros, 

Connangle e Vercauteren (2007) 

[...] a intervenção social implica decisões e que 
é preciso articular o saber mais genérico com a 
phronesis aristotélica, para que se possa decidir bem, 
unindo-se praticidade e esclarecimento, o que nos 
leva ao conceito de estratégia. (FALEIROS, 2008)

[...] o Serviço Social se inscreve num contexto 
institucional permeado de conflitos, de lutas, de jogos 
de poder e recursos, o que sempre tenho enfatizado, 
e participa da articulação de estratégias que variam 
de acordo com a perspectiva teórica e ideológica de 
seus atores, assim como das relações de poder das 
instituições. (FALEIROS, 2008)

[...] consideram que a organização institucional tem uma 
influência dominante, não só sobre o conjunto de um 
grupo, como sobre seus valores e práticas. Ao mesmo 
tempo em que se constitui em uma estrutura de poder, 
as instituições são relações sociais, implicando poder, 
saber, interações, serviços, espaços de circulação ou de 
encontros e trocas. Segundo Faleiros (2007), as instituições 
sociais são um espaço político de poder que se expressa 
no cotidiano, na burocracia, no trabalho profissional e 
técnico, conforme as conjunturas e contextos históricos.
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Dessa forma, os assistentes sociais têm a possibilidade de criar 
e organizar suas ações invocando os direitos sociais garantidos 
e a partir do seu próprio Código de Ética. É importante ter como 
perspectiva uma intervenção voltada para a realidade, tendo como 
referências centrais a defesa da qualidade dos serviços prestados e 
da ampliação dos serviços públicos assistenciais, sem esquecer do 
compromisso com os interesses coletivos da população atendida.

A Importância do Planejamento em Serviço Social

Segundo Carraro e Stecanela (2006, p. 2-4)

O planejamento pode ser entendido como um 
processo de trabalho, que permite transformar 
a realidade numa direção escolhida; organizar a 
própria ação; implantar um processo de intervenção 
na realidade; agir de forma racional; dar clareza e 
precisão à própria ação; explicitar os fundamentos 
da ação; pôr em ação um conjunto de técnicas 
para operacionalizar a ação; realizar um conjunto 
orgânico de ações, a fim de aproximar realidade do 
ideal (GANDIN, 1999). O que está em concordância 
com Baptista (2003) que afirma que o planejamento 

[...] refere-se ao processo permanente e metódico 
de abordagem racional e científica de questões que 
se colocam no mundo social. Enquanto processo 
permanente supõe ação contínua sobre um conjunto 
dinâmico de situações em um determinado momento 
histórico. Como processo metódico de abordagem 
racional e científica, supõe uma seqüência de atos 
decisórios, ordenados em momentos definidos e 
baseados em conhecimentos teóricos, científicos e 
técnicos. (BAPTISTA, 2003, p. 13)

Um aspecto imprescindível no planejamento é a 
perspectiva teórica de planejamento adotada por 
Baptista (2003), que propõe um processo racional 
de reflexão-decisão-ação-retorno da reflexão. Este 
processo realiza-se tendo as seguintes aproximações: 
construção/reconstrução do objeto; estudo da 
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situação; definição de objetivos para a ação; 
formulação e escolha de alternativas; montagem de 
planos, programas e/ou projetos; implementação; 
controle da execução; avaliação do processo e da 
ação executada; retomada do processo em um novo 
patamar. 

Dessa forma, pode-se dizer que o planejamento 
ocorre a partir de um processo de aproximações 
tendo como centro de interesse a situação delimitada 
como objeto de intervenção. Têm por finalidade a 
eficiência, ou seja, a execução ideal de uma tarefa que 
se realiza, dentro dos limites previstos para aquela 
ação. Visa também, a eficácia, fazer as coisas que 
realmente são importantes – socialmente desejáveis. 
Três questões básicas devem ser feitas e retomadas 
dentro de um processo de planejamento: o que se 
quer atingir; a que distância se está do que se quer 
alcançar; e, o que se fará de forma concreta para 
atingir os objetivos/fins. 

[...]

Avalia-se uma política, programa ou projeto pelo 
fato de estarem voltados para a sociedade e envolver 
recursos sociais, deve ser avaliado do ponto de vista 
de sua relevância e adequação às necessidades 
sociais, abordando, bem como os aspectos da 
eficiência, eficácia e efetividade social das ações 
empreendidas. 

Assim, deve-se ter presente, no entanto, que a 
avaliação está posta em todo o processo de trabalho, 
no início da ação, durante e depois, permitindo, assim, 
a reconstrução do objeto, objetivos e procedimentos 
da intervenção profissional. 

Em síntese, pode-se afirmar que o planejamento é 
um processo contínuo, que permite revisar cada um 
dos momentos (elaboração, execução e avaliação) e 
cada uma das ações, atitudes e normas, durante todo 
o processo de planejamento.
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ACOMPANHE NA WEB

Os passos metodológicos para elaboração de projetos sociais

• Bruno Alvarenga Ribeiro apresenta, neste texto, uma 
reflexão acerca dos passos metodológicos para a elaboração 
de projetos sociais. Esta reflexão se reveste de importância em 
função da proliferação de intervenções que tentam minimizar as 
sequelas produzidas pelas desigualdades sociais. Muitas vezes estas 
intervenções são instrumentalizadas com muito empirismo e pouca 
ciência. Por isso, é urgente propor uma sistematização dos passos 
que constituem o processo de formulação de um projeto social. 
Por sistematização entende-se o esforço de tornar científica a tarefa 
de elaborar projetos sociais, ao invés de se propor um roteiro rígido 
que engesse a realidade social dentro dos cânones de uma ciência 
fria e neutra. 

Link para acesso: <http://periodicos.uniformg.edu.br:21011/
periodicos/index.php/testeconexaociencia/article/view/55/82>. 
Acesso em: 5 dez. 2014.

A atitude investigativa no trabalho do assistente social

• Neste artigo, Cristina Kologeski Fraga trata da atitude 
investigativa no trabalho do assistente social. Para tanto, discorre 
sobre os componentes deste trabalho, dando visibilidade às 
competências e especificidades do assistente social. Na sequência, 
discute a atitude investigativa no exercício profissional e propõe 
que, além da articulação entre investigação/ação no cotidiano de 
trabalho, é fundamental que se tenha uma atitude interdisciplinar. 
Finalmente, sugere que o trabalho do assistente social está envolto 
numa equação tensionada pelo pragmatismo/atitude investigativa, 
mediado pela intervenção, que só adquire alcance social quando 
pautada pela interdisciplinaridade.

Link para acesso: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n101/04.pdf>. 
Acesso em: 5 dez. 2014.
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Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido. 

1. Com base nos seus conhecimentos prévios e no excerto apresentado 

a seguir, que menciona a importância da pesquisa para formular projetos 

e planos que tenham efetividade e que sejam pautados nos princípios 

ético-políticos, faça uma breve análise sobre quais as competências e 

conhecimentos do profissional de Serviço Social são imprescindíveis para 

a elaboração de planos e projetos sociais.

2. O Serviço Social tem na questão social o seu eixo principal, a partir 

do qual vêm sendo desenvolvidas estratégias de enfrentamento que 

constituem o seu processo de trabalho. Considerando o que Faleiros 

(2008) afirma sobre essas estratégias, assinale a alternativa correta:

a) As estratégias são processos e técnicas operativas para mediar os conflitos 

de interesses entre os usuários das políticas públicas e as instituições.

b) As estratégias são processos e mediações entre aquilo que preconiza 

as políticas públicas e o que efetivamente pode ser feito para atender a 

população usuária do serviço.

c) As estratégias são processos e técnicas de mediação de conflitos de 

interesses entre a real necessidade da população usuária da política pública 

AGORA É A SUA VEZ

O que se reivindica, hoje, é que a pesquisa se afirme 
como uma dimensão integrante do exercício 
profissional, visto ser uma condição para se formular 
respostas capazes de impulsionar a formulação de 
propostas profissionais que tenham efetividade e 
permitam atribuir materialidade aos princípios ético-
políticos norteadores do projeto profissional. Ora, 
para isso é necessário um cuidadoso conhecimento 
das situações ou fenômenos sociais que são objeto de 
trabalho do assistente social.” (IAMAMOTO, 2004, p. 56)
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e a instituição prestadora de serviços, para que possa ocorrer a efetivação 

dos direitos.

d) As estratégias são processos de articulação e mediação de poderes e 

mudanças nas relações de interesses, referências e patrimônios em jogo, 

seja pelo rearranjo de recursos, de vantagens e patrimônios pessoais, seja 

pela efetivação de direitos, de novas relações ou pelo uso de informações.

e) Todas as alternativas estão corretas.

3. O planejamento em Serviço Social:

I. É um processo metódico de abordagem racional e científica, que supõe 

uma sequência de atos decisórios, ordenados em momentos definidos e 

baseados em conhecimentos teóricos, científicos e técnicos.

II. É um processo racional, principalmente, de reflexão e ação. As 

etapas do planejamento são: definição de objetivos, estudo da situação, 

formulação de estratégias, montagem de planos e projetos, execução e 

acompanhamento dos planos e projetos. 

III. Ocorre a partir de um processo de aproximações, tendo como centro 

de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção. 

IV. É um processo com várias etapas, podendo ter vários focos e objetos 

de intervenção. 

V.  Envolve três questões básicas que devem ser feitas e retomadas dentro 

de um processo de planejamento: o que se quer atingir, a que distância se 

está do que se quer alcançar e o que se fará de forma concreta para atingir 

os objetivos/fins. 

Assinale a alternativa com as afirmações corretas:

a) I, III e IV.

b) II, III e V.

c) I, III e V.  

d) I, II, III e IV.

e) Todas as afirmações estão corretas.
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4. Com base na leitura do artigo Os passos metodológicos para elaboração 

de projetos sociais, de Bruno Alvarenga Ribeiro, cite e explique todas as 

fases que compõem um projeto social.

5. No artigo A atitude investigativa no trabalho do assistente social, a autora 

menciona que, para que o assistente social tenha uma atitude investigativa, 

ele precisa ter uma postura inquieta e curiosa. Explique quais aspectos são 

necessários para que o assistente social tenha uma atitude investigativa no 

seu cotidiano profissional.

Neste tema, você aprendeu sobre o papel do planejamento em 
Serviço Social. Para a formulação de estratégias, o assistente social 
precisa mediar e avaliar tanto os interesses da instituição como 
as necessidades dos usuários, uma vez que, entre eles, há uma 
relação de forças e interesses.  Além disso, o planejamento em 
Serviço Social tem um papel fundamental para a elaboração de 
planos e projetos, pois constitui-se como um processo contínuo 
no qual o assistente social realiza um trabalho metódico, racional 
e científico. Esta postura exige do profissional um conhecimento 
teórico-metodológico e político. Durante todo o processo de 
planejamento é necessário que ocorram avaliações contínuas dos 
planos e projetos.

Vimos que, para a elaboração de projetos sociais, é importante 
seguir os passos metodológicos a fim de que toda a intervenção 
social seja sistematizada para alcançar os resultados esperados e 
atender às necessidades dos usuários com qualidade, e que os 
projetos devem ser fundamentados numa abordagem científica. 
Por fim, todo o trabalho do assistente social tem um caráter 
investigativo, que contribui para a construção do conhecimento 
teórico-prático, e, para que ocorra esta ação investigativa, o 
profissional precisa ter uma atitude interdisciplinar.

FINALIZANDO
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Questão social: “a questão social não é senão as expressões do 
processo de formação e desenvolvimento da classe operária e 
de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos 
de intervenção mais além da caridade e repressão.” (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1983, p. 77)

GLOSSÁRIO
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Phronesis aristotélica: segundo Aristóteles, “a phronesis é a sabedoria 
prática. Um esforço de reflexão, uma ciência que não se limita ao 
conhecimento, dado que pretende melhorar a acção do homem. 
Tem como objectivo descrever claramente os fenómenos da 
acção humana, principalmente pelo exame dialéctico das opiniões 
dos homens sobre esses fenómenos e não apenas descobrir os 
princípios imutáveis da acção humana e as causas. Isto é, considera 
que, a partir da opinião (doxa) é possível atingir o conhecimento 
(episteme).” (INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLÍTICAS, 2014)

Eficiência: “a eficiência diz respeito ‘[...] ao grau de aproximação e 
à relação entre o previsto e o realizado, no sentido de combinar 
insumos e implementos necessários à consecução dos resultados 
visados’ (BELLONI; MAGALHÃES; SOUZA, 2003, p. 61-62). A 
eficiência é alcançada por meio de procedimentos adotados no 
desenvolvimento de uma ação ou resolução de um problema, tendo 
em vista o objeto focalizado e os objetivos e finalidades a serem 
atingidos. Responde à pergunta ‘como’ as ações são desenvolvidas. 
A eficiência ‘[...] traduz-se por respostas dadas a questionamentos ou 
indicadores relativos a necessidades atendidas, recursos utilizados e 
gestão desenvolvida’ (BELLONI; MAGALHÃES; SOUZA, 2003, p. 62-
4).” (CARRARO; STECANELA, 2006, p. 4)

Eficácia: “‘[...] corresponde ao resultado de um processo; contempla 
a orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na 
consecução de objetivos e metas, em um tempo determinado, 
tendo em vista o [...] projeto originalmente proposto’ (BELLONI; 
MAGALHÃES; SOUZA, 2003, p. 64-66). Considerando que a eficácia 
não pode restringir-se apenas à aferição e resultados parciais, mas ela 
se expressa, também pelo grau de qualidade atingido.” (CARRARO; 
STECANELA, 2006, p. 4)

Efetividade social: “‘[...] refere-se às conseqüências da qualificação 
junto ao trabalhador, em sua vida profissional, [social] e pessoal. 
Deve: verificar quais são e como são estabelecidas as carências 
e as metas para se saber o padrão de referência; verificar, entre 
os beneficiários, a presença de grupos não visados pelas ações 
da política; verificar se as ações propostas têm a ver com as 
necessidades dos beneficiários e da sociedade; verificar se as ações 
propostas diferem ou não do oferecido em atividades similares; 
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verificar a forma e as condições em que ocorre a participação dos 
setores sociais envolvidos; verificar o potencial de mudança nas 
ações implementadas; examinar a interação das ações propostas 
com outras políticas governamentais (BELLONI; MAGALHÃES; 
SOUZA, 2003, p. 71).” (CARRARO; STECANELA, 2006, p. 4) 
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