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Apresentação
Neste livro relativo aos Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos do Serviço Social buscar-se-á trabalhar os conteúdos 
pertinentes às fontes teóricas e filosóficas que fundamentam 
historicamente o Serviço Social ao longo dos tempos. Assim, 
discutiremos questões do Serviço Social como um fenômeno 
concreto e histórico. Além de buscarmos compreender um pouco de 
suas expressões no campo das ciências humanas e sociais. 

Além disso, caro aluno, adentraremos um pouco na origem do 
Serviço Social latino-americano e brasileiro e nas suas principais 
influências teórico-metodológicas para a práxis profissional do 
assistente social. Não nos esquecendo de trabalhar como se deu a 
intervenção profissional do assistente social nos anos de 1930 a 1950 e 
as transformações mundiais ocorridas no segundo pós-guerra.

Tem-se por objetivo a compreensão do processo da emergência e 
institucionalização do Serviço Social como profissão em seus aspectos 
históricos conjunturais, estruturais e as diferentes construções teórico-
metodológicas. Também são abordados o contexto político e o 
balanço crítico das sistematizações teórico-metodológicas na profissão 
(modernização conservadora, aproximação à tradição marxista e ao 
pensamento fenomenológico).

Possibilitando assim, caro aluno, compreender o processo de 
constituição do Serviço Social na América Latina e no Brasil, além de 
desmistificar as características das primeiras perspectivas teóricas e 
metodológicas do Serviço Social na Europa, Estados Unidos, América 
Latina e Brasil; proporcionar a você, caro aluno, condições para a 
compreensão da trajetória histórica da profissão no contexto brasileiro 
e oportunizar a compreensão do grande debate sobre o movimento 
de reconceituação e/ou renovação do Serviço Social no contexto 
latino-americano.

Além do mais, tem-se por norte repassar ao aluno conhecimentos 
que lhe permitam compreender o processo de evolução teórico-
metodológico do Serviço Social no Brasil, além de conhecer 
os fundamentos sócio-históricos do Serviço Social e identificar 
os aspectos sociais, culturais e econômicos que permeiam e 
caracterizam a sociedade brasileira.



Por conseguinte, demonstrar-se-ão elementos teórico-metodológicos 
em uma perspectiva ético-política que possibilitem a intervenção dos 
profissionais no enfrentamento das questões sociais e a promoção 
da análise do movimento histórico da sociedade brasileira, permitindo 
uma reflexão crítica acerca do modo de produção capitalista existente 
no país, e por fim a compreensão do processo de profissionalização do 
Serviço Social.

Bons estudos!

Profª. Juliana Maria Lazarini

Profª. Marinês Selau Lopes



U1 - Fundamentos sócio-históricos do serviço social 7

Unidade 1

Fundamentos sócio-históricos 
do serviço social

Conhecer um pouco da trajetória ao longo do tempo 
e do espaço, as discussões filosóficas e os fatos concretos 
frente às contradições impostas pela exploração humana. 
No final do século XIX, o trabalhador já convivia com o 
desemprego e com a exploração no trabalho, cumprindo 
jornadas de trabalho longas, em ambientes insalubres, contando 
com a mão de obra de crianças e adolescentes e de mulheres.  
É importante, neste momento, que possamos 
conhecer um pouco mais como os trabalhadores se 
organizavam através do seu posicionamento de classe 
e direcionavam para a racionalização da assistência 
social. Verificaremos quais caminhos a assistência 
trilhou; porém, alguns elementos sempre estiveram 
vinculados, principalmente à caridade e à submissão. 
No entanto, é pertinente apresentar a defesa das intenções 
além da prática da caridade que visava perpetuar a servidão e 
ratificar a submissão. A seguir, por meio do resgate histórico, 
exploraremos estes aspectos para que o entendimento dessa 
trajetória seja seguro. Faremos uma atenta reflexão sobre a 
relação da correlação de forças entre a burguesia e a Igreja, 
como ponto crucial e fundamental para o Serviço Social. 
Vamos estudar e conhecer como o Estado responde frente 
às situa ções apresentadas enquanto problemáticas sociais em 
relação a propostas de políticas públicas; como a liberdade e 
a dignidade humana podem ser garantidas à população, uma 
vez que estão descritas em documentos diversos.

Objetivos de aprendizagem

Maria Angela Santini
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Na primeira seção, que trata do período da Antiguidade à Revolução 

Francesa, do Movimento Operário e da organização da caridade, destacamos 

alguns pensamentos de filósofos clássicos e contemporâneos e também 

abordamos o movimento operário e a organização da caridade.

Na segunda seção que trata da assistência aos necessitados, a burguesia e a 

Igreja e o papel do Estado, trataremos do tema da assistência aos necessitados, 

da relação entre burguesia, Igreja e o Estado.

Seção 1 | Da Antiguidade à Revolução Francesa, o movimento operário e a 
organização da caridade

Seção 2 | A assistência aos necessitados, a burguesia, a Igreja e o papel do 
Estado
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Introdução à unidade
Considerando as diversas etapas de construção e especificidade da 

profissão, é possível perceber e extrair princípios e estratégias comuns a 
cada realidade histórica a ser apresentada. No que se refere à sociedade 
capitalista e seus antecedentes sócio-históricos para a profissão do 
Serviço Social, será apresentado cada momento histórico que se passou 
com os adventos do sistema capitalista e da Revolução Industrial.

Vamos estudar o que nos foi apresentado ao longo da história, frente 
aos exploradores e explorados, uma vez que na Antiguidade já se falava 
em ajuda.

A partir de todo o referencial histórico do início do capitalismo, vamos 
estudar o que ocorreu com este sistema, suas implicações e demandas 
para com a população frente aos detentores do poder e do capital.

No estudo sobre a Revolução Industrial, nos deparamos com várias 
situações que nos intrigam e nos surpreendem com as diversas práticas 
e conceitos frente aos homens e à sociedade, pois as ações acabam por 
ser determinadas a partir de posições e juízos de valor e interferências 
de poder.

Os conteúdos sobre os momentos referentes à Revolução Industrial, 
quando surge um novo modo de produção, o sistema capitalista, que 
traz consigo marcas profundas para aqueles que têm como patrimônio 
somente a sua força de trabalho, e a correlação de força do estado 
frente às demandas sociais serão tópicos abordados.

Com o surgimento do Serviço Social no Brasil, numa época 
específica da história da sociedade burguesa em que o fortalecimento 
do capitalismo em sua fase monopólica demandou a construção de 
uma nova configuração do espaço público-estatal e com novos papéis 
e funções para o Estado é que vamos conduzir este estudo.

Portanto, após conhecimento do referencial histórico, estaremos 
embasados para as reflexões que se seguem, com referência a essas 
conjunturas de fundamental importância para a definição da condição 
de vida da população brasileira nesse passado tão recente e na atualidade 
com as repercussões presentes.

Através de um pacto político entre a burguesia, o Estado e a Igreja é 
que há a união no intuito de coibir as reivindicações dos trabalhadores, 
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surgindo o cenário histórico para os assistentes sociais como agentes 
executores da prática da assistência social; a categoria profissional 
assalariada passa a operacionalizar, formular e executar as políticas sociais 
setoriais.
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Seção 1

Da Antiguidade à Revolução Francesa, o 
movimento operário e a organização da caridade

Nesta primeira seção, apresentaremos alguns aspectos sobre o 
conhecimento histórico e o surgimento das primeiras práticas sociais.

A disciplina Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos 
do Serviço Social I tem como propósito fundamentar e aprofundar o 
conhecimento sobre o processo de construção da profissão e, nesta 
primeira seção, despertar para a busca de novos saberes perante o 
conteúdo apresentado, bem como estimular reflexões no decorrer 
do texto. 

1.1 Da Antiguidade à Revolução Francesa

Em resposta às ameaças causadas pela pobreza e pelas lutas 
sociais, a burguesia inglesa aliou-se ao Estado e à Igreja para criar a 
Sociedade de Organização da Caridade.

Pode-se afirmar que as Sociedades de Organização da Caridade 
tiveram um significado especial para o Serviço Social no final do 
século XIX.

A discussão histórica pode ser concebida como um dos elementos 
mais importantes para o entendimento do surgimento das práticas 
sociais. 

Segundo Martinelli (1989), na Antiguidade, em torno do ano de 
3.000 a.C., a assistência social era praticada pelas Confrarias do 
Deserto, junto às caravanas. O trabalho das confrarias destinava-
se também a atender as populações urbanas, que sofriam de 
doença, abandono e de outras situações da época, e desenvolvia-
se através de esmola, visita domiciliar às viúvas, aos órfãos e aos 
idosos, concessão de gêneros alimentícios, roupas, calçados e bens 
materiais para diminuir o sofrimento das pessoas necessitadas. 

No século XVII, São Vicente de Paulo, na França, trouxe de volta 
o modelo das confrarias para a assistência, e Frederico Ozanam 
criou as Conferências de São Vicente de Paulo, em Paris, em 1833.
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Para saber mais

Os cristãos agregaram à assistência a dimensão espiritual, tanto é que 
São Bernardo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Domingos e São 
Paulo são referências da Igreja Católica, preocupada com essa prática.

A assistência social permaneceu caritativa até a Revolução Francesa, 
no século XVIII, quando a base da assistência foi entendida como um 
direito do cidadão e atribuído a todos o dever de prestá-la.

Na Revolução Francesa, o Comitê de Mendicância propôs a 
assistência social como direito e dever do Estado.

Nos séculos XII e XIII, a organização da assistência aos pobres 
estava voltada àqueles que não tinham condições para o trabalho, 
e que apenas os inválidos teriam garantido pela comunidade a sua 
sobrevivência. Eram eles: os velhos indigentes, as crianças sem pais e 
os deficientes e aptos para o trabalho deveriam buscar uma ocupação.

A assistência deveria ser realizada de forma controlada para que não 
despertasse nas pessoas a procura por ela, e deixassem de pertencer 
ao grupo de pessoas aptas ao trabalho.

A Igreja passa a administrar a assistência aos pobres, seguida pela 
interferência das pessoas denominadas autoridades municipais que 
também atuavam nessa área.

A gestão da pobreza ocorria de forma territorial, já que as pessoas 
que necessitavam da assistência deveriam manter-se em seu território 
de origem, considerando que as comunidades organizavam-se para o 
cuidado dos seus e os estrangeiros eram repelidos, o que restringia a 
mobilidade das pessoas.

Em 1349, a preocupação em torno daqueles que mesmo estando 
em condição de trabalho não o faziam, fez com que o rei da Inglaterra 
Eduardo III promulgasse um decreto no qual dispõe sobre a obrigação 
dos plebeus trabalharem. 

O trabalho torna-se um imperativo categórico, e a crise da sociedade 
feudal no século XIV se apresenta, com as atividades ocupacionais 
começando a diminuir. 

Mesmo antes do surgimento do capitalismo, na sociedade feudal, 
a questão do proletariado já se manifesta e no início do século XVI o 
número de pessoas sem emprego já era considerável.
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Destacamos a preocupação de alguns pensadores em racionalizar 
a assistência e não restringi-la a manifestações específicas.

Apresentamos alguns filósofos como fonte de informação, de 
como avançaram os pensamentos pela ordem cronológica:

Sócrates — 470-399 a.C. 

Platão — 428-348 a.C.

Aristóteles — 384-322 a.C.

Santo Agostinho — 354-430 d.C.

Tomás de Aquino — 1444-1510 d.C.

Nicolau Maquiavel — 1469-1527 d.C.

Friedrich Nietzsche — 1844-1900 d.C.

Karl Marx — 1818-1883 d.C.

Auguste Comte — 1798-1857 d.C.

Jean-Paul Sartre — 1905-1980 d.C.

Hannah Arendt — 1906-1975 d.C.

Michel Foucault — 1926-1984 d.C.

Podemos considerar que a Grécia foi o berço da política e da 
democracia pelo surgimento das primeiras discussões sobre a 
gestão da cidade e o agir político a partir dos ideais, principalmente 
por meio das análises feitas por Platão e por Aristóteles. 

A filosofia platônica propôs um modelo de monarquia governada 
por um rei filósofo; já Aristóteles analisou a política por meio de um 
quadro comparativo das formas de governo da sua época.

Platão destacou-se por projetar uma sociedade ideal, baseada 
em ideais de um mundo perfeito.

Para Platão, o governo deve ser organizado de forma a 
proporcionar as melhores condições de vida possíveis a um povo 
equilibrado e feliz.

Platão foi o primeiro filósofo a comparar o governo com um 
organismo vivo: o corpo humano. Ele afirmava que o governo e 
as diversas atividades que fazem parte do cotidiano da polis não 
deveriam ser impostos pelo nível social e financeiro, mas de acordo 
com a natureza de cada um. Previa a participação das mulheres na 
vida política.
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Dessa forma, quem possuísse como característica mais marcante 
a coragem, deveria desempenhar a função de guerreiro; quem 
possuísse a sabedoria, desempe-nharia as funções de comando da 
sociedade, como o ensino e o sacerdócio.

Os que fossem dotados de uma sensibilidade mais grosseira, 
voltada aos desejos do corpo, desempenhariam as funções de 
manutenção da vida na polis, como a agricultura, o artesanato e 
o comércio. Para melhor esclarecer, Platão classificava os homens 
como pertencentes a três categorias, sendo os homens de ouro 
como os sábios, os homens de prata como corajosos e os homens 
de bronze, os produtores.

Vejamos um trecho do que nos apresenta Platão (1997, p. 111):

Platão apresenta que o rei deveria necessariamente ser um 
filósofo, porque o filósofo buscava os conhecimentos necessários 
para tornar-se um sábio, e, portanto, deveria governar a polis.

O evento de ordem política que mais influenciou Platão foi a 
condenação de Sócrates à morte. Quem, senão Sócrates, o grande 

Na cidade sois todos irmãos, dir-lhe-emos, prosseguindo 
nesta ficção, mas o deus que vos formou misturou ouro 
na composição daqueles de entre vós que são capazes 
de comandar: por isso são os mais preciosos. Misturou 
prata na composição dos auxiliares; ferro e bronze na 
dos lavradores e na de outros artesãos. Em geral, procria-
reis filhos semelhantes de vós; mas visto que sois todos 
parentes, pode suceder que do ouro nasça um rebento 
de prata, da prata um rebento de ouro e que as mesmas 
transmutações se produzam entre os outros metais.

Para saber mais

Este governo ideal de Platão é apre-sentado no livro denominado: 
A república. 

Platão idealiza uma cidade com dis-cípulos dóceis e capazes de 
com-preender todas as renúncias que a razão lhes impõe, mesmo 
quando duras.

Sugerimos a leitura do livro:

PLATÃO. A república. São Paulo: Nova Cultural, 1997.
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filósofo e mestre de Platão, representaria o ideal de bom governante 
para a polis? 

O Mito da Caverna faz uma referência explícita ao tipo de Filosofia 
ensinada por Sócrates e, também, à sua morte. Nesse mito, um 
homem que estava entre outros, acorrentado numa caverna e via 
apenas sombras, conseguiu se libertar e ver a luz, ou seja, a verdade. 
Em vez de continuar vivendo fora da caverna, ele foi tomado pela 
vontade de retornar e mostrar aos demais que aquilo que eles viam 
não era a verdade. Porém, a reação deles, ao ouvir o relato daquele 
que saiu da caverna, não foi amigável. Primeiro eles afirmaram que 
o homem que viu a luz enlouqueceu. E como este não parou de 
importuná-los, na tentativa de lhes abrir os olhos, eles o mataram.

Aristóteles considerava que o homem era um animal político por 
natureza. A natureza do homem, de acordo com a visão aristotélica, 
era a de entrar em contato com outros homens, relacionar-se com 
eles e realizar a sua humanidade por meio da convivência com seus 
semelhantes.

A condição ideal para estabelecer esse relacionamento era a 
participação na esfera pública como cidadão; o espaço era a praça 
pública, o lugar no qual os cidadãos se encontravam para decidir 
o que era importante para todos, porque nela os homens ficavam 
livres da violência e da necessidade próprias da esfera privada, 
representada pelo lar para a manutenção da vida.

Ser considerado um cidadão e participar da esfera pública, 
portanto, era um verdadeiro privilégio. Aos cidadãos eram destinados 
o comando da cidade e a oportunidade de utilizar a sua capacidade 
racional. Ser político, para Aristóteles, também implicava na 
necessidade do uso da razão. E somente utilizando a razão o homem 
era completo.

Questão para reflexão

Quem era considerado cidadão no contexto grego?

Quem atendesse a requisitos de ter nascido na cidade em questão e ser 
filho de pais dessa mesma cidade e ter mais de dezoito anos. Mesmo entre 
os que eram considerados cidadãos, poucos poderiam participar da vida 
política, porque deveriam pertencer às classes mais altas da sociedade.
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Para saber mais

Para conhecer mais sobre esta importante obra de Maquiavel, acesse o 
link: <http://www.consciencia.org/maquiavel.shtml>.

Já nos séculos XV e XVI, Maquiavel foi absolutamente inovador 
em termos de Filosofia Política. Em sua obra O príncipe, ele procurou 
mostrar que, para fazer política, o governante deveria abrir mão dos 
princípios morais do cristianismo e adotar outros, que ele julgava 
mais próprios para o meio político.

Maquiavel considerava que se o governante seguisse os 
princípios morais à risca, colheria fracassos sucessivos na política, 
porque o ideal de bondade e de virtude, buscado pelo governante 
da Antiguidade Clássica, deveria submeter-se à busca de êxito nas 
ações políticas, sendo elas morais ou não. 

Sobre os domínios conquistados com valor e com as próprias 
armas, Maquiavel entendia que as dificuldades se originavam nas 
inovações obrigatórias a introduzir para organização de um governo 
com segurança.

Maquiavel é considerado mais realista que os filósofos da 
Antiguidade, porque percebeu que a natureza humana tende a ser 
egoísta, violenta, e a agir por meios ilícitos para conseguir o que 
quer, como por meio da corrupção.

Podemos observar atentamente, no texto a seguir, os principais 
conselhos que Maquiavel apresenta em O Príncipe:

Para saber mais

O adjetivo “Maquiavélico” surgiu para descrever atos inescrupulosos e 
dissimulados, a partir da crítica a Maquiavel. 

Na visão comum, passou-se a denominar maquiavélica a pessoa que 
utilizava meios, mesmo que ilícitos, para atingir seus objetivos.

Nasce daí o debate: é melhor ser amado que temido ou 
o inverso. Dizem que o ideal seria viver-se em ambas as 
condições, mas, visto que é difícil acordá-las entre si, muito 
mais seguro é fazer-se temido que amado, quando se tem 
que renunciar a uma das duas. Dos homens, em realidade, 
pode-se dizer genericamente que eles são ingratos, 
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Os conselhos demonstram que Maquiavel separa radicalmente 
o ideal de bom homem, projetado pela Igreja, do ideal de bom 
governante. 

Quanto à qualidade para um bom governante, Maquiavel cita a 
qualidade fundamental que o príncipe deve possuir, que é o poder 
de decisão, na medida certa e no momento oportuno, agindo com 
coragem e determinação quando as ocasiões surgem em benefício 
de seu governo.

Ainda na sequência da apresentação de alguns pensadores, 
destacamos Hannah Arendt, que sofreu grande influência do 
nazismo e da Segunda Guerra Mundial no seu pensamento político.

Hannah Arendt remete os conceitos de poder e violência como 
coisas distintas. Define alguns termos a partir de sua concepção 
original, como o vigor que pertence a uma pessoa, a sua energia 
física, enquanto que força a pensadra visualizava como forças da 
natureza ou de movimentos sociais.

“A forma extrema de poder é o de todos contra um, a forma 
extrema da violência é um contra todos” (ARENDT, 1994, p. 35).

Hannah define forças a partir do entendimento de que a forma 
extrema de poder é todos contra um, a forma extrema de violência é 
um contra todos. Uma pessoa que possui autoridade não é sozinha 
como o tirano, porque possui a aprovação de muitos.

O filósofo Michel Foucault não centra as suas análises no chamado 
poder soberano, ele não trata sobre o poder legalmente constituído, 
nem sobre a legitimação do governo, tal como fizeram Maquiavel, 
Hobbes, Rousseau, entre outros. Michel Foucault percebe que o 

volúveis, fementidos e dissimulados, fugidios quando há 
perigo, e cobiçosos. Enquanto ages em seu benefício, [...] 
todos estão a teu lado e oferecem-te o seu sangue, os seus 
bens, as suas vidas e os seus filhos (MAQUIAVEL, 1998, p. 
80-81).

Questão para reflexão

A partir da frase de Maquiavel: “os fins justificam os meios”, o que se 
pode pensar em termos da realidade atual?
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poder engloba outras esferas, e que ele está disseminado por toda 
a sociedade.

Foucault acredita que o poder vai muito além da esfera legal e política. 
Ele está presente, por exemplo, na relação entre professores e alunos, na 
relação entre trabalhadores e seus chefes, na relação entre médico e 
paciente, na relação entre pais e filhos, entre outras.

Ao analisar algumas dessas relações de poder, Foucault chama a 
relação de poder de poder disciplinar, como podemos observar a seguir:

A ideia proposta pelo poder disciplinar é bastante conhecida: é a 
disciplina que se volta sobre o corpo dos indivíduos, formando-os de 
acordo com o que se busca encontrar na sociedade. 

É uma forma de controle muito mais sutil e eficiente do que era o 
poder soberano, o qual tentava se impor sobre os súditos através de 
grandes espetáculos de violência.

Me parece que a noção de repressão é totalmente ina-
dequada para dar contra do que existe justamente do 
produtor no poder. Quando se define os efeitos de poder 
para repressão, tem-se uma concepção puramente jurí-
dica deste mesmo poder; identifica-se poder a uma lei 
que diz não. O fundamental seria a força de proibição. 
Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e esque-
lética do poder que curiosamente todo mundo aceitou 
(FOUCAULT, 2007, p. 7).

O poder disciplinar [...] tem como função maior “ades-trar”; 
ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda 
mais e melhor. [...] [o poder disciplinar] separa, analisa, 
diferencia, leva seus processos de decomposi-ção até as 
singularidades necessárias e suficientes. [...] 
A disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica específica 
de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo 
como objetos e como instrumentos de seu exercício. [...] 
O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso 
de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a san-ção 
normalizadora e sua combinação num procedimento que 
lhe é específico, o exame (FOUCAULT, 1997, p. 143, grifo 
do autor).
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A formação do ser humano a partir desse período reflete a grande 
influência desse novo tipo de poder, pois o corpo de cada um dos 
indivíduos dessa época (do aluno, do soldado ou do operário) foi 
formado através das técnicas do poder disciplinar.

Essa forma de poder criada no interior das instituições, embora não 
tenha sido controlada integralmente pelo governo, atendia plenamente 
aos seus interesses, pois criava cidadãos dóceis e obedientes. O poder 
disciplinar também criava corpos preparados e treinados para a utilização 
dentro das fábricas, pois essa era a época da expansão capitalista, e era 
necessária a existência de trabalhadores aptos para realizarem tarefas 
repetitivas durante várias horas seguidas. 

Com a criação desse novo tipo de visão sobre o homem, também 
houve a criação de novos objetos de estudo e pesquisa: da observação 
do trabalhador, por exemplo, houve o desenvolvimento de um campo 
específico do saber sobre a função desempenhada: como trabalhar 
mais e melhor, como aplicar a técnica do bom trabalhador que mais 
produz sobre os demais, que produzem menos.

A sociedade não opera mais de acordo com a relação de poder e 
de controle que se dirige individualmente ao corpo dos homens, pois 
passaram a existir novas formas de controle social que não se restringem 
mais à vigilância e à formação de indivíduos dentro das instituições. 

1.2 Movimento operário e a organização da caridade

Na atualidade, existem diversas formas de relações de poder em nosso 
cotidiano, muitas vezes não mais o controle de uma instituição sobre o 
indivíduo, mas o controle do indivíduo sobre si mesmo regulamentado 
pelo mercado liberal. 

Iamamoto nos remete à reflexão com a sua citação no que se refere 
ao pensamento e ao movimento apreendido através de contradições:

O fundamento da prática social é, pois, o trabalho social, 
o trabalho coletivo: atividade criadora por excelência, 
através da qual o homem se objetiva exteriorizando as 
suas forças genéricas na relação com outros homens. 
Todavia, na sociedade em que vivemos, o trabalho não 
só cria o homem; no trabalho, ele também se perde, se 
aliene. O conteúdo do seu trabalho, atividade potencial-
mente criativa, adquire a forma social necessária — a 
forma mercantil —, que dissimula as relações sociais, 
coisificando-as (IAMAMOTO, 1995, p.177).
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Tanto o movimento operário como a burguesia contribuíram para 
a prestação da assistência social de forma especializada, sendo que o 
resgate histórico nos remete a refletir sobre as possibilidades futuras.

Na Idade Média já existiam as instituições de caridade criadas pelas 
companhias religiosas e pela caridade leiga; com a civilização judaico-
cristã e com as sociedades capitalistas, ocorre a continuidade a essa 
prática assistencialista.

Historicamente no Brasil, deparamos concretamente com uma 
burguesia que se utilizava do assistencialismo para manter sua posição 
de dominação.

O entendimento sobre o significado das relações de poder extrapola 
o conceito de poder propriamente dito para um conceito que está em 
constante transformação e enquanto realização de uma prática social. 

Aprofundando sobre o entendimento de poder para Foucault, ele vai 
além da ideia de excluir, reprimir, e recai sobre o entendimento de poder 
positivo que produz, que se dá através do agir, aprimora a ação, ele é 
exercido e se efetua. As lutas e as oposições são resistências perante 
pontos transitórios em toda a sociedade. As relações de poder entre 
dois polos se caracterizam como resistência e enfrentamento. O poder 
pode ser visualizado nas relações da população e não nas mãos dos 
governantes, pois o poder não é um objeto que se pode possuir, mas 
está localizado em pontos específicos da estrutura social.

Avançando nesta discussão, o entendimento de poder e 
de articulação se torna mais claro, acrescentando a categoria 
conhecimento. O saber gera poder, como também o poder na 
articulação acaba produzindo saber. 

O poder não é dado, não é trocado; ele é exercido, ele se manifesta 

Não se trata de refazer toda a história, como se isso fosse 
possível, indispensável heurístico. Ao contrário, a história 
se resgata seletivamente, a partir do presente. Os desafios 
com os quais se defrontam os grupos e as classes sociais, 
em certas conjunturas, põem estas ou aquelas exigências 
sobre o presente e o passado em suas determinações 
recíprocas. Cada presente, a partir da perspectiva deste ou 
daquele grupo, desta ou daquela classe, pode suscitar um 
modo de resgatar o passado — e imaginar o futuro (IANNI, 
1996, p. 54).
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na ação, principalmente nas relações de força. O que poderia denunciar 
as relações de poder seria o entendimento de quem fez ou o que se 
fez concretamente nessa configuração de poder, para daí sim identificar 
formas de luta e contraposição sobre essas relações instaladas.

O poder não deve ser entendido apenas de forma negativa, como 
conceito de passividade e submissão de grande parcela da população 
por parte de um grupo dominante. Mas como possibilidades de exercer 
o controle de suas ações e de suas atividades para utilizá-las. 

Os detentores do poder procuravam iludir a população com uma 
imagem bondosa e caridosa, ocultando o objetivo principal, que era o 
de agir sobre os oprimidos e perpetuar a mentalidade de exploração 
presente no país. 

A ação assistencialista não visava ao bem comum nem ao progresso 
econômico, mas havia uma deturpação no entendimento da assistência 
social através de ações clientelistas, de dependência, de troca de favores.

O pensamento de Sposati (2003) retrata essa situação:

O entendimento de que através do assistencialismo as pessoas 
permanecerão submissas e dependentes perante os detentores do 
poder se manifesta na cultura avessa à cidadania, por reduzir a um mero 
favor os direitos sociais. 

A Sociedade de Organização da Caridade entendia que era preciso 
impedir as práticas e as manifestações dos trabalhadores organizados 
para manter o controle da questão social.

Superar a leitura fetichizada do assistencial no Serviço 
Social é movimento que vai além da questão profissio-
nal. Implica, de um lado, apreender o assistencial como 
mecanismo histórico presente nas políticas brasileiras de 
corte social. De outro, criar estratégias para reverter essas 
políticas na conjuntura da crise da sociedade brasileira 
para os interesses populares (SPOSATI 2003, p. 53).

Para saber mais

O Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social 
publica materiais diversos que de alguma maneira estejam relacionados 
com o Trabalho Social e com as Ciências Sociais.

Acesse o link: <http://www.cpihts.com>.
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Questão para reflexão

Qual o seu conceito de: CARIDADE?

Algumas alterações no entendimento sobre a participação e a 
organização popular ocorreram ao longo do tempo, e para que 
possamos saber um pouco mais sobre a participação da população, 
sugerimos que se faça a leitura complementar a seguir.

A Revolução Industrial trouxe grandes transformações e muitas 
conquistas no desenvolvimento da produção, mas também proporcionou 
aos trabalhadores uma espécie de escravismo, no qual o trabalhador era 
ferido em sua dignidade por causa das condições desumanas a que era 
submetido. Diante dessas circunstâncias, a Igreja sentiu-se desafiada a 
lutar contra a opressão capitalista, em defesa dos trabalhadores.

Assim, surge a Rerum Novarum, Carta Encíclica de Sua Santidade 
o Papa Leão XIII, sobre a condição dos operários, em 15 de maio de 
1891, que criticou enfaticamente a falta de ética e de justiça social na vida 
industrial e socioeconômica e sobre a melhor distribuição de riquezas.

A partir da Rerum Novarum, a Igreja passou a se preocupar com as 
condições de trabalho, e houve a consolidação de numerosas iniciativas 
de alto caráter civil, com o surgimento de centros de estudos sociais, 
associações, sociedades operárias, sindicatos, cooperativas, entre outros, 
que, por sua vez, impulsionaram a legislação trabalhista à proteção 
dos operários, principalmente, das mulheres e crianças, na instrução e 
melhoria dos salários e da higiene.

Apresentaremos a seguir alguns pontos de referência constantes 
nas cartas que surgiram a partir da Encíclica Rerum Novarum, sendo 
primeiramente a Carta Encíclica Quadragésimo Anno escrita no 
40º aniversário da Encíclica Rerum Novarum, em 1931; a Carta Apostólica 
Octogesima Adveniens, escrita para o do 80º aniversário da Encíclica 

Para saber mais

Em sua obra A condição humana, Hannah Arendt diz que condição 
humana não é a mesma coisa que natureza humana. A condição 
humana diz respeito às formas de vida que o homem impõe a si mesmo 
para sobreviver. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense Universitária, 2000.
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Rerum Novarum, em 1971, e a Carta Encíclica Centesimus Annus, escrita 
no 100º aniversário da Encíclica Rerum Novarum, em 1991.

A Carta Encíclica Quadragésimo Anno escrita no 40º  aniversário 
da Encíclica Rerum Novarum, 1931, elaborada pelo Papa Pio XI, dá um 
passo decisivo na recondução da propriedade privada para o âmbito do 
bem comum. É a segunda grande encíclica social, lembra os grandes 
benefícios que dela aconteceram para a Igreja Católica e para toda a 
humanidade.

Ela veio para defender a doutrina social e econômica, esclarecendo 
dúvidas e reforçando a discussão em torno do regime econômico 
moderno, na tentativa de um avançar ao socialismo, através da reforma 
cristã dos costumes.

A Encíclica Rerum Novarum observava que as corporações deveriam 
se organizar e governar de modo que abastecessem a cada um de seus 
membros com os meios mais fáceis para conseguirem seguramente o 
fim proposto, isto é, a maior parte possível, para cada um, de bens do 
corpo, do espírito e da fortuna.

A Encíclica Quadragesimo Anno destaca que de nada vale o 
capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital, e que o capital 
não pode reivindicar para si todos os direitos, deixando ao operário 
somente o suficiente para sobreviver.

Combate o enriquecimento dos capitalistas sobre a miséria e o 
sofrimento dos operários. Defende a justa distribuição de bens e 
riquezas para que haja um equilíbrio de qualidade de vida entre as 
pessoas e toda a sociedade. Essa lei de justiça social proíbe que uma 
classe seja pela outra excluída da participação dos lucros. 

A Carta Apostólica Octogesima Adveniens é a Carta Apostólica 
do Papa Paulo VI ao senhor Cardeal Maurício Roy, presidente do 
conselho dos leigos e, escrita para o do 80º aniversário da Encíclica 
Rerum Novarum ao Cardeal Secretário de Estado, em 1971, deixa 
explícita que a Igreja renuncia a qualquer pretensão de propor um 
sistema alternativo. 

Coloca como missão dos leigos comprometidos com a política 
a construção dos modelos adequados às  diversidades nacionais. 
Nesse documento, o Papa enfatiza a diversidade das situações e 
a necessidade de uma ação solidária no combate aos problemas 
emergentes, como a urbanização crescente e a necessidade dos 
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cristãos, que se instalam em moradias paupérrimas, que o  Sumo 
Pontífice chama de degradantes.

A Carta Encíclica Centesimus Annus ,1991, é a última das 
encíclicas sociais. Ela faz uma análise socioeconômica dos recentes 
acontecimentos e uma leitura das novas realidades. 

Nessa encíclica, são reveladas as origens da destinação universal 
dos bens e da propriedade individual, e que a Doutrina Social sempre 
concilia a destinação universal de bens e a propriedade privada.

No início do século XX, Edmund Husserl (1859-1938) apresenta a 
fenomenologia, que se consolida como uma linha de pensamento, 
como ciência dos fenômenos, sendo o fenômeno compreendido 
como aquilo que é imediatamente dado em si mesmo à consciência 
do homem, um modo de ver a essência do mundo e de tudo quanto 
nele existe.

Para Husserl, a fenomenologia é uma ciência rigorosa, não exata, 
uma ciência que busca a compreensão da essência, se ocupando 
da análise e interpretação dos fenômenos, mas com uma atitude 
totalmente diferente das ciências empíricas e exatas, pois os 
fenômenos são os vividos pela consciência. 

Como fenômeno é o objeto de investigação da fenomenológica, 
ela traz em seu significado o desvelar, nos levando a entender que 
o fenômeno é tudo o que se manifesta, se desvela e se mostra à 
consciência da pessoa que o questiona.

Conforme nos apresenta Triviños (2002, p. 45),

Para a fenomenologia, pondera-se que não há consciência pura, 
isolada do mundo, ao mesmo tempo em que toda consciência é 
consciência de alguma coisa que existe no mundo. 

Os adeptos da fenomenologia entendem que o mundo da história 
é o mundo da mudança, do particularismo, e que a particularidade 

[...] é a característica que apresenta a consciência de estar 
orientada para um objeto. Isto é, não é possível nenhum 
tipo de conhecimento se o entendimento não se sente 
atraído por algo, concretamente um objeto. Para Husserl, 
a intencionalidade é algo puramente descritivo, uma 
peculiaridade íntima de algumas vivências. Desta maneira 
a intencionalidade característica da vivência determinava 
que a vivência era consciência de algo.
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do ser é que se faz tornar compreendido. Esta instigante definição 
coloca a seguinte reflexão:

O Serviço Social se aproximou da fenomenologia para tentar 
explicar os fenômenos humanos e da sociedade, mas outras correntes 
filosóficas ganharam maior peso ao longo do desenvolvimento da 
categoria profissional. Martinelli (1987, p. 21) acrescenta:

O grande propósito da fenomenologia é o de atingir a 
essência do vivido, a essência do pensado, para se encontrar 
os fundamentos buscados. Apresentamos os objetivos desse 
pensamento, conforme Martinelli:

Por outro lado, como cada ser humano é único, uma 
expressão particular da natureza humana, determinado 
sob o ponto de vista têmporo-espacial, cada Filosofia, 
enquanto concreção do pensamento humano, expressa 
apenas uma, entre inúmeras outras possibilidades, além de 
ter a marca do tempo e do espaço em que foi produ-zida 
(MARTINELLI, 1987, p. 15).

Na verdade, a Fenomenologia não chegou a se consti-
tuir em grande atração para a categoria profissional, de 
um lado pela pequena divulgação que se faz da mesma, 
em relação a outras vertentes filosóficas, de outro, 
pelo agravamento de quadro conjuntural e estrutural 
brasileiro, exigindo do Serviço Social respostas urgentes 
às questões prementes.

Em uma visão de síntese, e, sem pretender esgotar a matéria, 
podemos alinhar como principais objetivos da Fenomenologia, 
os que seguem:  
1 — Descrição do que é consciência, isto é, dos atos psíquicos 
tal qual se dão à consciência. Ou, em outras palavras, descrição 
da consciência pura e do que lhe é imediatamente presencial; 
2 — Descrição da intencionalidade inerente à consciên-cia, 
uma vez que a consciência é sempre consciência de algo, isto 
é, atos psíquicos contém, intencionalmente, um objeto que se 
lhes opõe; 
3 — Descrição do significado dos atos psíquicos, isto é, do 
sentido, ou, sentidos ontológicos que exprimem, a partir das 
evidências com que se apresentam (1987, p. 24-25).
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Estudar fenomenologia é um grande desafio, e deve ser feito 
com muita dedicação para que as perguntas mais frequentes sejam 
respondidas, desde o seu entendimento e de sua definição. Portanto, 
fica o desafio de um maior aprofundamento sobre este tema.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. A origem do Serviço Social no Brasil está intimamente vinculada a: 

a) Iniciativas do Estado. 
b) Iniciativas da Igreja. 
c) Iniciativas da Burguesia. 
d) Iniciativas da Comunidade. 
e) Nenhuma das respostas anteriores.

2. Terminologia utilizada a partir do século XX e está fortemente relacio-
nada ao princípio da justiça social. Estão presentes nos mais variados 
discursos contemporâneos. Esse conceito se refere a:

a) determinação. 
b) assistência.
c) caridade.
d) ajuda.
e) solidariedade.
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Você estudará o conteúdo sobre as influências da Igreja nos 
governos, na ciência, na filosofia e na educação, considerando as 
origens do sistema capitalista. A Igreja era uma das instituições que 
vinha desenvolvendo um trabalho junto às populações mais pobres, 
com uma filantropia organizada pelas senhoras católicas.

Vamos acompanhar a seção a seguir para que possamos conhecer, 
refletir e adicionar informações aos nossos conhecimentos.

2.1 A assistência aos necessitados

Considerando que na Igreja a ajuda era delegada aos diáconos, 
os membros leigos, e imperava o poder do catolicismo ao longo do 
século IV, tornando-se a religião oficial do Império Romano, verifica-
se a grande influência dessa instituição frente às ações sociais.

Algumas tarefas passam a ser definidas quando o Estado começa 
a fazer política, mantendo a ordem estabelecida através da repressão, 
e a Igreja faz a caridade financiada pela nobreza.

São Tomás de Aquino (1224-1274) foi o grande organizador da 
doutrina cristã, situando a caridade como um dos pilares da fé e de 
justiça social aos mais humildes.

A burguesia, proprietária dos meios de produção, almejava a 
concentração de riquezas, necessitando, para isso, explorar a força 
de trabalho do proletariado. Paralelamente, a organização dos 
trabalhadores ameaçava os objetivos da burguesia.

A composição do Estado, no sistema capitalista, se formava de 
representantes das classes economicamente dominantes, burguesia e 
proprietários rurais. Nesse sentido, o próprio Estado, bem como as leis, 
protegia os interesses das classes dominantes.

Seção 2

A assistência aos necessitados, a burguesia, a Igreja 
e o papel do Estado

Questão para reflexão

Qual o seu conceito de: AJUDA?
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A Igreja sempre influenciou os governos e, ao mesmo tempo, era 
uma das instituições que vinha desenvolvendo um trabalho junto às 
populações mais pobres através de alianças entre burguesia, Igreja e 
Estado.

Quando se busca a reflexão a partir de análises de fatos como a 
organização dos trabalhadores, vislumbra-se que a burguesia precisava 
de novas estratégias, além da força, para se manter no poder e continuar 
o processo de acumulação capitalista.

Como estratégia, a burguesia utilizou-se da filantropia, incentivando 
a sua organização e sistematização, como o cadastro dos assistidos, a 
utilização de inquéritos sociais, as visitas domiciliares e o treinamento 
e a formação de novos agentes da assistência para veicular, junto à 
classe proletária, a ideologia dominante.

Assim, visavam frear e desorganizar o movimento dos trabalhadores, 
passando a ideia de que o capitalismo era inevitável e irreversível e que 
era uma ordem social justa e adequada. 

A questão da falta de coesão social está relacionada com o 
declínio dos sistemas e instituições de amparo e assistência social nas 
sociedades. A caridade, a ajuda e a solidariedade ao longo do tempo 
surgem como uma possibilidade de coesão na vida em sociedade.

A pobreza era considerada um atributo pessoal daqueles que não 
se esforçavam para superá-la, tidos como responsáveis pela situação 
em que se encontravam. A assistência foi incorporada nesse contexto, 
pelo Estado, de duas formas: insinuando como único que poderia 
enfrentar politicamente a questão social e para dar conta das condições 
de pauperização da força de trabalho.

A inserção da prática assistencial pelo Estado se deu como expressão 
de benemerência, estimulando as instituições privadas de fins sociais, 
principalmente os vinculados às igrejas, às ações assistenciais. Ao Poder 
Público caberia somente filtrar e direcionar os esforços de solidariedade 
social da sociedade civil.

Solidariedade, política e poder se apresentam como desafios às 
políticas sociais ao longo da história, quando aspectos políticos podem 
prevalecer às intenções de bem-estar social, como a Era de Ouro e a 
grande expansão da industrialização.

As reflexões sobre conceito de liberdade, família e sociedade são 
temas complexos que necessitam obrigatoriamente de conceitos e 
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conhecimentos teóricos para a fundamentação de leituras de realidade, 
considerando a dinâmica política e ideológica.

A exploração do capital se destaca em décadas e realidades 
distintas frente a opções e tentativas de manifestações, e que aos olhos 
do interesse econômico não são estratégias de satisfação e melhores 
condições de vida, e sim afronta ao lucro. 

A burguesia, a Igreja e o Estado unificam-se em um compacto 
bloco político com características reacionárias e com o objetivo de 
coibir as manifestações dos trabalhadores, impedir suas práticas de 
classe e encobrir as expressões da política e da sociedade. 

Na Inglaterra, foi com o surgimento da Sociedade de Organização 
da Caridade, em 1869, que se iniciou a sistematização da prática social.

A origem do Serviço Social como profissão tem a marca profunda 
do capitalismo e do conjunto de variáveis com ele incorporados, como 
a alienação, a contradição e o antagonismo. Mas é na esfera estatal a 
maior concentração de ações provenientes do Serviço Social. Abreu 
(2004, p. 62) demostra este entendimento:

Essas contradições interferem diretamente na condução do 
mercado de trabalho do Assistente Social.

Os espaços históricos do exercício profissional dos as-
sistentes sociais definidos a partir do pacto entre Estado/
Igreja Católica/empresariado, que está na base da insti-
tucionalização dessa profissão na sociedade brasileira, 
mantém-se na atual correlação de forças. Todavia, as 
transformações nos processos pelos quais, na atualidade, 
são estabelecidas as relações de enfrentamento da ques-
tão social por meio da ação estatal e da ação da sociedade 
civil (empresariado e de organizações sem fins lucrativos) 
implicam redefinições dos espaços tradicionais e o sur-
gimento de novos, bem como reconfiguram as demandas 
profissionais e alteram as formas de inserção profissional e 
as condições de trabalho nos espaços públicos e privados.

Para saber mais

MUDANÇA DE PARADIGMA: mudança profunda no pensamento, 
percepções e valores que formam uma determinada visão da realidade.
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A racionalização da assistência através de sua ação pode afastar as 
ameaças que a burguesia expressa pela incontida expansão da pobreza 
e pelas persistentes investidas da classe trabalhadora.

O Serviço Social surge como uma profissão que nasce articulada 
com um projeto de hegemonia do poder burguês, a partir de uma 
contradição que impregnou a sua construção, pois, produzida pelo 
capitalismo industrial, buscou afirmar-se como uma prática humanitária, 
sancionada pelo Estado e protegida pela Igreja, como a ilusão de servir.

Iamamoto (1995, p. 174) contribui com o seguinte pensamento:

Surgiram as primeiras tentativas de sistematização, incluindo a 
moralização do social, as ações individuais, o conservadorismo, 
denominando as reivindicações operárias como problemas de caráter, 
e a Sociedade de Organização da Caridade direcionaram a assistência 
para reformar o caráter.

Sob influência do mundo cristão, mudou-se o conceito de 
pobreza, e de enfrentamento dela, com a ajuda aos necessitados e 
posteriormente a institucionalização desta ajuda. Em um primeiro 
momento, a ajuda pública através de ordens religiosas e hospitais no 
século XV, que culminou com a Sociedade São Vicente de Paulo no 
século XVII, sistematizando a ajuda e a assistência aos necessitados. 
Depois, surgiu a ajuda mútua que era desenvolvida pelas corporações, 
por meio das confrarias de associações profissionais, visando a ajuda 
à família em caso de morte. E, por último, a esmola, que era uma 
prática que ocorria individualmente para ajudar o próximo e como 
dever religioso para alcançar a salvação, através de esmola a pessoas, 
famílias, asilos e outras instituições.

A terminologia esmola nos remete a refletir sobre a influência desse 
ato desde a Antiguidade até os dias atuais. As contradições entre capital 

Há, portanto, uma determinação básica a considerar: o 
Serviço Social cresce e se expande na nossa sociedade 
como parte de uma estratégia mais ampla do bloco domi-
nante para uma ação entre o proletariado. Essa estratégia 
visava criar um tipo de socialização do operário adequada 
às condições da nova vida industrial, ao ritmo e à dis-
ciplinarização do trabalho que fortalecesse as bases de 
legitimidade para o exercício do poder da classe: a do-
minação político-ideológica e a apropriação econômica.



U1 - Fundamentos sócio-históricos do serviço social 31

e trabalho e a exploração humana são a base da fundamentação 
da questão social e do surgimento das políticas sociais, a partir das 
manifestações da classe operária no século XIX. Estas oportunizaram 
trazer à cena denúncias contra a miséria, a desigualdade e a exploração, 
exigindo que o Estado as reconhecesse enquanto direitos sociais e 
políticos dos trabalhadores.

Foi com a consolidação do capitalismo, diante da relação 
contraditória entre as demandas do capital e as dos trabalhadores, que 
se criaram algumas condições objetivas para se identificar as lutas das 
classes trabalhadoras, com suas reivindicações e garantia de direitos; 
direitos estes que vão se ampliando conforme a sociedade adquire 
força e legitimidade para essas conquistas.

A origem do Estado coincide com a emergência da propriedade 
privada, mas não se pode fundir o seu processo de construção com o 
capitalismo.

Essa reflexão pode ser aprofundada conforme nos apresenta 
Mandel:

A partir das grandes mudanças provocadas pelo capitalismo e pela 
crise da oligarquia, o que possibilitou a não participação das classes 
subalternas no cenário político, o Estado passa a controlar, exercendo 
o poder de forma imposta de cima para baixo. 

Faleiros discute essa questão situando que em 1931 a perspectiva 
era de que no século XX o destaque era para o corporativismo, como 
o século XIX fora o século do liberalismo. 

O Estado é mais antigo que o capital, e suas funções não 
podem ser derivadas diretamente das necessidades da 
produção e da circulação de mercadorias. Em sociedades 
pré-capitalistas, as formas específicas do Estado desem-
penham funções bem diferentes daquelas que garantem o 
tipo de segurança legal necessário ao desenvolvimento da 
produção de mercadorias (MANDEL, 1985, p. 335). 

Nós não fazemos uma distinção tão clara entre o libe-
ralismo, corporativismo e populismo. Basta recordar 
que o liberalismo, o corporativismo e o populismo são 
ideologias do sistema capitalista que são mais ou menos 
sustentadas pelas classes dominantes, segundo a correla-
ção de forças sociais e a crise de legitimação do Estado. 
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O Estado capitalista liberal-democrático se legitima 
socialmente pela utilização de mecanismos de equilíbrio 
instável de compromisso entre uma burguesia que é obri-
gada a aceitar o conflito e um proletariado organizado, e 
relativamente combativo (FALEIROS, 2000, p. 97-98).

O papa Leão XIII afirma que deve ocorrer a concordância e não a 
luta; Aguiar (1995, p. 18, grifo do autor) ilustra:

Nas relações Igreja e Estado, a liga eleitoral católica se apresenta 
como segue a partir da citação de Aguiar (1995, p. 25-26):

Partimos do princípio de que o papel do Estado é o de organizar a 
sociedade para responder às demandas sociais.

E Leão XIII, em sua encíclica, aponta como causa da 
situação trágica e decadente o liberalismo e o socialismo. 
E preconiza a intervenção do Estado como solução para 
o problema operário. Afirma o Papa: “Assim, como, pois 
por todos os meios, o Estado pode tornar-se útil às outras 
classes, assim também pode melhorar muitíssimo a sorte 
da classe operária, e isto em todo rigor do seu direito, e 
sem ter a temer a censura de ingerências; porque, em 
virtude mesmo do seu ofício, o Estado deve servir o in-
teresse comum”. 

Dentro da recristianização da sociedade, uma questão 
fundamental para a Igreja no Brasil será o das relações 
com o Estado. Tendo em vista a separação Igreja-Estado 
desde a Proclamação da República, o episcopado na-
cional procura formas de aproximação. Essa é também 
uma preocupação de D. Leme, que vai estar presente na 
Revolução de 1930. Embora a posição do episcopado não 
fosse unânime com relação à revolução e a Vargas, a Igreja 
se depara com um dever: aproveitar a mudança do regime 
para conseguir que se dessem à vida nacional moldes 
cristãos, como afirma Irmã Maria Regina do Santo Rosário. 
É no fundo uma preocupação de definir o lugar da Igreja 
dentro da nova ordem.
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Podemos citar pelo menos duas funções do Estado Capitalista: o 
de criar condições que favoreçam o processo de acumulação e o de 
articular mecanismos de legitimação da ordem social e econômica. 
É possível avaliar que as conquistas mais importantes são fruto do 
movimento democrático e das lutas sociais.

As respostas do Estado diante de situações consideradas socialmente 
problemáticas podem ser vislumbradas através da instalação de políticas 
públicas que repercutem direta ou indiretamente nas relações sociais.

A legislação referente ao estado de bem-estar social suscita do 
resultado de várias lutas e interesses de classes. 

Quando as correlações de força se manifestam, devemos observar 
a relação entre Estado e sociedade frente ao momento histórico 
político e econômico.

O entendimento da busca pela emancipação humana se deve ao 
que ocorreu como referencial social e político, na dimensão política de 
toda a sociedade, e em cada modo de produção da história, através de 
suas contradições e das transformações sociais.

O modo de produção é o capitalismo, a partir da dominação do 
processo de produção pelo capital não apenas de uma troca monetária, 
mas no contexto das contradições da sociedade capitalista, com 
a produção coletiva de riqueza e a detenção do lucro para poucos, 
produzindo ao longo da história uma população com necessidades e 
demandas de sobrevivência, gerando a pobreza, mercado de trabalho 
informal e as situações de alienação e exploração. A condição mínima 
de subsistência somada às necessidades biológicas e às necessidades 
sociais se inter-relacionam repercutindo na restrição das liberdades.

Com a elaboração e a implementação de políticas sociais e da 
concepção de cidadania, acaba-se gerando abordagens conceituais, 
com ideologias definidas, levando ao entendimento de consideração 
das relações e as inter-relações para que haja o efetivo enfrentamento 
da pobreza.

A pobreza e seus desdobramentos não têm sentido se analisados 
fora do contexto de sua produção e reprodução, levando a discussão 
para a conquista da cidadania, considerando-se que a pobreza política 

Questão para reflexão

Como diferenciamos caridade, ajuda, solidariedade e direito?
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é caracterizada pelo não acesso à participação nas decisões, deixando 
as pessoas à margem das informações e do acesso a seus direitos.

A perspectiva do direito enquanto exercício de cidadania pode ser 
vislumbrada a partir do pós-guerra, do combate ao autoritarismo, nas 
grandes convenções internacionais de caráter humanista, proclamando 
ideais comuns a serem atingidos, como a liberdade e a dignidade 
humana, garantidos através de importantes documentos, como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 10 de 
dezembro de 1948 e a Declaração Universal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, definida na Assembleia das Nações Unidas em 20 de 
novembro de 1959.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos se define através 
de um documento promulgado na Assembleia das Nações Unidas 
em 1948, há 65 anos pregando o direito universal aos seres humanos 
direcionados a partir da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

A palavra cidadania foi utilizada na Roma antiga para indicar uma 
situação política e de direitos que uma pessoa possuía ou podia 
exercer. Na Grécia antiga, cidadania era considerada o ato de direito de 
uma pessoa participar em decisões e caminhos da sociedade. 

Posteriormente a questão da cidadania teve muitos saltos, 
quando, em 1789, na França, a Revolução Francesa, que tinha como 
lema liberdade, igualdade e fraternidade, influenciou em muito para 
que grande parte do mundo se orientasse com o novo modelo de 
sociedade, criado em consequência da Revolução. Surgiu uma nova 
concepção de cidadania com o desenvolvimento do liberalismo a 
partir da noção de igualdade entre indivíduos.

Depois da Revolução Francesa, o direito dos indivíduos à vida e 
à liberdade foi assumido e somente consolidado a partir da primeira 
metade do século XX, com algumas conquistas femininas, como o 
direito ao voto.

Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro se organizou 
e, incentivadas pela ONU, as 148 nações reuniram-se e redigiram 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, representando um 
grande avanço na defesa dos Direitos Humanos, Direitos dos Povos e 
das Nações.

A Declaração Universal de 1948 deu um salto histórico, ressaltando 
como direitos humanos, independentemente da nacionalidade dos 
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indivíduos, tanto os antigos direitos civis e políticos, como os direitos 
econômicos, sociais e culturais.

Os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais permitem 
desenvolver, utilizar e satisfazer as qualidades humanas, para uma vida 
na qual a dignidade e o valor sejam referência de respeito e proteção.

O profissional do Serviço Social pode vislumbrar através da 
garantia dos Direitos Humanos um princípio organizativo da sua 
prática profissional, a partir da afirmação de direitos e de satisfação 
de necessidades da população; esses direitos garantidos são 
inseparáveis da teoria, dos valores, e da prática profissional, sendo 
que a garantia dos direitos humanos deve ser promovida.

O ser humano é resultante de transformações que ocorrem nas 
diferentes áreas, sejam teóricas, religiões, arte e diferentes saberes 
e conhecimentos. Os referenciais de vida constroem e ao mesmo 
tempo desconstroem, com diversos limites e avanços em todo o 
processo da vida.

A busca pela interpretação do conhecimento humano através 
da aproximação da realidade nos respalda para o entendimento 
da necessidade de mudanças e da contextualização histórica do 
mesmo; através do acompanhamento dos fatos e das diferentes 
realidades, é possível estabelecer contribuições para a existência de 
lutas e manifestações coletivas.

A cidadania expressa a igualdade das pessoas perante a lei, o 
pertencimento a uma sociedade organizada. Qualidade do cidadão 
de poder exercer o conjunto de direitos e liberdade políticos, 
socioeconômicos do seu país, estando sujeito aos deveres que 
lhe são colocados. Relaciona-se à situação jurídica de uma 
pessoa em relação a determinado estado, reconhecendo como 
membro de uma determinada comunidade e, ao mesmo tempo, 
sendo reconhecido. Cidadania pode ser entendida ainda como a 
participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, 
atento para que seus direitos não sejam violados.

2.2 A burguesia, a Igreja e o papel do Estado

Falar em divisão do trabalho, segundo Marx, é falar nas diversas 
formas de propriedade, porque a divisão do trabalho se consolida 
entre quem concede e quem executa o trabalho, entre os donos 
dos meios de produção e os donos da força de trabalho.
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Na teoria marxista, o materialismo histórico pretende fornecer a 
explicação da história das sociedades humanas, em todas as épocas, 
através de fatos materiais, essencialmente econômicos e técnicos.

A sociedade é comparada a um edifício nos quais as fundações, 
a infraestrutura, seriam representadas pelas forças econômicas, 
enquanto o edifício em si, a superestrutura, representaria as ideias, 
costumes, instituições políticas, religiosas, jurídicas, entre outras. O 
pensamento de Abreu resume a explicação:

No sistema capitalista, o modo de produção em que a riqueza 
é socialmente produzida e individualmente apropriada também é 
o modo de viver que exclui os homens de usufruir das riquezas, 
visando ao progresso sem ética nem princípios.

Com a construção do bloco capitalista e do bloco socialista, o 
capitalismo gerou algumas mudanças na sociedade e, após a Segunda 

Em suma, o “novo” conformismo social imposto pelos 
interesses de acumulação do capital visa também a neu-
tralização de suas lutas de caráter emancipatório, lutas 
essas centradas na formação de uma vontade coletiva 
nacional-popular — principal mediação e expressão 
concreta de um conformismo próprio da classe traba-
lhadora, reafirmando o anteriormente assinalado. Esse 
conformismo próprio destas classes desenvolve-se, 
de acordo com as indicações mencionadas, a partir do 
avanço dos seguintes vetores: o processo de politização 
das relações sociais no enfrentamento da questão social 
mediante o redirecionamento do eixo das práticas sociais 
para a concentração de estratégias emancipatórias de 
reprodução e controle social pelas referidas classes, e 
a intervenção consciente dessas classes no movimento 
histórico como conduto e possibilidade de recuperação 
da unidade entre o pensar e o agir, na constituição de um 
novo homem — base e expressão de novas subjetividades e 
normas de conduta (ABREU, 2004, p. 61).

Questão para reflexão

Quem privatiza ganhos e socializa as perdas, as crises e os problemas 
sociais?
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Guerra Mundial, países da Europa, Ásia e América lançaram estratégias 
em defesa do capitalismo. Uma dessas estratégias foi a implantação de 
empresas norte-americanas e europeias na América Latina.

Vamos seguir o raciocínio para entendermos porque o Estado 
detém a supremacia e o poder, conforme Lima (1984, p. 81):

Com a instauração do capitalismo monopolista no final do século 
XIX, houve a grande referência à questão social e ao Serviço Social. O 
monopolismo teve início quando as grandes empresas começaram 
a abarcar as pequenas e as médias, foi quando o capitalismo deixou 
de reproduzir somente a riqueza social, reproduzindo o controle 
do Estado, afirmado por Paulo Netto (2007, p. 25): “[...] eixo da 
intervenção estatal na idade do monopólio é direcionado para 
garantir os superlucros dos monopólios”.

A exclusão moderna é um problema social porque abrange a 
todos, a uns porque os priva do básico para viver com dignidade, 
como cidadãos, e a outros porque lhes impõe o terror da incerteza 
quanto ao próprio destino e ao destino dos próximos. 

A consciência de classe não ocorre sem a identidade de classe 
e muito bem nos relata Martinelli sobre essa questão, pois a classe 
operária começa a perceber o seu valor de mobilização.

A necessidade de expansão da racionalidade capitalista 
para a sociedade global e o pressuposto da ausência 
dessa racionalidade, a nível dos grupos sociais, conduz 
o profissional a ver no Estado o único órgão capaz de 
dirigir efetivamente o processo de desenvolvimento. A 
supremacia do Estado sobre a sociedade civil aparece, 
quer quando o profissional o nomeia explicitamente como 
responsável pelo desenvolvimento, quer quando define
o processo como processo social e justifica por aí uma 
forma determinada de relação do Estado com a sociedade.

A construção da consciência de classe exigia o desmas-
caramento das ilusões criadas pelo capitalismo, assim, 
como, com a força de uma determinação essencial, exigia 
também o trânsito para o nível da compreensão polí-
tica das contradições inerentes à sociedade capitalista. 
Rompendo com a alienação e com as falsas aparências 
que recobrem a sociedade burguesa, os trabalhadores 
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começavam a se colocar em condições de discernir a 
importância de seu papel no circuito do capital (MARTI-
NELLI, 1989, p. 63). 

A leitura de um fragmento do artigo “Estado e sociedade civil no 
pensamento de Marx” pode despertar o pensamento e a reflexão 
nesta área de crítica do estado frente a sociedade civil e vice-versa 
demandando longos estudos e reflexões, continuamente provocadas e 
debatidas para o crescimento profissional e entendimento da dinâmica.

A relação entre Estado e sociedade civil deve ser percebida sempre 
que as correlações de força se manifestam, uma vez que os diferentes 
grupos societários devem ser também protagonistas do processo de 
desenvolvimento juntamente com os encaminhamentos promovidos 
nas diferentes instâncias. 

Segundo Marx, o termo capital significa uma relação social, e o 
modo de produção é o capitalismo, com referência não apenas de 
uma troca monetária, mas de dominação do processo de produção 
pelo capital. 

O modo de produção define uma nova estrutura social, pois a 
concentração da propriedade dos meios de produção nas mãos de 
uma classe social representada por uma minoria é que determinava 
o aparecimento de uma outra classe, constituída pelos que tinham 
apenas a sua força de trabalho, vindo a ser uma mercadoria como 
qualquer outra.

No contexto das contradições da sociedade capitalista, com a 
produção coletiva de riqueza, a detenção do lucro sempre esteve em 
poucas mãos, e produziu ao longo da história uma população com 
necessidades e demandas de sobrevivência, originando a produção da 
pobreza, com baixos salários, mercado de trabalho informal e situações 
de subordinação, alienação e exploração.

A partir das mobilizações operárias do século XIX ocorreram 
significativas mudanças no cenário político e econômico a partir 
das reivindicações da classe operária, contando com a exigência da 
participação efetiva do Estado no reconhecimento dos direitos sociais 
e políticos dos trabalhadores. Neste cenário, a política de assegurar 
direitos sociais poderia se manifestar de duas maneiras; reproduzindo 
o “status quo” e mantendo o domínio capitalista ou transformando em 
uma política de defesa de direitos com princípios universais e justos, 
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para que a burguesia não se aproprie de políticas assistencialistas para 
a manutenção de padrões aceitáveis de pobreza.

Os liberais fazem referências às atenções na área social visando 
à correção dos efeitos do mal produzidos pelo crescimento 
capitalista, contando com a redistribuição econômica para diminuir as 
desigualdades sociais, mas sem a abrangência necessária para alcançar 
a real melhoria da condição de vida da população. A limitação do alcance 
do modelo liberal reforça a lei do mercado e consequentemente 
naturaliza a pobreza e atenta para ações paliativas, não vislumbrando a 
ação direta do Estado para alteração desse quadro.

Na França, Inglaterra e Alemanha, ao analisar o Estado de Bem-
Estar, Marshall (1967) contribui com o seu pensamento que retrata uma 
situação onde o pós-guerra e as restrições ao mercado livre ofereciam 
justiça na participação entre a população com distribuição de renda. 
Há a distinção entre os direitos civis, políticos e sociais, considerando 
que os direitos civis dizem respeito à liberdade individual e à igualdade 
perante a lei, que os direitos políticos focalizam a participação no 
exercício do poder político e os direitos sociais apenas ao mínimo 
necessário para a sobrevivência.

Segundo Marshall (1967), todos querem alcançar uma situação 
promissora e usufruí-la, mas surge aí a exploração, porque não há 
espaço para todos:

A miséria e a dificuldade de conduzir a vida do proletariado somadas 
às manifestações de luta por si só não determinam o surgimento das 
políticas sociais, uma vez que a conquista pela garantia de direitos e 

Os recursos naturais são finitos; a manipulação do meio 
ambiente, inseparável de qualquer esforço longo e con-
tinuado para aumentar os níveis de produção e consumo 
de uma população mundial em crescimento permanente, 
conduz ao desastre ecológico; a esperança de que as 
sociedades de baixa renda possam chegar a dispor de 
recursos e capacidade produtiva suficientes para alcan-
çar os níveis presentes de bem-estar das sociedades de 
alta renda é absurda; estas últimas sociedades perece-
rão, arrastando consigo toda a humanidade, caso não 
transformem suas próprias expectativas e modos de vida 
(MARSHALL,1967, p. 20).
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as legislações afins também em alguns momentos se deparam com 
interesses do capital quando estas ações políticas na área social assim 
forem interessantes para alcançar objetivos do capital.

No Estado liberal, a teoria pressupõe a necessidade de maior número 
de cidadãos usufruírem direitos e, portanto, legaliza-se o Estado, 
consequentemente ampliando os direitos individuais da burguesia; 
com o passar dos tempos vem a necessidade de se ampliar direitos 
sociais às camadas populares, o que não se concretizou até porque 
a democracia liberal se desenvolveu no marco de uma sociedade 
estruturada e hierarquizada. 

As origens do liberalismo clássico confundem-se com o surgimento 
do mundo moderno, o liberalismo tornou-se ideologia dominante, 
iluminando a compreensão dos homens com referência às ordens 
social, política e econômica. Algumas relações entre as esferas do 
setor público e do privado, Estado e sociedade civil foram instaladas.

Presente na realidade houve a necessidade da racionalização da 
ordem econômica, exigindo uma esfera pública de ações planejadas, 
sendo que a iniciativa particular não sofresse subordinação do 
Estado. O liberalismo determinava ao Estado um papel secundário na 
configuração da nova ordem social. 

O cidadão surgia pela primeira vez com seus direitos inalienáveis, 
que a nova ordem política e social lhe conferia, que eram os direitos 
civis, o direito à propriedade e o direito à liberdade de contrato.

Na essência a concepção liberal de organização do Estado 
girava em torno dos interesses da burguesia, vislumbrando as 
pessoas como seres livres e iguais e as ações do Estado serviam 
para aplicação de regras frente às relações das pessoas privadas, na 
defesa da liberdade e da propriedade. 

Quando a legislação não deu mais conta de garantir a efetiva 
igualdade entre os indivíduos, nem o mercado e a economia 
oportunizaram condições para supressão das crises de acumulação 
do capital, culminando com acentuadas situações de desigualdades 
de classe, levando a um novo ordenamento, visando bem-estar 
comum enquanto objeto de ação do Estado Liberal.

Os direitos sociais surgiram a partir da força do proletariado, que 
fez chegar ao parlamento às contradições de classe que marcaram 
a evolução da cidadania.
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A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do 
século XVIII e consistiu numa série de avanços tecnológicos com 
impacto em vários processos produtivos, econômicos e sociais. 
Houve uma acentuada mudança de sociedade rural para sociedade 
urbana.

Nesse momento os burgueses já eram os detentores dos meios 
de produção, das fábricas e do comércio, enquanto o trabalhador 
precisava vender a sua força de trabalho.

A máquina a vapor e o tear mecânico tornaram-se ícones e a 
fábrica, o grande templo da soberania burguesa. O capitalismo 
tornou-se o sistema econômico vigente.

Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal 
e manual, quando grupos de artesãos podiam se organizar e dividir 
algumas etapas do processo, até o produto final. 

Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle 
do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um 
patrão, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro; 
tinham de submeter-se à disciplina da fábrica. Crianças começavam 
a trabalhar aos seis anos de idade. Não havia garantia contra acidente 
nem indenização ou pagamento de dias parados. A mecanização 
desqualficou o trabalho, o que contribuiu para reduzir a média de vida, 
enquanto alguns trabalhadores se entregavam ao alcoolismo.

A verdadeira realidade sentida pelo operariado era ocultada 
pela burguesia, que se desenvolvia à custa da exploração da classe 
trabalhadora. Martinelli questiona essa exploração.

Para saber mais

Assista ao vídeo Tempos Modernos: <http://www.youtube.com/
watch?v=XFXg7nEa7vQ>.

Para saber mais

Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial, e 
não sua causa.

Fortalecida em seu poder, por ser a detentora do capital 
e dos meios de produção, a burguesia unia-se na busca 
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Em 1891, quando a Rerum Novarum foi escrita, o mundo presenciava 
a Revolução Industrial, que se espalhava pela Europa, América e Ásia: 
Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Rússia. 

Com o crescimento e a concorrência, a indústria de bens de 
produção se desenvolve, as ferrovias se expandem, surgem novas 
formas de energia, como a hidrelétrica e a derivada do petróleo, bem 
como o transporte, com a invenção da locomotiva e do barco a vapor.

A Revolução Industrial concentrou os trabalhadores nas fábricas. O 
aspecto mais importante, que trouxe uma grande transformação no 
trabalho, foi que de um lado permaneceu o capital e do outro, o trabalho.

Os operários passaram a ser assalariados dos capitalistas e uma das 
primeiras manifestações da Revolução foi o desenvolvimento urbano. 

Na esfera social, o principal desdobramento da Revolução Industrial foi 
a transformação nas condições de vida nos países industriais em relação 
aos outros países da época, havendo uma mudança progressiva das 
necessidades de consumo da população, conforme novas mercadorias 
foram sendo produzidas.

A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de 
vida do trabalhador braçal, provocando inicialmente um significativo 
deslocamento da população rural para as cidades.

Aguiar nos apresenta a realidade na época:

No século XIX, na Europa, os operários viviam, em grau 
extremo, a miséria e a exploração decorrentes da indus-
trialização e desenvolvimento do capitalismo. Essa situa-

da consolidação da ordem burguesa, do regime capita-
lista. Seu interesse pelo proletariado era inteiramente 
esvaziado de qualquer sentido humano, pois aos seus 
olhos o operário era apenas e tão-somente força de tra-
balho, uma mercadoria como qualquer outra, da qual 
necessitava para expandir seu capital. Assim, ao longo da 
primeira metade do século XIX, o capitalismo avançou 
em sua marcha expansionista, instaurando concomitan-
temente um processo de contínua desvalorização do ser 
humano (MARTINELLI, 1989, p. 33).
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A intervenção e o posicionamento da Igreja ocorreram nesse período 
devido à condição de vida dos operários, das mulheres e das crianças.

Pensadores econômicos e anarquistas definem o proletariado 
como a classe social que vende a sua força de trabalho à classe 
capitalista, detentora dos meios de produção.

Martinelli descreve que as divisões da sociedade em classe, 
a divisão social do trabalho e a desigualdade social acentuaram 
significativamente na medida em que o capitalismo se consolidava.

A sociedade civil começa a participar e ganha novos contornos e 
dimensões, com a inclusão de vários atores sociais no processo de 
encaminhamentos e deliberações frente às políticas públicas. 

Para saber mais

PROLETARIADO: é o conjunto de trabalhadores que necessitavam 
vender a sua força de trabalho a um capitalista.

ção dá uma grande dimensão à questão social, levando a 
Igreja a se posicionar. Esta via a época como de grande 
crise, de decadência moral e dos costumes cristãos. Essa 
situação decorre — segundo a Igreja — do liberalismo e do 
comunismo. Tendo em vista sua missão — encaminhar o 
homem à conquista da felicidade eterna — ela intervém na 
situação que é de desordem e que impede as pessoas de 
cumprir sua tarefa e dar glória a Deus, dadas as condições 
em que viviam (AGUIAR, 1995, p. 17).

O surgimento das cidades industriais impôs uma nova fi-
sionomia ao contexto social, passando a própria urbaniza-
ção a ser uma variável da industrialização capitalista. Às 
precárias vilas operárias, construídas com frequência em 
locais inadequados à qualidade de vida porém amoldadas 
às exigências do capital, correspondiam as grandes cons-
truções arquitetônicas, que como verdadeiros símbolos 
da burguesia invadiam os espaços geográficos dando-lhes 
uma nova conformação (MARTINELLI, 1989, p. 32).
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Modo de produção, marcado não somente por uma troca monetária, 
mas, principalmente, pela dominação do processo de produção pelo 
capital. Podemos entendê-lo como:

a) Socialismo.
b) Monarquia.
c) Neoberalismo.
d) Liberalismo.
e) Capitalismo.

2. O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão legitimada 
no seio da divisão social e técnica do trabalho, tendo como contexto 
conjuntural:

a) A influência tecnicista europeia.
b) A institucionalização da caridade, da benesse e da filantropia social.
c) A consolidação do neoliberalismo.
d) O surgimento do comunismo.
e) O desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana.

Fique ligado

O conteúdo apresentado nos levou a refletir sobre poder, caridade, 
relações humanas e as grandes correntes de pensamentos e de autores 
que fundamentam a discussão a partir de referenciais históricos e 
sociais, tendo o ser humano a incumbência de construir este processo 
em busca de sua posição perante si e a sociedade.

A realidade histórica da construção do serviço social em 
diferentes épocas, e as situações que permeiam o entendimento e 
as possibilidades de construção de um projeto profissional. 

Considerando a importância do entendimento da correlação de 
força do capitalismo, e sua gênese frente à construção do Serviço 
Social, bem como alguns avanços e dificuldades de toda a sua 
trajetória, enfatizamos a influência da participação popular para a 
consolidação de direitos.

A partir da Revolução Industrial o volume de produção 
aumentou extraordinariamente com a produção deixando de ser 
artesanal e sendo maquinofaturada; foi quando a população passou 
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a ter acesso a bens industrializados e deslocou-se para os centros 
urbanos em busca de trabalho. 

As fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores, 
que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Outra 
consequência da Revolução Industrial foi o rápido crescimento 
econômico, alterando a forma de viver.

Para concluir o estudo da unidade

Esta unidade teve como propósito a reflexão sobre o processo 
histórico, visando ao aprofundamento frente às questões que se 
colocam na atualidade.

A evolução da assistência passa a ser compreendida seguindo o per-
curso histórico, desde a sociedade medieval quando era desenvolvida 
pelos príncipes e pela Igreja, e na sociedade moderna, quando Juan 
Luis Vives, no século XVI, implantou um sistema para corrigir os pobres 
dos seus vícios e no século XVIII e XIX, quando foram instituídas as 
políticas sociais.

A caridade e a ajuda permearam o Serviço Social desde a sua insti-
tucionalização e por isso torna-se indispensável à análise crítica desses 
conceitos para formação profissional. 

Então, é fundamental o conhecimento do pensamento burguês 
e as consequências da exploração e suas implicações, a alienação, a 
contradição e os antagonismos para a compreensão do surgimento 
do Serviço Social.

Apresentamos a importância da referência histórica nas relações 
entre burguesia, Igreja e Estado, o surgimento das ações sociais a 
partir do comportamento ético e religioso nas relações pessoais e 
na sociedade como fundamentais para a construção da categoria 
profissional.

Com a divisão de poder para o controle da população, estabeleceu-
-se que o Estado iria impor a paz usando de violência e a Igreja cuida-
ria das questões sociais, ou seja, da caridade. Assim a burguesia, mais 
precisamente as damas de caridade, praticariam o bem e resolveriam 
os problemas sociais, acreditando que a situação dos pobres era 
causada por eles mesmos e que apenas bons conselhos e uma ajuda 
inicial seria o suficiente para melhorar a condição de vida.
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Mas o fato era que a assistência não era realizada de modo adequado 
naquela época. Somente depois o século XIX é que começaram a 
aparecer os primeiros esboços de técnicas e de organizações. 

O Serviço Social nasce articulado com a sociedade burguesa aliada 
com a Igreja Católica, formando um bloco e procurando desarticular 
os movimentos da população trabalhadora, sob a ilusão de servir, e é 
importante a compreensão da visão do mundo que a profissão tinha 
na época, suas conexões com o capitalismo, bem como conhecer a 
metodologia aplicada pelos primeiros assistentes sociais.

Portanto, sob justificativas religiosas e ideológicas burguesas, e com 
a prática voluntária que as origens do Serviço Social foram vinculadas, 
através da assistência prestada aos pobres, a partir dos interesses da 
burguesia.

Ao longo do tempo, a constituição de uma determinada imagem 
social para os assistentes sociais estava intimamente relacionada ao 
projeto societário burguês.

Essa característica acaba por assegurar determinado espaço na 
divisão social e técnica do trabalho, que por sua vez conecta-se às 
particularidades da trajetória sócio-histórica brasileira, com marcas 
seculares de subalternização e dependência internacional.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Foi o grande organizador da doutrina cristã, situando a caridade como 
um dos pilares da fé, imperativo de justiça social aos mais humildes. Estamos 
falando de:

a) São Bernardo.
b) São Paulo.
c) Santo Agostinho.
d) São Tomás de Aquino.
e) São Ambrósio.

2. A introdução das máquinas automáticas e o surgimento das grandes 
unidades fabris foram resultados materiais da:

a) Revolução Francesa.
b) Revolução Americana.
c) Revolução Russa.
d) Revolução Industrial.
e) Reforma Protestante.
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3. O proletariado já não mais aceitava com tanta facilidade as práticas 
realizadas pela Sociedade de Organização da Caridade. Esta já não satisfazia 
a nenhuma das reivindicações dos trabalhadores. Desenvolvendo a prática 
social a partir de antigas influências, a Sociedade de Organização da 
Caridade continuava a entender a pobreza como um problema de caráter e 
a assistência como um instrumento de correção.
Com base no enunciado acima, podemos concluir que a principal atribuição 
da Sociedade de Organização da Caridade era:

a) Defesa dos direitos individuais.
b) Controle Social da população proletária.
c) Garantia da liberdade e autonomia da população pobre.
d) Participação dos clientes nas decisões da assistência.
e) Enfrentamento da questão social.

4. O complexo fenômeno da globalização resulta da consolidação do 
capitalismo, dos avanços tecnológicos e da necessidade de expansão do 
fluxo comercial mundial. A respeito da globalização, assinale a resposta 
correta:

a) É um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial 
que aprofunda a integração econômica, social, cultural e política.
b) É um fenômeno gerado pelo capitalismo, que impede a formação de 
mercados dinâmicos nos países emergentes.
c) Não atinge as relações e condições de trabalho decorrentes da mobilidade 
física das empresas.
d) São as transformações na ordem religiosa e econômica mundial.
e) Refere-se às ações específicas de um país no que tange às estruturas 
sanitárias.

5. As teorias do Serviço Social no Brasil seguiram os princípios propostos 
pela Igreja Católica, conforme as determinações constantes nas Encíclicas 
Rerum Novarum e Quadragésimo Ano. Esses documentos indicavam o 
envolvimento dos religiosos com os problemas sociais. Essa perspectiva 
de formação teórica visava subsidiar a prática profissional dos assistentes 
sociais sob uma visão teórica:

a) Fenomenológica.
b) Neopositivista.
c) Neotomista
d) Materialista.
e) Racionalista.
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Unidade 2

Precursores e pioneiros 
do serviço social: teoria e 
metodologia

• Verificar as divergências no processo de profissionalização 
do Serviço Social nos EUA, bem como compreender a 
metodologia do Social Casework.

• Compreender o processo sócio-histórico da emergência 
do Serviço Social na Europa e nos Estados Unidos frente à 
expansão do sistema capitalista.

• Conhecer os precursores e pioneiros do Serviço Social e, 
por fim, reconhecer as expressões do Serviço Social no 
campo das ciências humanas e sociais.

• Conhecer as correntes filosóficas, possibilitando a você uma 
compreensão mais concreta da gênese da profissão, visto 
que as bases filosóficas são importantes na medida em que 
tentam explicar a sociedade e o homem inserido nela.

Objetivos de aprendizagem

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi 

Algumas diferenças entre o Serviço Social na Europa e nos Estados Unidos serão 

abordadas nesta seção. Na Europa havia um forte vínculo com a Igreja Católica, 

com a prática social desenvolvida na preocupação com a pobreza, procurando 

ajustar o homem à ordem social vigente; já nos Estados Unidos, o vínculo era 

a partir da relação com outras áreas da ciência, tendo contorno terapêutico e 

abordagem individual, com direcionamento para a reforma de caráter.

A seção tratará também de uma figura importante para o Serviço Social, Mary 

Ellen Richmond (1861-1928), que no início do século XX começou a pensar e a 

escrever a respeito do que é a profissão e de como deveria ser exercida.

Seção 1 | As divergências do serviço social europeu e americano
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Nesta seção, trabalharemos as correntes filosóficas e sociológicas que 

deram sustentação teórica filosófica às primeiras práticas dos profissionais de 

Serviço Social.

Seção 2 | As correntes filosóficas e o serviço social
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Introdução ao estudo
O Serviço Social surge mediante uma necessidade histórica e dessa 

necessidade emerge uma profissão ideologicamente atrelada a setores 
dominantes da sociedade da época. Mas quais foram as condições 
históricas da sociedade que levaram à formação de uma profissão? 
Nesta unidade você poderá observar quais foram os precursores e 
pioneiros do Serviço Social. Iremos analisar também acerca da teoria da 
metodologia que norteou o trabalho dos primeiros agentes executores 
da assistência. Conheceremos uma figura importante e fundamental 
à profissão, que foi a americana Mary Richmond, a primeira pessoa e 
escrever e sistematizar sobre o Serviço Social. 
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Seção 1

As divergências do serviço social europeu e americano

A questão social surge mediante a tomada de consciência da classe 
trabalhadora, quando se verificou o estado de exploração e miséria 
ao qual era submetidas. Nesse sentido, Estado, Igreja Católica e a 
sociedade burguesa se unem num bloco hegemônico e ideológico 
a fim de tentar minimizar e controlar a população trabalhadora dos 
efeitos das refrações da questão social, como a fome, a exploração, o 
trabalho extenuante de crianças, jovens, mulheres e velhos. Surge uma 
profissão articulada com o grupo dominante da sociedade e expande 
suas fronteiras além da Europa, chegando ao solo norte americano. 

1.1 A Igreja e o Estado no enfrentamento da questão social... assim 
surge o serviço social

Na trajetória da ajuda as necessitados, tivemos o marco do 
aparecimento das grandes religiões, o Judaísmo, Islamismo e 
Cristianismo citados por Ander Egg (1995) como paradigmas que 
estabeleceram as primeiras normas morais e religiosas que orientaram 
as formas mais primitivas de amparo aos necessitados e desvalidos:

Posteriormente, em decorrência da instituição do modelo 
mercantilista, as respostas ao agravamento paulatino dos problemas 
vividos na Europa a partir do século XV foram privilegiadamente 
produzidas pelas religiões em diversos continentes.

Não se pode duvidar que o cristianismo produz uma 
profunda e radical evolução nas relações humanas: o 
próximo passa a ser qualquer pessoa necessitada de 
ajuda, o amor ao próximo é a medida do amor a Deus e 
o parâmetro de vida cristã. Este amor não deve apenas 
abranger a família, os amigos e as pessoas do próprio 
país, mas há de atingir a todos os homens, inclusive aos 
estrangeiros e doentes... Estas ideias e tudo o que con-
figura o pensamento cristão deram uma nova moldura e 
novo impulso às diferentes formas de ajuda aos pobres e 
doentes (ANDER-EGG, 1995, p. 69).
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Na América Latina, a realidade não foi diferente, particularmente no 
final do século XIX e início do século XX; quando a pobreza não podia 
ser mantida como a face oculta do capitalismo, a influência histórica 
da Igreja Católica e de seus documentos do Magistério Eclesiástico 
forneceram as primeiras estratégias de alívio.

De acordo com os registros de Aguiar (1989), a modernização 
capitalista desse período trouxe uma nova organização societária 
pautada na exploração, na manutenção das desigualdades e na 
imposição de regras de existência. Diante do rompimento e a 
decadência das formas protetivas do regime feudal, a condição de vida 
da população nesse período a que estamos nos referindo se modificou:

Análise realizada por Iamamoto e Carvalho (2007), relacionando a 
questão da religião com o Serviço Social aponta a Igreja Católica, no 
início do século XX, como instituição social portadora de uma doutrina 
universal, produzida por um centro internacional e não apenas de 
caráter ideológico próprio:

No século XIX, na Europa, os operários viviam, em grau 
de extremo, a miséria e a exploração decorrentes da 
industrialização e desenvolvimento do capitalismo. Essa 
situação dá uma enorme dimensão à questão social, 
levando a Igreja a se posicionar. Esta via a época como 
de grande crise, de decadência da moral e dos costumes 
cristãos. Esta situação decorre — segundo a Igreja — do 
liberalismo e do comunismo. Tendo em vista sua missão — 
encaminhar o homem à conquista eterna — ela in-tervém 
na situação que é de desordem e que impede as pessoas de 
cumprir sua tarefa de dar glória a Deus, dadas as condições 
em que viviam (AGUIAR, 1989, p. 17).

Ante a degradação da Sociedade civil tradicional e ao de-
clínio de sua influência — ante a “ultrapassagem da con-
cepção religiosa do mundo” — A Igreja Católica deverá reagir, 
reagrupando suas forças, visando à reconquista de suas antigas 
prerrogativas e privilégios, tanto práticos como ideológicos. 
Essa reação terá por base, por meio de métodos organizativos 
e disciplinares, a constituição de poderosas organizações de 
massa — “verdadeiro partido da Igreja” — visando ao controle 
e enquadramento da população católica (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2006, p. 140, grifos do autor).
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Tudo isso se deve ao fato de que a Europa passa por um processo 
chamado de “contrarreforma”, no qual a Igreja Católica buscava formas 
de voltar a ter reconhecida sua importância e seu domínio. Esse fato 
irá refletir em sua atuação aqui no Brasil, onde a Igreja se reorganiza, 
através de um movimento que agrega seus intelectuais, tendo como 
diretrizes os escritos de Leão XIII (que reconhecia alguns direitos do 
trabalhador, mas em contrapartida defendia a propriedade privada), 
“[...] exige a utilização das liberdades constitucionais garantidas pela 
república para a recatolização da nação, que a igreja assuma a questão 
social, ataca a acomodação do clero subserviente à aristocracia” 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006).

Esse movimento mundial de ação da Igreja estava voltado à 
erradicação do individualismo proveniente da economia liberal e 
combate ao comunismo, articula ações de apoio à situação de 
degradação da vida operária, procurando reconstruir a sociedade. 
Diante da questão social posta como desafio, Igreja, Estado e 
sociedade burguesa são obrigados a se posicionar e oferecer soluções 
às contradições geradas por eles mesmos. 

No início dos anos de 1940, o Serviço Social e a doutrina social da 
Igreja avançam para um desenvolvimento técnico ao entrar em contato 
com o Serviço Social norte-americano pelo caráter conservador da 
teoria social positivista.

Essa busca pelo Serviço Social norte-americano e a teoria positivista 
surgiu da necessidade de atender as demandas, de trabalhadores 
empobrecidos. Esses trabalhadores desempregados, fruto do processo 
de desenvolvimento e acumulação do capital, começam a exigir e a 
pressionar o Estado por ações assistenciais. 

Criam-se instituições assistenciais estatais para intervenção do 
Estado no processo de reprodução das relações sociais, regulando 
assim tanto a viabilização do processo de acumulação quanto o 
atendimento das necessidades sociais da população carente.

Questão para reflexão

No decorrer da história, as políticas implantadas serviam para minimi-
zar ou desarticular movimentos de revolta ou rebeliões das camadas 
populares?
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Dessa forma, verifica-se que o primeiro suporte teórico 
metodológico do Serviço Social foi a matriz positivista, que podemos 
acompanhar a partir do pensamento de Almeida.

A família foi eleita para ser o centro de importância, na intenção de 
ajustar o comportamento.

Vieira nos apresenta a trajetória do surgimento da profissão e 
seus percursores:

No período de 1932-1945, concluída a formação dos primeiros 
assistentes sociais e superados os principais obstáculos 
administrativos, o Serviço Social muito rapidamente tornou-
se presença ativa no processo histórico brasileiro. Nesta fase 
de implantação, mais precisamente no período de 1939-
1945, nossa prática restringia-se ao trabalho com “casos 
individualizados”, ensinada nos cursos de formação (Escolas 
de Serviço Social). Esse trabalho tinha por suporte teórico o 
Modelo Franco-Belga, isto é, o modelo de prática ensinado 
nos cursos para assistentes sociais mantidos por instituições 
católicas da França e Bélgica. O modelo Franco-Belga foi 
elaborado no início do século. Sua natureza e lógica interna 
foram pensadas a partir da realidade social (franco-belga) 
detectada por trás dos fenômenos econômicos. Realidade que 
exprimia reivindicações da classe operatória, mas, sobretudo, 
condições subumanas refletidas nos níveis biológico, afetivo 
e espiritual de cada ser humano que as suportava. Daí, no 
plano teórico, uma definição das temáticas: Questão Social 
— Ação Social — Leis Sociais — Trabalho Social — permitiu a 
criação de possíveis relações entre pobreza e trabalho social. 
Mais ainda especificamente, esses conceitos relacionados 
proporcionaram maior número de correlação entre anomalias 
sociais provocadas pelo processo de industrialização e as 
condições de pobreza enquanto ameaça à dignidade da 
pessoa humana (ALMEIDA, 1986, p. 64-65, grifo do autor). 

Nos Estados Unidos, três profissionais influenciaram o 
Serviço Social como método científico: Mary Richmond, 
com o “Diagnóstico Social”, em 1927; Gordon Hamilton, 
com “Teoria e Prática do Serviço Social de Casos”, em 1952; 
e Florence Hollis, com “Seis Estudos de Serviço Social de 
Casos”, publicado em 1964 e reformulado em 1972 (VIEIRA, 
1986, p. 2, grifos da autora).
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1.2 A importância de Mary Richmond — o serviço social 
fundamentado no modelo americano (caso, grupo e comunidade)

O Serviço Social de Caso foi utilizado desde os primórdios da 
“ajuda” aos mais necessitados, caracterizado como atendimento 
pontual, face a face, utilizado em situações de necessidade ou 
emergência. Porém, o primeiro passo em direção a constituir 
uma metodologia específica se deu na atuação do “Social Work” 
(Trabalho Social), com o intuito de levar os indivíduos a superarem 
os problemas que os levavam ao atendimento social. 

Especificamente Mary Richmond, enfermeira americana, que 
iniciou a busca pelo método de atendimento individualizado com 
a publicação de um artigo em 1915 para a Revista “Long View” e 
posteriormente com seu livro “What is Social Case Work?”.

Mary Richmond preocupou-se a conhecer o objeto de estudo 
da Assistência Social. Ou seja: o que era questionado por ocasião 
de se dar auxílio e como se comportavam as pessoas para darem 
esse auxílio. A partir dessas indagações, tentou caracterizar o 
problema social, preocupando-se em conceituar pessoa e mundo, 
considerando que o indivíduo só pode ser pessoa se participa do 
meio social. Ela legou para a profissão importantes publicações, 
dentre elas destaca-se Diagnóstico Social, de 1917, na qual 
apresenta uma metodologia de estudo diagnóstico e tratamento 
para o atendimento de casos através de uma sistematização de 
atendimentos. 

É com Mary Richmond que o Serviço Social vai se firmando 
gradativamente através da procura de novos conhecimentos e de 
influências sofridas por correntes de pensamento que evidenciaram 
ao longo do tempo.

[...] Embora as diferentes formas de ação social destinadas 
a ajudar os necessitados tenham utilizado procedimentos 
de ação, somente no século XX passou-se a atender as 
questões do método. Desde a publicação  da obra clássica 
de Mary Richmond, Social diagnosis, até a década de 40, 
os procedimentos usados pelo trabalho social evoluíram 
até construir os três métodos clássicos [...] caso, grupo 
e comunidade permanecem como métodos classicos. 
(ANDER-EGG, 1995, p. 80)
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Mary Richmond é a primeira a escrever sobre as diferenças 
entre fazer assistência social, caridade, filantropia e Serviço Social. 
Em 1917, publicou o livro Case Social Work, que apontava uma 
prática profissional competente, séria, com rigorosidade. Richmond 
imprimiu ao Serviço Social uma característica laica e, ao mesmo 
tempo, deu aos assistentes sociais mecanismos de reconhecimento, 
oferecendo bases técnicas e formas competentes de trabalhar.

A concepção funcional da sociedade fica bem evidente por trás 
das ideias de Richmond, visto que era elaborada pela sociologia 
americana, e essa mesma sociologia foi somada a Gordon Hamilton, 
Helen Pelman, Florence Hollis, dentre outros que atribuíram 
autoridade advinda do saber fazer específico, distinto do senso 
comum, aos assistentes sociais brasileiros. 

1.3 Serviço social de caso ou casework

A influência norte-americana ocorreu com a divulgação da base 
técnica dos métodos de caso, grupo, comunidade e, mais tarde, 
Desenvolvimento de Comunidade, como técnicas e campos de 
intervenção profissional.

O Serviço Social de caso ou Casework era orientado pelas 
teorias de Mary Richmond, Porter Lee e Gordon Hamilton, cuja 
preocupação centrava-se na personalidade do cliente. Essas 
teorias buscavam alcançar mudanças no indivíduo a partir de novas 
atividades e comportamentos. O indivíduo era visto como elemento 
que deveria ser trabalhado, ajustando-o ao meio social de modo a 
fazê-lo cumprir bem o seu papel no sistema vigente. 

A finalidade do Serviço Social de Caso é ajudar o cliente — 
nomenclatura utilizada nos primórdios do Serviço Social para definir 
a pessoa atendida, atualmente chamado de usuário — a solucionar 
seus problemas, portanto, devem ser conhecidos para que seja 
aplicado o tratamento adequado.

Questão para reflexão

Mary Richmond pontuava que: 

“Caso o meio social não pudesse mudar, o cliente mudaria de meio”. A 
isso ela chamou de ações. 

Reflita a visão de homem que os pioneiros da profissão tinham.
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Vamos utilizar a fundamentação teórica da Assistente Social 
Balbina Ottoni Vieira produzida na década de 1970 para descrever 
resumidamente a operacionalização da metodologia tradicional do 
Serviço Social.

Após a Primeira Guerra Mundial, o Serviço Social de Caso 
concentra a sua atenção no indivíduo como ser psíquico, e são então 
atribuídas à Escola Psicológica as diretrizes do seu desenvolvimento, 
através das ramificações dessa escola em Diagnóstica e Funcional. 

As posições defendidas pelas duas escolas devem ser 
compreendidas, entretanto, considerando-se o tempo e espaço em 
que tiveram origem. 

A Escola Diagnóstica era resultado da psicanálise freudiana na 
teoria do Serviço Social e se constituiu em influência até a década de 
1930. Foi assim denominada pela importância dada ao diagnóstico, 
também conhecida como escola psicanalítica ou freudiana, por 
apoiar-se nas ideias de Freud para a compreensão da personalidade. 

Apesar de didaticamente o processo ser definido em três fases — 
estudo, diagnóstico e tratamento —, na prática as fases aconteciam 
concomitantemente e entrelaçadas. 

O estudo começava no primeiro contado com o cliente, com 
objetivo de saber quem ele é, qual é o problema que lhe aflige e 
o que pretende fazer para solucioná-lo. Para realizá-lo, utilizava-
se de instrumentos como: entrevista com o cliente na instituição, 
com preenchimento de um esquema ou ficha como guia para 
estudo; visitas domiciliares, com finalidade determinada de fornecer 
indicações sobre aspectos do problema; informações de terceiros 
utilizadas em ocasiões especiais com objetivo de comparar as 
informações. 

O diagnóstico se caracterizava como a compreensão do problema 
do cliente. Com o material fornecido através das entrevistas, vistas 
e informações, observações etc., de um lado e, de outro lado, os 
conhecimentos científicos e a experiência do assistente social, se 
chegaria à opinião profissional sobre o problema do cliente. Este 

O Serviço Social de Casos é o processo que desenvolve 
a personalidade através de um ajustamento consciente, 
indivíduo por indivíduo, entre os homens e seu ambiente. 
(RICHMOND, 1915, apud VIEIRA, 1976, p. 44)
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era considerado aspecto diferenciador do trabalho voluntário e o 
trabalho profissional.

O objetivo do tratamento estava focado na prevenção do 
desajustamento, aumentando a capacidade de autodireção do 
cliente. O tratamento visava tornar a procura dessa solução numa 
experiência educativa, de modo que se o problema ressurgir o 
cliente possa resolvê-lo sem ou com menor auxílio do Assistente 
Social. 

Esse modelo de atendimento, apesar de sua construção sociológica, 
baseava-se fundamentalmente nos aspectos psicológicos do indivíduo. 
Ander-Egg (1995, p. 84) reafirma que o Serviço Social de Caso utilizava 
teorias baseadas na psicanálise, “[...] isto fez com que a prática profissional 
prescindisse ou, mais frequentemente, não valorizasse o bastante os 
condicionamentos do meio familiar, comunitário e social do caso”. 
Esta orientação da psicanálise, ainda segundo o mesmo autor, levou os 
profissionais a se fundamentarem mais nos métodos da psiquiatria em 
detrimento dos levantamentos sociais.

O problema foi reafirmado por Vieira (1976, p. 52):

Podemos verificar que o foco do trabalho está no “cliente”, 
ou seja, o indivíduo, os familiares e/ou comunidade, esta última é 
focada apenas com relação a suas potencialidades de atendimento, 
hoje denominadas “rede de apoio”.

Segundo Vieira (1976), a aplicação do Serviço Social de Caso foi 
sistematizada na Europa, EUA e América Latina, mas com diferenças 
próprias do meio social de cada país:

O Assistente Social ajuda o indivíduo a examinar suas 
dificuldades, analisa com ele as possibilidades e removê-
-las, informa sobre os recursos materiais, legais, jurídicos 
etc. e a maneira de utilizá-los; leva o cliente a escolher a 
solução e adotar dos meios para executá-la.

[...] o que se modifica, afetando o Serviço Social de Casos 
em sua aplicação, é o ambiente, são as tradições e os 
costumes, é o desenvolvimento econômico e social, enfim  
o grau das civilizações e a cultura das nações (VIEIRA, 
1976, p. 52).



U2 - Precursores e pioneiros do serviço social: teoria e metodologia62

Assim, podemos afirmar que as políticas da instituição a qual o 
Assistente Social estava inserido determinavam uma grande parte 
do instrumental utilizado pelo profissional, como quantidade de 
casos por Assistente Social, tempo de acompanhamento do caso, 
recursos financeiros e/ou materiais etc. Eram também as entidades 
assistenciais que definiam o Serviço Social de Caso como técnica 
principal quando prestavam serviços concretos a famílias. Que 
transformam-se em técnica complementar nos serviços médicos, 
ambulatoriais, penitenciários ou escolares.

As técnicas do Serviço Social de Caso eram utilizadas como aliadas 
às de Grupo para a abordagem ou tratamento de aspectos comuns 
dos problemas e, também, se vinculavam ao desenvolvimento de 
projetos de comunidade objetivando melhor aparelhamento social, 
com vista a remover, eliminar ou prevenir as causas sociais.

Nesse sentido, a sociologia sendo uma das bases teóricas do 
Serviço Social buscou apoio no sentido de racionalizar, principalmente, 
a interdependência do meio social no qual o indivíduo estava 
inserido: família e estrutura socioeconômica. A forma de trabalho 
incluía a adoção do método clínico que toma o sujeito como quadro 
de referência e é composto pelas fases de estudo, diagnóstico e 
tratamento e das teorias sociopsicológicas, que possibilitavam uma 
ligação entre os aspectos sociológicos e psicológicos.

1.4 O serviço social de grupo

O agrupamento de pessoas é uma tendência natural do ser humano 
tão antiga quanto a humanidade. Com vista ao fortalecimento de seus 
integrantes, os grupos podem se caracterizar como grupos de fato, 
independentemente da vontade como a família, grupos impostos, 
como a escola ou grupos voluntários, nos quais os membros podem 
aderir ou abandonar voluntariamente.

Sendo este último objeto de estudo e trabalho de Assistentes 
Sociais:

Questão para reflexão

A metodologia de caso se fundamentava também nos conhecimentos 
da psicologia para auxiliar o indivíduo na resolução de seus problemas 
individuais. De que forma a sociologia pode também contribuir com 
essa metodologia?



U2 - Precursores e pioneiros do serviço social: teoria e metodologia 63

A partir de 1947, as Escolas de Serviço Social do Brasil começaram 
a ensinar um novo método de intervenção social. Assim, passaram a 
compor também os currículos o método de Serviço Social de Grupo.

Diferentemente do Serviço Social de Caso, cuja propulsora 
específica foi Mary Richmond, no Serviço Social de Grupo não é 
possível apontar apenas um nome, pois várias foram as iniciativas, 
autores e trabalhos publicados até a sua sistematização. 

Os autores de maior expressão que se dedicaram a essa 
metodologia são: Gertrude Wilson, Gladys Ryland, Gracy Goyle, 
Gisela Konopka, e, no início dos anos 1970, Natálio Kisnerman, 
assistente social e sociólogo argentino. É recorrente na literatura 
desses autores o fato de explicitarem como principal objetivo do 
Serviço Social de Grupo a capacitação do indivíduo para um correto 
funcionamento social. O trabalho se estruturava cientificamente nas 
teorias sociológicas de Durkheim, Weber, Simmel e nas teorias da 
Psicologia Social e da Pedagogia, com as quais tinha forte ligação em 
função do caráter formativo e da sua conotação educativa. Segundo 
Kisnerman (1980, p. 25), em relação a sociologia,

Da Psicologia Social o mesmo autor destaca, na página 27, que 
como contribuição colocam em evidência o seguinte:

[...] estes grupos voluntários tentem a se desenvolver 
rapidamente na civilização ocidental e parecem ligados ao 
fenômeno da industrialização; assumem as vezes, funções 
que a família, a igreja ou a comunidade cumpriam outrora, 
são estes que interessam particularmente ao Serviço Social 
(VIEIRA, 1976, p. 52).

A sociologia principiou estudando a sociedade como tota-
lidade, ramificando-se depois para colocar a atenção nos 
grupos sociais e na interação entre os indivíduos. Foi da 
sociedade para o homem. O Serviço Social procedeu de 
maneira inversa, foi do grupo para a sociedade, de formas 
individuais de auxilio para a promoção de grupos inteiros 
dentro de uma Comunidade, o que lhe permitiu alcançar 
uma direção cientificas. O sociólogo estuda o grupo a 
partir de fora e o assistente social de grupo de dentro do 
grupo.[...] Por seu turno, o Serviço Social tornou-se mais 
humano e mais dinâmico o conhecimento sociológico.



U2 - Precursores e pioneiros do serviço social: teoria e metodologia64

a) O estudo da dinâmica de grupo é campo da Psicolo-
gia Social, embora aplicável ao serviço social de grupo à 
psicanálise;
b) A Psicologia Social fundamenta-se na experimentação, 
ao passo que o Serviço Social no calor humano da relação 
assistente social com indivíduos, grupos e comunidades, e 
sua intencionalidade de ajuda. 
c) A Psicologia Social permitiu um conhecimento mais 
profundo dos fatores socioculturais que contribuem para 
a formação da personalidade, da importância da comuni-
cação no estudo de motivações e atitudes, do preconceito, 
do comportamento social, papeis e status (KISNERMAN, 
1980, p. 27).

O cônego Samuel Barnett, fortemente impressionado pela 
atuação de Toynbee, passa a organizar na sua paróquia de 
São Judas, em Londres, um centro comunitário (settle-
ment) ao qual dá o nome de Toynbee Hall e que começa 
a funcionar em 1884. Nesta associação não eram atendi-
dos casos individuais. A atividade fundamental consistia 
em que os trabalhadores, lado a lado com estudantes e 
profissionais sensibilizados, em relacionamento amistoso 
(não profissional nem de mestre para aluno), organizas-

Já da Pedagogia extrai íntima relação por ter, o Serviço Social, um 
caráter formativo. A Pedagogia é a teoria da educação para a atuação 
sistemática, pois educar significa etimologicamente “conduzir à 
diante”. Já o Serviço Social de Grupo é informal e assistemático, tendo 
uma característica voluntária e ações elaboradas pelo grupo. Sendo 
a Pedagogia imposta numa educação formal, voluntária e educativa, 
acaba se diferenciando do Serviço Social. 

As bases do Serviço Social de Grupo estão intimamente ligadas 
com os movimentos de autoajuda e somente em 1936 é fundada a 
Associação Americana para seu estudo. 

A própria Mary Richmond discutiu algumas tendências para o 
trabalho com grupo. Ander-Egg (1995) aponta que a Associação 
pode ser a primeira do gênero a citar o trabalho de  Arnold Toynbee, 
professor da Universidade de Oxford, que desenvolveu um intenso 
trabalho social, convivendo com os humildes e deserdados.

Ander-Egg (1995, p. 97) orienta que:
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O trabalho com grupos só passou a ser reconhecido em 1935, 
através da “National Conference of Social Work”, porém, em 1936, foi 
aceito como um método próprio da profissão nos Estados Unidos, 
na Conferência Nacional de Trabalho Social. Em 1940 são escritas 
quatro obras sobre o assunto, que possibilitam a instrumentalização e 
o aperfeiçoamento dos profissionais, mas somente em 1950 o método 
de trabalho é lançado para outros países com a tradução, inclusive em 
espanhol, do livro de Gisela Konopka — Social Group Work.

Dentro dessa perspectiva, o trabalho social com grupos pode ter 
propósitos educativos, corretivos, preventivos, de promoção da saúde 
etc., a finalidade do grupo, segundo palavras de Ander-Egg (1995, p. 
102), “[...] é o crescimento dos indivíduos no grupo e através do grupo 
e o desenvolvimento do grupo através de tarefas específicas e como 
meio para agir sobre âmbitos sociais mais amplos”.

O enfoque “terapêutico” e disciplinador dado ao grupo facilitava 
o processo de integração-adaptação, porque ele contém o 
comportamento do homem inadequado, desequilibrado, sem, no 
entanto, rever questões sociais mais profundas. Nesse sentido, o 
problema está no homem e não na sociedade (Andrade, 2008).

O Serviço Social de Grupo era assim, definido:

sem atividades concretas na área da ajuda médica, da 
educação (especialmente de adultos), da organização e 
funcionamento de clubes de crianças e jovens etc. Dois 
princípios básicos inspiravam a modalidade operativa 
do Toynbee Hall: os problemas são melhores resolvidos 
dentro do grupo; os grupos organizados compensam os 
cidadãos pela sensação de isolamento e solidão trazida no 
bojo da revolução industrial.

Um método de Serviço Social que ajuda os indivíduos 
a aumentarem o seu funcionamento social, através 
de objetivas experiências de grupo e a enfrentarem, 
de modo mais eficaz os seus problemas pessoais, 
de grupo e de comunidade (KONOPKA, 1979, p. 33). 
[...] uma prática que visa minorar o sofrimento e melho-
rar o funcionamento pessoal e social de seus membros, 
através de especifica intervenção de grupo, com a ajuda 
de um profissional (KONOPKA, 1979, p. 46).
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Podemos apontar como finalidade do Serviço Social de Grupo: 

1. ajudar o indivíduo a resolver problemas pessoais, que, por 
interferências de costumes e tradições culturais, necessita de uma 
experiência de socialização;

2. resolver problemas de relacionamento ou adaptação ensinando 
o indivíduo a viver em sociedade, ajustá-lo às exigências da vida 
moderna, obter satisfação pessoal como membro de uma equipe;

3. descobrir, treinar e educar líderes entre os membros do grupo 
para assumir responsabilidades cívicas e sociais na comunidade.

Segundo Vieira (1976, p. 117):

Em Serviço Social de Grupo, o valor educativo era de fundamental 
importância e requeria do Assistente Social uma maior atuação, pois 
não se tratava da realização de uma atividade apenas, mas de valores 
sociais que a atividade traria ao grupo e a seus membros. 

Nesse contexto o assistente social não devia oferecer ao grupo 
soluções previamente decididas; o grupo deveria ter a possibilidade 
de decidir em conjunto; o profissional não deveria permitir que os 
líderes ou subgrupos mais fortes decidissem pelo grupo.

O instrumento usado pelo assistente social na metodologia de 
Serviço Social de Grupo é a reunião, definida com encontro dos 
membros do grupo para escolher e realizar, em conjunto, atividades 
relacionadas com a finalidade do grupo. A interação entre os 
membros que se processa durante a reunião deve incluir a escolha, o 
planejamento e a execução.

Na fase da escolha, o grupo deveria apresentar a ideia do que 
deseja, se o mesmo não tivesse imaginação para tanto, o assistente 
social apresentaria sugestões de acordo com as características e 
possibilidades dos membros, a fim de que a execução não fosse 
comprometida. Nesse momento poderia haver conflitos, os quais 
caberiam ao profissional saber administrar.

Não é apenas através do grupo que o indivíduo apren-
derá a arte complicada de viver em harmonia com seus 
semelhantes, mas também através de um grupo que, como 
grupo, sabe funcionar dentro de determinadas regras. O 
grupo como um todo é parte da sociedade, e, portanto, os 
grupos também precisam ser auxiliados a se organizarem, 
se desenvolverem e funcionarem dentro da sociedade.
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No planejamento, o assistente social deve zelar para que haja 
uma sequência na organização e que as responsabilidades sejam 
igualmente divididas. Ao profissional cabia também informar sobre 
os recursos da instituição e da comunidade, além de ser esclarecedor 
dos obstáculos naturais, animando e incentivando os membros a 
fim de vencê-los.

A execução é a culminância do resultado da escolha e de seu 
planejamento. O assistente social deveria ajudá-los a cumprir com 
as responsabilidades aceitas no planejamento, animar os membros 
e dar oportunidade a todos.

O processo do Serviço Social de Grupo era utilizado em 
complemento de outros processos educativos ou do Serviço 
Social de Caso, tal como em sanatórios e hospitais, onde a longa 
hospitalização requeria serviços de recreação e reajustamentos 
dos pacientes. Técnica principal de centros sociais e culturais, nos 
serviços de educação de adultos, nos serviços de assistência aos 
trabalhadores, no que diz respeito à educação e à organização de 
lazeres.

Nos serviços de desenvolvimento e organização de comunidade, 
o Serviço Social de Grupo também ocupou lugar de destaque, 
pois estava voltado à promoção das relações entre as pessoas e a 
satisfação de interesses dos vários grupos, preparando-os para atuar 
na comunidade.

1.5 O serviço social de comunidade

O Serviço Social de Comunidade surgiu na década de 1920 
nos Estados Unidos para atuar na área das relações interpessoais, 
intergrupais e para atender a problemas locais e setorizados, como 
instrumentos de adaptação e ajustamento de setores disfuncionais 
do sistema social, de uma técnica para alcançar o equilíbrio entre 
recursos e necessidades.

Para saber mais

REIS, Tatiana Rangel. Fazer em grupo o que eu não posso fazer sozinho: 
indivíduo, grupo e identidade social em alcoólicos anônimos. 2007. 
467f. Tese (Doutorado em Serviço Social) —  Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. Páginas 175 a 188. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp040796.pdf>. 
Acesso em: 6 nov. 2017.
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Nessa proposta, o Serviço Social de Comunidade constitui um 
nível de atuação da profissão, cuja instância social que se refere é a 
comunidade, entendida como:

Os vários autores que trataram do problema na época estavam 
preocupados pelo fato de que o rápido padrão de comunidade 
tinha sido modificado por uma cultura e uma economia urbana e 
industrial.

Seu objetivo era a reconstrução da pequena comunidade nas 
áreas urbanas e rurais.

Em países onde a industrialização e a urbanização já estavam 
relativamente bem desenvolvidas, verificava-se a impessoalidade 
do centro urbano, sua falta de coesão e a inadequação nele para 
o desenvolvimento integral da personalidade. Sobretudo nos 
grandes centros, o pouco senso de cooperação ou sentimento de 
identificação ou de íntima associação com os outros. As pessoas se 
relacionam através dos papéis que desempenham, conhecendo-se 
fragmentariamente. 

Além disso, estabelecem rotinas de trabalho e de vida em que as 
pessoas se engajam, reforçando ainda mais a imagem fragmentária 
e parcial de realidade, não se procurando; na maioria das vezes, 
relaciona-se com o que fazem e com o que os outros fazem, não 
estabelecem vínculos com o contexto maior e compreendendo sua 
relação com o todo. 

Há na psicologia estudos referentes a doenças emocionais 
causadas pela incapacidade do homem de encontrar segurança e a 
distância das relações pessoais estabelecidas na sociedade. 

Diante disso, Murray Ross mostra que a Organização da 
Comunidade surgiu com o objetivo de desenvolver:

[...] uma unidade social, constituída de um agregado de 
pessoas que participam de uma mesma cultura, de grupos 
primários de relações e de identidade de interesses. Geo-
graficamente localizados num mesmo espaço, utilizam da 
mesma rede de serviço e equipamentos e vivenciam um 
processo de interação social (ANDER-EGG, 1967, p. 20).
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A ideia de Organização de Comunidade estava muito ligada à 
preocupação em relação ao bem-estar geral da sociedade, entendido 
não apenas no sentido fisiológico de gozar de perfeitas condições 
de saúde, como no social, referindo-se ao conjunto de elementos 
indispensáveis para que um grupo humano se sinta realizado e em 
estado de bem-estar. Essas condições incluem: condições de segurança 
interna e externa, atendimento às necessidades básicas, especialmente 
alimentação, habitação, educação, ao correto funcionamento dos 
serviços, transportes, comunicações e assistência social. Seria, então, 
a forma mais evoluída do Estado Capitalista. 

O Serviço Social de Comunidade consistia num processo de 
mobilização, articulação e orientação de esforços das pessoas da 
comunidade em questão para, segundo definição de Aguiar (1989, p. 
74), “[...] dotá-la de recursos indispensáveis ao bem-estar e progresso de 
seus próprios membros, mediante ação cooperadora”. 

O conceito mais atualizado de comunidade refere-se ao que 
chamamos territorialização, ambas podem ser entendidas como 
a interação e inter-relação de pessoas que compartilham espaços 
definidos numa determinada área geográfica. A título de apontar a 
nova leitura da comunidade nos processos de gestão administrativa, 
vejamos o que Sposati (2006, p. 138) diz:

[...] 1. comunidades funcionais expressivas em que, 
individualmente, o cidadão possa ter o sentimento 
de a ela pertencer e controlar o seu ambiente e 
2. um novo sentido de vizinhança nas grandes áreas 
metropolitanas pela criação de conselhos de cidadãos e 
outras forma de organização de vizinhança (ROSS, s.d., p. 14).

No Brasil, a alta desigualdade socioeconômica se expressa 
concretamente nos territórios das cidades pela segregação 
espacial. Tenho denominado essa desigualdade territorial 
como um tecido que recobre os recortes da natureza 
conformando uma topografia social. Assim, o território não 
é só a geografia do córrego, do beira-rio, ou do morro que 
desliza. Mais do que isso é a topografia gerada pelas ações do 
Estado, do mercado e da sociedade. Topografia das relações 
culturais, sociais, econômicas e políticas de ocupação dos 
lugares, de distribuição de serviços, de acessos, de viabilidade 
de viver o cotidiano face ao modo de inserção de cada um no 
processo produtivo.
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Nos anos de 1940, para fins didáticos, é possível estabelecer uma 
relação simétrica entre Organização de Comunidade, Desenvolvimento 
de Comunidade e Serviço Social de Comunidade, num processo 
evolutivo vivenciado no universo dos fundamentos do Serviço Social. 
Vamos iniciar a explanação sobre Organização de Comunidade.

A Organização de Comunidade surge e se desenvolve dentro da 
profissão de Serviço Social, nos EUA, com o objetivo de trabalhar com 
os problemas advindos das imigrações europeias, as quais trouxeram 
a diversidade de pessoas e de problemas advindos das inúmeras etnias 
das quais procediam. Essa diversidade, segundo Ander-Egg (1995, 
p. 106), acarretou “[...] falta de integração cultural, discriminações, 
problemas de minorias raciais, racismo, problemas do trabalho e 
todos aqueles decorrentes do rápido processo de urbanização e 
de industrialização”, assim surge na década de 1920, nos EUA, os 
Conselhos de Planejamento de Comunidade.

Nesse período, os Estados subdesenvolvidos iniciaram uma 
trajetória ilusória de integração ao progresso do mundo desenvolvido, 
racionalizado e planificado, tido com ideal da ideologia capitalista, 
aderindo por completo às recomendações desses grandes organismos 
recém-criados que determinam as bases das políticas de assistência 
técnica e métodos de Desenvolvimento de Comunidade. 

Na prática, o Serviço Social, na organização de comunidade 
segundo Faleiros (1993), atuava em situações isoladas, com o objetivo 
de melhorar certas condições comuns a determinado grupo ou 
determinada área como habitação, saúde e equipamento comunitário. 
Sua atuação objetivava realizar esses melhoramentos pela mobilização 
e motivação de um setor da população segundo seus interesses 
separados da estrutura social.

Nesse mesmo período, no Brasil, prevalece, nos programas das 
Escolas de Serviço Social, referência a conceitos como normalidade/
anormalidade, ajustamento/desajustamento. O trabalho com o povo 
da zona rural estava direcionado no sentido de integrá-lo ao sistema, já 
dentro da perspectiva funcionalista, visando ao equilíbrio da sociedade 
e protegendo-a de eventuais riscos.

A Organização de Comunidade se desenvolveu, de forma que 
em 1950 a ONU empregou a expressão “Desenvolvimento de 
Comunidade”, e, segundo Vieira (1976), em 1956 lança uma proposta 
de conceituação:
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Esses fatos acarretaram a criação de organismos internacionais 
responsáveis pela criação e implantação sistemática dos primeiros 
planos e programas de Desenvolvimento de Comunidade. 

“Pelo desenvolvimento de comunidade buscam-se o consenso 
e a integração com o discurso sobre interesses comuns, problemas 
comuns, com o objetivo desenvolvimentista de melhora das 
condições de vida” (FALEIROS, 1993, p. 24).

Dessa forma, o Desenvolvimento de Comunidade é inserido 
no movimento disseminador das organizações internacionais de 
expansão da ideologia e o modo de produção capitalista cria um 
terreno fértil em toda a América Latina, bem como para o Estado 
brasileiro articular uma política nacional de reconhecimento da 
necessidade urgente de modernizar a agricultura, combater o 
analfabetismo e investir na industrialização.

Dentro dessa política, há o favorecimento das relações com 
os norte-americanos, que, segundo Aguiar (1989), vai consolidar 
empréstimos, principalmente nas áreas de fornecimento de 
matérias-primas e desenvolvimento da indústria siderúrgica. Essa 
aproximação permanece centrada na desarticulação das relações 
do Brasil com a Europa, no estabelecimento da política de boa-
vizinhança de Washington na América Latina e no interesse por 
fontes promissoras de matérias-primas.

O termo ingressou na linguagem internacional para de-
signar os esforços da população aliados aos do governo, 
para melhorar as situações econômica, social e cultural de 
suas comunidades, integrá-las na vida da nação e torná-
-las capazes de contribuir decisivamente ao progresso 
nacional. Esta maneira de proceder se compõe de dois 
elementos essenciais: participação do povo nos esforços 
para seu nível de vida, baseada em sua própria inicia-
tiva, e fornecimento de assistência técnica e de outros 
serviços para desenvolver esta iniciativa, ajuda mútua e a 
assistência pode ser expressas em programas visando uma 
grande variedade de campos de melhoramentos (VIEIRA, 
1976, p. 175).
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Atividades de aprendizagem

1. Tinha como essência manter e conservar a ordem posta pela burguesia 
através de uma imagem de legitimidade dessas práticas, era imperioso 
torná-las inquestionáveis e aceitas pelo proletariado, que sempre recorria 
a elas. Dessa forma, a burguesia tinha como objetivo a manutenção de seu 
projeto hegemônico de domínio de classe (Martinelli, 1997) 
Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE à afirmação acima:

a) Para as primeiras iniciativas das práticas sociais que culminaram no 
surgimento do Serviço Social.
b) Devido à pauperização dos operários e à precariedade de trabalho, 
habitação e saúde, a burguesia lançou meios para sanar essa problemática 
e minimizar essa situação.
c) Para manter e conservar as lutas sociais através da caridade, assim os 
trabalhadores passam a aceitar a assistência social como algo a favor do 
comunismo.
d) Para dar continuidade às práticas de caridade, que na realidade sempre 
existiam, mas foi na sociedade burguesa que elas se intensificaram.
e) Para fortalecer o trabalho das damas de caridade que por intermédio da 
classe burguesa ajudava os desfavorecidos.

2. No início do século XX, começou a pensar e a escrever a respeito do que é 
Serviço Social e de como ele deveria ser exercido. Os cursos ministrados pela 
Sociedade de Organização da Caridade, tanto na Europa como nos Estados 
Unidos, foram influenciados pelas suas ideias. Estamos nos referindo a:

a) Florence Nightingale.
b) Maria Kiehl..
c) Alice Salomon.
d) Mary Richmond.
e) Adèle de Loneux.
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Seção 2

As correntes filosóficas e o serviço social

Podemos caracterizar as primeiras práticas do Serviço Social 
institucionalizado decorrentes da ação de profissionais “[...] sempre 
prontos para oferecer respostas urgentes às questões prementes, desde 
cedo os assistentes sociais foram imprimindo à profissão a marca do 
agir imediato, da ação espontânea, alienada e alienante” (MARTINELLI, 
1997, p. 127).

Colocar em discussão as principais correntes filosóficas que 
nortearam a atuação laica do Serviço Social no Brasil oportuniza a 
construção de uma análise de como era abordado a problemática das 
diferentes épocas. O Brasil, conforme a necessidade e a conveniência, 
adotava formas de explicação da sociedade de diferentes formas. De 
1870 a 1910, foi adotada a corrente positivista e, após esse período, com 
a reconciliação entre o Estado e a Igreja, o país adota o Neotomismo. 
Enquanto no Positivismo se apagava a fé em prol da razão e do 
empirismo, o Neotomismo trazia uma nova abordagem, a possibilidade 
de conjugar razão e fé, tradição e modernização, atendendo, assim, às 
expectativas da classe dominante. 

Dessa forma podemos compreender que o ideário de sustentação 
e reprodução hegemônica do sistema capitalista se articulava e se 
articula em todas as frentes em prol da mesma causa, e se utiliza 
das pessoas, grupos, instituições, profissões, aparatos ideológicos, 
movimentos sociais e até mesmo as concepções teóricas. 

Partindo do aprofundamento das bases de fundamentação teórica, 
podemos situar e compreender a evolução do Serviço Social que 
veio ao longo de sua trajetória histórica preservando compromissos 
sociopolíticos com o conservadorismo.

2.1 As influências sociológicas no serviço social

O Serviço Social, em sua trajetória de profissionalização, lança mão 
de teorias sociológicas que venham orientar e fundamentar sua prática, 
e visão de mundo. Sabe-se que o Serviço Social teve seus primeiros 
passos orientados através da Igreja Católica, que alicerçava a visão de 
mundo, sob inspiração da caridade religiosa através do Tomismo e 
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Humanismo. Assim para entender a evolução dos caminhos teóricos 
percorridos pela profissão é condição também entender as correntes 
sociológicas que a influenciaram e de certa forma influenciam o 
processo de trabalho profissional até os dias atuais, destacando o 
conservadorismo decorrente do Positivismo e, posteriormente, o 
Funcionalismo. 

Até 1954, não existia um currículo mínimo oficial para as escolas 
de Serviço Social. Através do Decreto nº 35.331, de 08 de abril de 
1954, é que se estabelecem algumas bases filosóficas curriculares. 
Anteriormente, até 1947, algumas propostas foram apresentadas no 
sentido do reconhecimento da importância da filosofia nos currículos 
do curso. Mesmo sem ter um currículo oficial, as escolas já buscavam 
alternativas e discutiam o assunto no sentido de apontarem soluções 
comuns nos diferentes congressos de Serviço Social. 

Na gênese do Serviço Social brasileiro já existia a urgência de uma 
base filosófica clara e que pudesse nortear o trabalho, sendo que essa 
discussão era recorrente entre as escolas. Nos currículos mínimos 
das escolas, a filosofia estava presente pelas disciplinas denominadas 
“Moral” ou “Ética Geral”. É importante salientar que nesse contexto 
“Ética”, numa abordagem neotomista, faz parte da Filosofia. Na busca 
de formação de uma mentalidade conforme os princípios seguidos 
pelo Serviço Social, além dessas disciplinas, encontramos também a 
religião e os chamados “currículos de estudos”. 

No I Congresso Brasileiro de Serviço Social realizado em 1947 foi 
abordada a necessidade de uma doutrina filosófica. Já diziam nesse 
congresso que a educação pretendida pela escola não pode dispensar 
uma base filosófica, uma vez que toda educação visa a um fim e o 
conhecimento de todas as coisas nos é dado pela Filosofia. Nesse 
mesmo congresso, Helena Junqueira, falando em nome da Escola de 
Serviço Social de São Paulo a respeito da formação de assistente social, 
apresentou o currículo da escola que tinha entre as disciplinas, logo no 
primeiro ano, a “Moral”, e a partir daí em todas as séries os círculos de 
estudos, instrumentos básicos para a formação doutrinária. 

Já no II congresso Pan-Americano de Serviço Social, em 1949, no 
que diz respeito à formação de assistentes sociais são encontradas 
várias referências sobre a importância da formação da mentalidade e 
da necessidade de uma base filosófica e nesse sentido a presença da 
disciplina Ética é uma constante. 
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Em 1953 temos a Lei 1.889, de 13 de junho, que regulamenta a 
profissão do assistente social e apresenta os objetivos do ensino do 
Serviço Social no Brasil, como vocês mesmos podem verificar na 
Unidade 5 deste livro. O estabelecimento de normas sobre o ensino de 
Serviço Social, dentre elas o currículo mínimo, está no Decreto 35.311 
de 08 de abril de 1954. Nessa legislação encontramos a disciplina de 
“Ética Geral”. Esse currículo teve sua vigência até 1970. 

2.1.1 Positivismo

Para iniciar, vamos destacar o Positivismo, que teve seu início em 
decorrência das novas ideias do Iluminismo; seu contexto foi o fim da 
Idade Média e início da idade industrial. O precursor foi August Comte 
(1758-1857), e o nome “Positivismo” veio de seu livro escrito em 1855 
(Apelo aos Conservadores), o qual pregava sete formas de avaliar um 
fenômeno; para estas sete formas ele deu o nome de “Positivo”. Assim, 
Comte inicia uma linha de raciocínio novo, partindo de situações 
iluminadas por um método influenciado pela razão e não mais pela 
metafísica ou teologia tão consolidados.

Segundo Ribeiro Junior (2008, p. 22), Comte defendia que as 
sociedades naturalmente devem ter classificação social, ou seja, 
racionalmente necessita de diferentes classes sociais. Dessa forma, 
“[...] toda sociedade desde a mais primitiva, há dirigentes e dirigidos. 
Os dirigentes devem sempre ser os mais capazes, isto é, aqueles que 
influem na educação e na cultura da espécie humana”. Mas argumenta 
que deve haver certa solidariedade para o bem de todos. 

Assim opondo-se a concepção do direito natural e do 
pacto social e as doutrinas teológicas, Augusto Comte 
preconiza o emprego de novos métodos no exame cien-
tífico dos problemas sociais, substituindo as interpreta-
ções metafísicas e estabelecendo a autoridade e a ordem 
pública contra os abusos do individualismo da Escola 
Liberal (RIBEIRO JUNIOR, 2008, p. 14).

Para saber mais

O Brasil sofreu fortes influências do Positivismo, sua representação 
máxima está no emprego da frase positivista “Ordem e Progresso”, 
extraída da fórmula máxima do Positivismo. O seu significado está 
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relacionado ao “amor por princípio, a ordem por base, o progresso por 
fim”, em plena bandeira brasileira. Acesse: 

<http://www.brasilescola.com/sociologia/Positivismo.htm>.

O pensamento concebido por Comte caracterizava-se em oposição 
período histórico que se encontrava, no qual as ideias do liberalismo 
estavam disseminadas por todas as sociedades. 

Lowy (1988, p. 39) traz uma contribuição importante na 
caracterização do Positivismo:

Segundo Comte, a sociedade não pode evoluir através de violência 
ou revoluções, assim, ele concebe a sociedade como harmônica, 
onde as mudanças devem ser paulatinas e sem traumas. Como no 
slogan da nossa bandeira na base da “ordem e progresso”.

A teoria positivista baseou-se na escala de evolução onde se 
coloca como o terceiro grau de evolução social e a mais científica:

[...] os fenômenos sociais são submetidos a leis naturais 
invariáveis; por exemplo, a lei da distribuição das ri-quezas 
na mão dos senhores industriais, é para Augusto Comte 
um exemplo de lei invariável, natural da sociedade [...] uma 
tarefa importante da sociologia é explicar aos proletários 
que precisam ser convencidos desse caráter natural da 
concentração indispensável das riquezas nas mãos dos 
chefes industriais.

[...] chamada lei dos três estados ou etapas do desenvol-
vimento intelectual da humanidade. O primeiro estágio é 
o teológico, no qual o homem explica os fenômenos da 
natureza mediante o recurso a entes sobrenaturais ou di-
vindades, e cuja fase superior é o monoteísmo. No segundo 
estágio, o metafísico, não se interpreta o mundo sensível 
em função de seres exteriores a ele, mas apela-se para 
forças ou conceitos imanentes e abstratos (formas, ideias, 
potências, princípios). Por último, no estado positivo, o 
homem se limita a descrever os fenômenos e a estabelecer 
as relações constantes de semelhança e sucessão entre 
eles. Nesse estágio, que é o da filosofia positiva, não se 
pretende achar as causas ou a essência das coisas, mas 
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Esse pensamento de Comte é tido como a primeira fase da teoria 
positivista, posteriormente ele a atualizou e fez alterações, porém nem 
todos seus seguidores se mantiveram leais à segunda fase da teoria, 
assim os seguidores do Positivismo dividiram-se em ortodoxos (que 
continuaram seguidores do Positivismo em sua segunda fase) e os 
heterodoxos (que acompanharam Comte apenas na primeira fase). A 
segunda fase o Positivismo torna-se uma religião científica:

A influência da corrente sociológica do Positivismo ao Serviço 
Social pode ser destacada através da ação racionalizadora imprimida 
pela profissão a partir do encontro com a metodologia norte-
americana, visando maior eficiência no campo da reparação, 
conservação e reprodução da força de trabalho. 

Nesse contexto as práticas sociais desenvolvidas pelos Assistentes 
Sociais tinham efeitos econômicos, políticos e ideológicos, 
principalmente no campo de amortecimento das tensões sociais e 
aceitação da exploração capitalista. É quando a profissão passa a dar 
mais ênfase na instrumentalização técnica. É quando o profissional 
se depara com a preocupação de “como” e não “o que”, enfatizando 

descobrir as leis que as regem, já que a filosofia está des-
tinada por sua natureza não a descobrir, mas a organizar 
(POSITIVISMO, 2009).

A religião positivista, portanto, baseando-se no 
conhecimento do mundo, pretende concorrer para 
o aperfeiçoamento da moral, intelectual e prático da 
humanidade. Humanidade que se compõe dos mortos, 
que adquiriram a vida subjetiva; dos vivos, que se esforçam 
por adquiri-la; e dos não nascidos, que se supõe devam 
adquiri-la. [...] assim vemos no Positivismo o catolicismo, 
a veneração de santos “padroeiros”, isto é, os sábios do 
passado, os grandes religiosos, os heróis ilustres, cuja 
recordação e exemplo são sempre exaltados; a veneração 
de almas que são “particularmente próximas”, como mãe, 
as irmãs, as filhas que Comte chama de “anjos da guarda”. 
O positivista religioso sente-se assim rodeado de “almas 
amadas”, algumas simplesmente protetoras, outras amantes 
e auxiliares. É a “comunhão dos santos” positivista (RIBEIRO 
JUNIOR, 2008, p. 29-31, grifos do autor).
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o caráter de neutralidade de sua teoria e de sua prática, levando-o ao 
metodologismo em muitas ocasiões. A presença do Positivismo no 
Serviço Social virá através do funcionalismo com a influência norte-
americana que vai marcar profundamente o modo brasileiro.

Qual o problema então do Positivismo, qual seria a operação 
básica do Positivismo? Consiste em rejeitar a ontologia, isto é, a 
essência (aquela aqui entendida como substância imutável, mas 
como estrutura íntima dos seres) para aceitar como real apenas o 
fenômeno, o dado empírico e a generalização das suas regularidades, 
denominadas leis. O Positivismo interessa-se basicamente pelo modo 
como as coisas acontecem e não por aquilo que são, pois julga isso 
num problema irrelevante.

A realidade social torna-se, nessa perspectiva, um aglomerado de 
dados, elementos, fatores justapostos, sem uma razão essencial que 
os estruture. Não há contradições no sentido de oposições de raiz na 
realidade social. Há apenas diferenças, disfunções, desvios, problemas, 
sendo a ordem harmônica a tendência natural da sociedade. 

A história, enquanto intervenção do sujeito humano, não existe, 
porque a evolução da sociedade é regida por leis idênticas às leis 
naturais. E, enquanto teoria, a história é o relato imparcial dos fatos 
revelados por uma visão fenomênica. 

O homem é o indivíduo, o elemento irredutível, o átomo, o menor 
fragmento, aproximado a outros fragmentos que vão compor a estrutura 
social. Tudo isso, evidentemente, é o resultado que o Positivismo obtém 
como descrição do homem produzido pelo sistema capitalista e que ele 
toma simplesmente por O Homem. 

Mesmo negando a ontologia, o Positivismo tem uma concepção 
sobre a realidade social, entendendo que o conhecimento torna-se uma 

Questão para reflexão

Questão para reflexão

Com esse pensamento, como analisar a realidade social? 

E o homem, como conceituá-lo com base no Positivismo?
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descrição do dado empírico, colecionado e ordenado pelo sujeito. Sujeito 
que é, ao mesmo tempo, que elabora e quem rege o conhecimento e 
que, por ser essencialmente limitado, não tem condições de apreender 
a integridade, o objeto, mas apenas elementos superficiais.

A posição de estranhamento em que se encontram sujeito e objeto 
é o fundamento da neutralidade social do conhecimento preconizada 
pelo Positivismo. O sujeito só descreve, não toma partido. Quanto mais 
imparcial, mais objetivo e quanto mais objetivo, mais científico, cabendo 
ao rigor metodológico garantir a obtenção da objetividade. 

2.1.2 Tomismo

O Serviço Social no Brasil nasceu sob a inspiração e controle da Igreja 
Católica. A formação, através das disciplinas, dos currículos de estudos, 
dos estágios, estava impregnada de ideologia católica. Tendo em vista 
a influência da Igreja sob o ponto de vista filosófico, o Neotomismo foi 
o inspirador da visão da pessoa humana e do mundo que marcou o 
Serviço Social. 

O Tomismo é uma doutrina atribuída a São Tomás de Aquino (1225 
a 1274), que forneceu uma contribuição importante ao pensamento 
cristão. Foi o principal responsável pela Escolástica, doutrina teológico-
filosófica dominante na fase final da Idade Média europeia. Esse período 
foi marcado por mudanças na interpretação da Igreja passando a aceitar, 
utilizar e conciliar o pensamento de Aristóteles com a ideologia cristã.

O pensamento aristotélico, que se tornou conhecido no 
Ocidente no século XIII em traduções do árabe, serviu 
de fundamento ao pensamento racionalista e ameaçou a 
concepção cristã da realidade, tradicionalmente apoiada 
no platonismo. A filosofia de São Tomás de Aquino com-
patibilizou o pensamento lógico e racional com a fé cristã. 
No Concílio de Trento, a doutrina tomista ocupou lugar 
de honra e, a partir do papa Leão XIII, foi tomada como 
pensamento oficial da Igreja Católica (TOMISMO, 2013).

Para saber mais

A Escolástica representa o último período do pensamento cristão, que vai 
do começo do século IX até o fim do século XVI, isto é, da constituição 
do sacro romano império bárbaro, ao fim da Idade Média, que se assinala 
geralmente com a descoberta da América (1492). Este período do 
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pensamento cristão se designa com o nome de escolástica, porquanto 
era a filosofia ensinada nas es-colas da época, pelos mestres, chamados, 
por isso, escolásticos (A ESCOLÁSTICA..., 2009, grifo do autor).

São Tomás traz a discussão o racionalismo ao afirmar que o teólogo 
deve ter como ponto de partida a fé, para chegar à razão, e os filósofos 
teriam apenas a razão como fundamento.

Neves (2002, p. 169) destaca que:

O Serviço Social, segundo Aguiar (1989, p. 39), do ponto de vista 
filosófico, terá como base histórica o Neotomismo, retomada dos 
fundamentos de São Tomás de Aquino oriundos dos princípios de 
dignidade da pessoa humana, do bem comum que “[...] iluminaram a 
teoria e a prática do assistente social desde 1936 até 1960”. A doutrina 
católica, por consequência, a doutrina de São Tomas de Aquino era 
apresentada, entre outras, nas disciplinas de Moral, Ética, Doutrina Social 
ou Doutrina Católica. 

Segundo Yazbek (1977):

Para Garcia, Fiorillo e Veloso (2008, p. 52), Tomás de Aquino 
valorizava mais a razão que a fé na busca do conhecimento: “[...] a fé é 
muito importante, mas Deus já concedeu ao homem a razão e, com ela, 
é possível entender os desígnios d’Ele e atingir o conhecimento”.

São Tomás condenava a especulação e a exploração de-
senfreada, impondo a ideia do preço justo para as ativi-
dades comerciais. Condenava a usura, o empréstimo de 
dinheiro a juro, mas aceitava o lucro moderado, destinado 
ao sustento da família ou ao socorro dos necessitados e o 
que era obtido no comércio realizado no interesse geral.

Entre os postulados filosóficos tomistas que marcaram o 
emergente Serviço Social temos a noção de dignidade da 
pessoa humana; sua perfectibilidade, sua capacidade de 
desenvolver potencialidades; a natural sociabilidade do 
homem, ser social e político; a compreensão da sociedade 
como união dos homens para realizar o bem comum 
(como bem de todos) e a necessidade da autoridade para 
cuidar da justiça geral.



U2 - Precursores e pioneiros do serviço social: teoria e metodologia 81

A racionalidade é entendida por este filósofo como aspecto da 
perfeição humana, através da qual o homem adquire o princípio da 
consciência e da liberdade. Conforme já fizemos referência, Aristóteles, 
como São Tomás, repete que “[...] o homem é naturalmente um animal 
social”, ou seja, o homem foi criado para viver em sociedade. Para Aguiar 
(1989, p. 43):

Dessa forma, torna-se compreensível à posição inicial do Serviço 
Social brasileiro, que, atrelado aos princípios da doutrina da Igreja Católica, 
não empreendia questionamento da ordem estabelecida. Desde 
suas origens, o Serviço Social fundamentou suas ações em direção 
à reforma da sociedade, buscando melhorá-la e assim melhoraria, 
também, a ordem vigente.

No Brasil, a título de conhecimento, o Neotomismo teve muitos 
representantes; dentre eles, cabe destacar: Leonardo Van Acker, 
Alexandre Correia e  Pe. Roberto Sabóia Medeiros, que foram marcantes 
na formação dos primeiros assistentes sociais. Eles ministraram a 
doutrina tomista através das disciplinas Doutrina Social, Moral e Ética nos 
primeiros currículos das Escolas de Serviço Social.

2.1.3 Positivismo e Neotomismo no Brasil

O Positivismo predominou no Brasil na segunda metade do século 
XIX e no campo intelectual da Europa e da América Latina buscou no 
empirismo e na racinalidade as bases teoricas e metodologicas para 
a produção do conhecimento histórico e leitura da realidade. Como 
o Positivismo explica a sociedade através do cientificismo, racismo 
e biologismo, o pensamento de Comte impunha “[...] a ideia de que 
a sociedade marchava inelutavelmente para um estágio de plena 

É na construção da sociedade que o homem não pode 
esquecer que o fim da mesma é a felicidade geral. Na vida 
social as leis devem servir para norteá-la. As leis que têm 
por base a lei eterna devem servir ao bem-comum e não 
ao indivíduo como tal.

Para saber mais

A palavra moral é derivada do latim mos, mores, que significa relativo a 
costume e hábitos de conduta ou de comportamento de uma sociedade 
em determinada condição histórica, não sendo, portanto, universal.
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racionalidade” (PAIM, 1974, p. 79). Assim, razão e ciência garantiriam o 
equilíbrio social. 

Com a consolidação da República, o Positivismo se firma como 
corrente filosófica dominante no país. Com isso, traz à tona a oposição 
à religião tradicional, uma vez que no Positivismo a razão e o espírito 
científico são determinantes. 

Como no Positivismo o olhar sobre a história e a realidade implica 
numa perspectiva mecanizada sobre as ações humanas, limitam-se, 
assim, as possibilidades de escolhas e construção de novos caminhos 
que rompessem com o que era previamente calculado. 

A história brasileira é marcada pelo colonialismo e miscigenação 
e pensando nas ideias positivistas, se seguirmos um caminho linear, 
casual e previsível, nos atrasaria em muito a superação dos obstáculos 
para se atingir o desenvolvimento. 

A partir de 1870 no Brasil, como o Positivismo e evolucionismo e 
as teorias racistas são adotadas com força, se configurando, nesse 
momento, um grande dilema para as classes dominantes: “[...] se as 
raças negras e índias, além das latinas, eram inferiores, estariam as 
nações e o povo brasileiros irremediavelmente condenados ao atraso?” 
(SUSSEKIND; VENTURA, 1984, p. 99). Continuando nessa reflexão, será 
que nossa sociedade estaria marcada pela perspectiva de inferioridade, 
afirmando a dificuldade de se conseguir fugir dessa desqualificação? 

Esse era um dilema para os intelectuais na medida em que 
precisavam urgentemente encontrar um novo caminho interpretativo 
para essa questão. 

Por volta das décadas de 1920 a 1930, o Positivismo passa a 
representar um problema aos intelectuais brasileiros, visto que 
os interesses da classe dominante se modificam em fução da 
modernização. Com esse passado colonial e miscigenado, se 
caracterizava uma posição de inferioridade frente à Europa e passava 
a imagem de uma população de barbaros e incivilizados. Pela 
enfase no progresso linear como explicação dos acontecimentos 
da sociedade, aprisionava numa ideia de atraso que limitava o nosso 
reconheciemento na esfera intelectual de toda a Europa. Era preciso, 
assim, contruir um pensamento próprio e autônomo. 

Nesse contexto, então, o Positivismo torna-se um problema para 
a legitimação das nações latino-americanas, tornando-se urgente a 
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elaboração  de uma leitura da história da América do Sul que combatesse 
a inferioridade identificada no continente. Precisava de um exercício de 
autoqualificação para a própria legitimação desse conceito. 

Por volta de 1920, o tomismo encontra forte entrada no Brasil 
funcionando como resposta frente aos conflitos entre tradição e 
modernidade vividos pelos intelectuais. 

Era preciso buscar outra explicação para a situação de inferioridade 
do povo brasileiro e era preciso, também, uma nova alternativa que 
fosse capaz de preencher os espaços da ordem liberal burguesa que a 
razão não foi capaz de responder. 

Buscava-se uma via que não fosse subversiva como o socialismo 
e o comunismo, mas uma que satisfizesse os anseios e interesses de 
uma classe dominante cristã temerosa em relação à manutenção de 
seu poder.

Assim, era preciso buscar uma alternativa capaz de incorporar a fé 
que se temia ter perdido com o Positivismo. Esta, então, será a principal 
função do Neotomismo envolvendo muitos inlelectuais católicos ou 
não. 

O Neotomismo se apresentou com mais ênfase no Brasil entre 
as décadas de 1920 a 1940, após o processo de reconciliação do 
Estado com a Igreja. Enquanto no Positivismo se apagava a fé em 
função da razão e do empirismo (guiado somente pela experiência), o 
Neotomismo trazia a possibilidade de muitos intelectuais juntarem fé e 
razão, tradição e modernidade, o que era o trilho para as expectativas 
de futuro das classes dominantes. 

Nesse sentido era observado que a sociedade precisava se 
modernizar, entretanto sem abandonar suas características tradicionais, 
cristãs e conservadoras. Características essas que mantinham unidade, 
equilíbrio e conciliação para o presente e projetando o futuro, 
impedindo, assim, a desorganização e o conflito numa sociedade 
marcada pela miscigenação e cuturalmente diverisifacada como 
a nossa. Nesse sentido, forma-se uma linha de pensamento mais 
moderna, mais aberta à pluralidade, sendo que se promove uma 
releitura de valores cristãos adaptados à modernidade de uma nova 
sociedade que se visbumbra.

Enquanto no Positivismo se ratifica, se confirma a caracteristica de 
submissão e desqualificação da sua própria história, o Neotomismo 
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oferecia a oportunidade de falar sobre a sociedade de forma mais 
otimista, sem desqualificar ou romper com a presença de Deus e 
sendo capaz de comprovar suas hipóteses através da razão.

Sem se deixar levar por ateísmos, conflitos ou laicização, a tradição 
e a modernidade seriam conjugadas na leitura e interpretação da 
realidade social. 

O que se busca é uma forma de não continuarmos sendo 
desqualificados, para isso se buscou na fé neotomista, no método 
positivista e até mesmo na razão humanista suportes para essa 
compreensão. 

2.1.4 Humanismo

Os ideais humanistas são sempre citados na literatura do Serviço 
Social como norteadores de suas ações porque dão sustentação 
teórica à profunda valorização da pessoa humana.

O humanismo foi um movimento cultural que teve seu início no 
século XV, e desencadeou o Renascimento, caracterizado por Neves 
(2002, p. 220): 

O Humanismo, contudo fez parte do movimento de abandono 
do Teocentrismo, o qual colocava o homem como ser passivo sob 
a vontade de Deus, para o antropocentrismo, que percebe o homem 
como agente de sua história, assim passa a visualizar o homem como 
o centro do universo.

Enquanto movimento se diversificou e hoje podemos dizer que 
existe, entre outros, o humanismo marxista, existencialista, religioso etc.

O Renascimento teve seu apogeu no século XVI, e seus 
principais núcleos foram as cidades da península Itálica, 
que influenciaram todos os centros culturais europeus, 
para onde enviavam artistas e de onde recebiam estudiosos.

Sem dúvida que o Humanismo foi um dos principais mo-
vimentos filosóficos que mudaram os rumos do conheci-
mento. Mas sua ideia principal e original foi pretensiosa 
demais. A ideia de colocar o homem acima de todas as 
coisas e acreditar que ele é capaz progredir cada vez mais 
na temporalidade, soa um tanto quanto otimista demais. 
Daí decorre as dissidências do Humanismo original entre as 
ciências humanas (O QUE..., 2008).
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Recorremos aos estudos introdutórios ao pensamento filosófico de 
OLIVEIRA et al (1990, p. 31-32) para obtermos uma breve noção do 
Humanismo:

Todo esse processo do Humanismo levou ao segundo movimento 
que influenciou, sem sombra de dúvidas, toda a humanidade, ou seja, 
o Iluminismo. Nesse período, a humanidade passa por mudanças que 
estão intimamente ligadas com a produção econômica, pois é o início 
da fragilidade do regime feudal, em contrapartida com o fortalecimento 
do comércio:

Aguiar (1989, p. 54) enfatiza que as ideias humanistas compuseram 
mudanças na sociedade na qual vivemos orientando a construção 
de uma nova cristandade, que em suas palavras significa: “[...] uma 
exigência face às tensões vividas entre o mundo moderno e a Igreja”. 

Martinelli (1997, p. 130) reforça este ponto de vista, quando afirma 
que “[...] o discurso humanitário que as envolvia procurava ocultar 
suas reais intenções, além de recobrir as profundas desigualdades 
que caracterizavam o regime capitalista”.

Podemos afirmar então que a forte influência católica reforçada 
pela face humanitária serviu de suporte teórico e ideológico às práticas 
conservadoras do Serviço Social desde seus primórdios até o romper 

O Humanismo da Renascença é um fenômeno tipica-
mente europeu que decorre, mais ou menos, de 1400 a 
1590 e no qual assistimos a uma espécie de redescoberta 
dos valores da razão e do sentimento humano. Não é só 
a beleza — em todos os seus aspectos — que é retratada 
na poesia, na pintura e na escultura, mas também a razão 
humana que se afirma mediante o trabalho e o dinheiro 
ganho, permitindo que o homem se torne independente 
do poder do Imperador e do Papa, então as únicas auto-
ridades reconhecidas.

O homem começa a se valorizar, sem, contudo, aban-
donar por completo o temor a Deus e a submissão. A 
literatura, como está intimamente engajada no momento 
histórico-social, vai gerar produções literárias que refletem 
esse período conflitante no qual o homem do século XV 
viveu (RENASCIMENTO..., 2009).
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dos anos de 1960. Serviram também como aparato de mistificação 
os interesses repressivos e controlistas sobre o movimento operário, 
implementando a falsa representação do Estado fraternal, bom e 
protetor.

Qual o problema do humanismo para as práticas do Serviço 
Social?

Esse tipo de humanismo opera com os conceitos que lhe fornecem 
o idealismo. Seus elementos fundamentais consistem em eliminar as 
particularidades do homem considerando que as atribuições desse 
mesmo homem são: de uma essência imutável, pré-existente à sua 
objetivação histórica e a passagem imediata do singular (indivíduo) 
para o plural (homem, humanidade).

Essa essência é o fundamento do valor absoluto do indivíduo, 
independente de quaisquer circunstâncias históricas. 

As distinções sociais são secundárias, porque o que confere valor 
ao homem é a sua essência. Por isso mesmo, as injustiças sociais 
têm um fundamento último no egoísmo, na ambição, na maldade 
humana e devem ser eliminadas, mas sem nenhum recurso à 
violência, porque ela atenta contra o valor absoluto de cada pessoa.

Com base nisso, o humanismo enfatiza a necessidade 
do desenvolvimento integral do homem, tendo como base a 
conscientização individual, o autoaperfeiçoamento, porque pela 
melhoria do indivíduo se chegará à melhoria da sociedade. 

2.1.5 Funcionalismo

O funcionalismo é a teoria sociológica derivada do Positivismo 
de Comte, que busca explicar as instituições sociais e os indivíduos 
dentro da sociedade. Entendendo que a vida em comunidade se 
confunde com a forma dos indivíduos se realizarem enquanto 
seres humanos. Essa teoria teve seu início com Comte, porém foi 
desenvolvida por Malinowski e popularizada por Tallcot Parsons, 
posteriormente superado pelo Estruturalismo.

Parsons foi influenciado diretamente pela religião (seu pai era 
pastor) e por economistas que não concordavam com o liberalismo 
de que uma “mão invisível” regula a sociedade e economia. Sua busca 
se voltava a uma teoria que pudesse explicar os fenômenos sociais:
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O funcionalismo pode ser caracterizado com quatro conceitos 
fundamentais: função social, analogia orgânica, alternativa funcional e 
estruturo-funcionalismo. 

A função social refere-se ao movimento social das instituições e às 
implicações na sociedade, se estas instituições são recompensadoras 
ou não para os indivíduos. 

A função analogia orgânica refere-se à estrutura geral das 
instituições, pois a maioria dos funcionalistas prega que as instituições 
sociais não são independentes, uma depende da outra, assim qualquer 
mudança na estrutura atinge todo o resto. 

A função alternativa funcional defende que as instituições podem 
ser substituídas por outras, assim as estruturas não são universais, 
insubstituíveis ou imutáveis.

Por último, a função estruturo-funcionalismo foi desenvolvida 
durante a Segunda Guerra, na qual se entende a sociedade dividida e 
sustentada por partes como política, escolas, hospitais etc., e que todos 
devem fazer a sua parte para que se mantenha a homogeneidade. 

O funcionalismo foi duramente criticado por muitos autores, 
seu mais ardoroso crítico foi Karl Marx, pois ele coloca que a teoria 
funcionalista procura explicar as instituições sociais e sua influência na 
sociedade, mas não explica a origem, nem o porquê dessas instituições.

Sua ambição era dar os passos iniciais para elaborar uma 
teoria geral, que, uma vez completa, pudesse [...] explicar 
todo e qualquer fenômeno social e predizer o compor-
tamento do indivíduo e da sociedade. Em um segundo 
momento mais consciente das dificuldades desse tipo de 
projeto, ele se contenta com uma solução provisória e 
intermediária que o levou ao funcionalismo estrutural [...] 
(DOMINGUES, 2004, p. 39).

Críticos mais fortes incluem o argumento epistemológico que 
diz que o funcionalismo tenta descrever instituições sociais 
apenas através de seus efeitos e assim não explica a causa 
desses efeitos. [Também é frequente a referência ao] argumento 
ontológico que a sociedade não pode ter necessidades como 
os seres humanos, e até que se a sociedade tem necessidades 
elas não precisam ser satisfeitas (GRANERO, 2006, p. 34).
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Talvez um ponto de sua teoria que mais causa discussão é analisar 
a sociedade de forma a percebê-la pressa aos princípios da inércia e a 
linearidade.

Ao analisarmos alguns conceitos que permeiam a produção 
teórica do Serviço Social tradicional, vamos observar alguns termos 
comuns que fazer parte desse universo. Desde Mary Richmond até o 
rompimento da profissão com os modelos tradicionais, observamos 
que era enfatizada a perspectiva do ajustamento social de indivíduo a 
indivíduo e entre homem e meio social. Esse discurso é encontrado 
nos mais variados conceitos e antes de tudo foi objeto do Serviço 
Social, o ajustamento social. 

A base do funcionalismo, é a adaptação social que se tornou 
pressuposto do Serviço Social na tentativa de um bom funcionamento 
social, sendo assim, se configuram em pressupostos dessa corrente 
filosófica. 

No funcionalismo a sociedade é ao mesmo tempo criadora, pois 
oferece aos indivíduos recursos para satisfazer as suas necessidades, 
e é, também, coibidora, na medida em que coíbe ações dentro 
das normas e em função delas. A sociedade é conduzida por uma 
ordem funcional, na qual cada indivíduo cumpre o seu papel dentro 
dessa ordem, contribuindo, assim, para o funcionamento social. O 
funcionalismo supõe igualdade de oportunidade a todos. 

Dentro dessa ótica, o que se espera do Serviço Social é o desempenho 
de um papel de fortalecimento dos indivíduos em disfunção de modo a 
permitir a sua efetiva integração nas relações institucionalizadas. Mesmo 
que as exigências do meio resultem em consequências funcionais para 

Assim se houvesse congruência de valores (culturais), 
normas (sociais) e motivações (da personalidade), a socie-
dade se manteria sem alterações; do contrário, qualquer 
incongruência entre aqueles três elementos produziria 
problemas, e ao fim e ao cabo, desvios, frente aos quais 
os processos de “controle social” se mostrariam incapazes 
(DOMINGUES, 2004, p. 39, grifo do autor).

Questão para reflexão

O funcionalismo supõe igualdade de oportunidade a todos. Será que a 
sociedade oportuniza igualdade a todos os indivíduos?
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certos indivíduos ou grupos de indivíduos e disfuncionais para outros, a 
competência reservada para o Serviço Social é uma ação contundente 
nas disfunções sociais.

Desse ponto de vista, a relação do modelo do Serviço Social com 
a realidade, a qual ele tente explicar, recai necessariamente na lógica 
funcional a partir da concepção de que o bom desempenho dos atores 
individuais e grupais resulta na manutenção do sistema. 

2.1.6 Fenomenologia

A fenomenologia exerceu uma influência considerável no 
pensamento do Serviço Social. Essa corrente filosófica alerta que as 
ciências positivistas perderam o seu sentido para a vida. As ciências não 
perderam o seu valor no que se refere aos fenômenos que elas analisam, 
o que foi perdido se refere ao afastamento dos problemas no sentido da 
existência humana. As ciências positivas, ao decorrerem ao estudo dos 
fenômenos, costumam reconstruí-los somente a partir de uma dedução 
sistemática de alguns princípios básicos que funcionam como únicas.

Já a fenomenologia se coloca em outra perspectiva. Tem a 
preocupação de mostrar e não demonstrar, de explicar as estruturas 
em que as experiências se verificam, é um ciência relativa à essência 
das coisas e que procede por descrição. O objeto de seu estudo são os 
fenômenos vividos pela consciência. 

A fenomenologia ajuda na busca na compreensão da intervenção do 
Serviço Social na medida em que transcende o dualismo do sujeito e não 
separa as dimensões internas e externas desse mesmo sujeito que como 
pessoa humana possui uma dimensão pessoal presente na dimensão 
social. Nesse caso, a fenomenologia instaura a atitude de diálogo e 
de acolhimento do outro em suas opiniões, ideias e sentimentos, 
procurando colocar-se na perspectiva do outro para compreender e ver 
como o outro vê, sente e pensa. O Serviço Social, por sua vez, pode 
valer-se deste, pois a sua abordagem se preocupa com a dimensão 
subjetiva dos fenômenos sociais. 

Então, é possível falar de mundo sem o homem? Qual a visão de 
homem e de mundo para a fenomenologia?

É impossível falar de um mundo sem o homem. Cada mundo 
denuncia imediatamente a presença do homem e não pode ser 
apreendido em seu verdadeiro significado sem o ser humano. Precisamos 
falar de um mundo para cada segmento, ou universos, como: para o 
professor, agricultor, empresário, político e assim em diante. Cada qual 
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com o seu mundo, seu universo, e que, nesse caso, se dá mediante a 
sua experiência. Cada qual está inserido no seu segmento mediante as 
experiências que carrega, e então a fenomenologia afirma que existem 
muitos mundos humanos, de acordo com o ponto de vista do sujeito 
existente. 

Podemos afirmar que, conforme seja a inserção do homem 
no mundo, suas evidências serão diferentes. Num mundo onde há 
pluralidade de verdades, também haverá pluralidade de perspectivas, 
de formas de interpretá-los. O sujeito é o doador do sentido. É ele 
quem decide sobre a significação das coisas; é na interpretação de sua 
vivência, de sua situação, que está a fonte de significados, ponto central 
e implícito a qualquer tentativa de compreender o homem. 

Nesse sentido o homem vive na busca de liberdade. Uma liberdade 
que não tende a acomodar o sujeito ao seu estado atual, nem ao seu 
meio ambiente. É, antes de tudo, uma libertação que carrega consigo 
um projeto de vida, uma base para o futuro, é uma libertação com o 
futuro. 

Numa busca por renovação da teoria e prática do Serviço Social, mui-
tos assistentes sociais assumiram a postura fenomenológica. A influência 
da fenomenologia filosófica no Brasil se deu através dos assistentes sociais 
que concluí ram seus estudos de pós-graduação na Bélgica e França. 
A Escola francesa de Louvain exerceu grande influência nessa direção. 
Posteriormente, muitos núcleos de estudos da filosofia fenomenológica 
foram formados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Desses 
pensadores que sistematizaram essa reflexão nessa postura e que 
influenciaram os pensadores brasileiros, salientamos: De Waelhens, 
Dodeyne van Breda, dentre outros. No Serviço Social alguns pensadores 
da década de 1980 procuraram deslocar a postura fenomenológica 
para a reflexão da profissão. No “Documento de Sumaré”, de 1978, é 
encontrada de maneira explícita a presença da fenomenologia.

Atividades de aprendizagem

1. Sobre o Serviço Social de Caso, analise as seguintes informações:

I. Deve ser aplicado de forma a capacitar o cliente a integrar-se na 
comunidade e no processo de desenvolvimento.
II. O tratamento social é a base do relacionamento assistente social e cliente.
III. Pode ser utilizado como técnica principal, complementar ou fazer parte 
de um trabalho de equipe.
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IV. É indicado quando o cliente apresenta sinais de desajuste emocional 
profundo.
V. Procura ajudar o cliente a adaptar-se e funcionar racionalmente às 
circunstâncias.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente I, II, III e V estão corretas.
b) Somente IV está correta.
c) Somente a alternativa II está correta.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.

2. A profissão de Serviço Social se desenvolveu no Brasil sob o ethos da 
filosofia positivista e, a partir da década de 1920 a 1940, o Neotomismo se 
apresentou com mais ênfase no Brasil após o processo de reconciliação 
do Estado com a Igreja. Em relação a essa questão, analise as afirmativas a 
seguir:

I. No Positivismo, o olhar sobre a história e a realidade implica numa 
perspectiva humanizada sobres as ações humanas, ampliando grandes 
possibilidades de escolhas e construção de novos caminhos.
II. O Brasil, com o passado colonial e miscigenado se caracterizava numa 
posição de inferioridade frente à Europa e passava a imagem de uma 
população de barbaros e incivilizados.
III. Enquanto no Positivismo se ratifica, se confirma a característica de 
submissão e desqualificação da sua própria história, o Neotomismo 
oferecia a oportunidade de falar sobre a sociedade de forma mais otimista, 
sem desqualificar ou romper com a presença de Deus e sendo capaz de 
comprovar suas hipóteses através da razão.
IV. O Positivismo torna-se um problema para a legitimação das nações 
latino-americanas, visto que a identidade latina sempre foi considerada 
históricamente dominante frente às demais nações.

Considere as alternativas corretas:

a) I, II e III.
b) II e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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Fique ligado

Colocar em discussão as principais correntes filosóficas que 
nortearam a atuação laica do Serviço Social possibilita uma interpretação 
mais analítica da problemática social. Cada época produz as suas 
categorias particulares. Transpondo a ideia para a intervenção do 
Serviço Social, significa que cada momento singular exigirá um método, 
uma intervenção, uma teoria à sua maneira como mediação particular. 
Então é importante reconhecer que os fundamentos filosóficos do 
Serviço Sociais estão implícitos nos paradigmas de sustentação teórica, 
bem como nas ações políticas dos Assistentes Sociais cotidianamente, 
portanto, precisam ser identificados durante o processo de trabalho.

Nesta unidade ficou evidente que, na trajetória evolutiva do Serviço 
Social, sua fundamentação teórica se deu fora do corpo profissional, 
ou seja, a partir da utilização de conhecimentos de outras áreas, 
influenciado bem de perto por aparatos conservadores. O Serviço 
Social se utiliza de outras ciências para a construção do seu fazer 
profissional; utiliza da sociologia, filosofia, psicologia e tantas outras 
que darão sustentação teórica. 

No primeiro momento, nascida da ação doutrinária da Igreja e do 
humanismo, buscou-se harmonizar as classes em conflito, libertando a 
classes proletárias dos perigos do comunismo, reformando o homem 
dentro da sociedade.

Num segundo momento, pautando-se no Positivismo e no 
funcionalismo, buscou-se uma aceitação mais ampla do sistema de 
exploração e espoliação da força de trabalho. 

Com foco na “questão social”, contou também com o reforço 
da ideologia desenvolvimentista que mistificou o comunitarismo 
como união das classes, se mantendo nos marcos conservadores, 
em prol da modernização e do progresso para todos.

Para concluir o estudo da unidade

O Serviço Social, como profissão, situa-se na reprodução das 
relações sociais, fundamentalmente como uma atividade auxiliar e 
subsidiária no exercício do controle social e na difusão da ideologia 
da classe dominante entre a classe trabalhadora. Isto é: na criação de 
bases políticas para o exercício do poder de classe. Na trajetória de 
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sua institucionalização, passa a questionar o suporte teórico-operativo 
importado, chamado de método tradicional, acompanhando o 
movimento social do Continente Latino contra o imperialismo 
norte-americano. No contexto de sustentação das propostas 
desenvolvimentistas e enrijecimento do regime, agentes críticos 
mobilizam parcelas da categoria num movimento de busca por novos 
paradigmas de sustentação teórico-prático com vista à transformação 
da realidade social entendida com passível de reconstrução.

Nesse sentido é fundamental a compreensão de que o Serviço 
Social se reconstrói a partir de sua raiz histórica e procura novas 
formas de intervenção bem como fundamentos filosóficos e teóricos 
que subsidiem a sua prática. Agora você poderá aprofundar sobre o 
início do Serviço Social no Brasil, que não foi muito diferente da forma 
como foi estruturado tanto na Europa como nos Estados Unidos. O 
atrelamento com a Igreja Católica e com a sociedade burguês ainda 
são marcas constantes no trabalho dos primeiros assistente sociais.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Segundo Comte, a sociedade não pode evoluir através de violência ou 
revoluções, assim, ele concebe a sociedade como harmônica, onde as 
mudanças devem ser paulatinas e sem traumas. De qual corrente filosófica 
estamos nos referindo?

a) Positivismo.
b) Fenomenologia.
c) Tomismo.
d) Neotomismo.
e) Funcionalismo.

2. (Concurso Público n. 001/2009 Secretaria da Saúde Prefeitura Municipal 
de São Caetano do Sul) No que se refere à Fenomenologia, o sujeito precisa:

a) Abordar conflitos de classes e mudanças estruturais.
b) Rejeitar o conhecimento metafísico.
c) Ultrapassar as aparências para alcançar a essência dos fenômenos.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Nenhuma alternativa está correta.
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3. (Concurso Público n. 001/2009 Secretaria da Saúde Prefeitura Muni-
cipal de São Caetano do Sul) O grande mérito da Fenomenologia é:

a) Ter questionado os conhecimentos do Marxismo, elevando a importância 
do sujeito no processo de construção do conhecimento.
b) Ter questionado os conhecimentos do Neotomismo, elevando a im-
portância do sujeito no processo de construção do conhecimento.
c) Ter questionado os conhecimentos do Materialismo Dialético, elevando a 
importância do sujeito no processo de construção do conhecimento.
d) Ter questionado os conhecimentos do Positivismo, elevando a 
importância do sujeito no processo de construção do conhecimento.

4. (Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande — PE Concurso 
Público 2009) Referente ao histórico do Serviço Social é INCORRETO 
afirmar:

a) O Serviço Social surgiu a partir dos anos 1930, quando se iniciou
o processo de industrialização e urbanização no país.
b) A emergência da profissão encontra-se relacionada à articulação 
dos poderes dominantes (burguesia industrial, oligarquias cafeeiras, 
Igreja Católica e Estado varguista) à época, com o objetivo de controlar 
as insatisfações populares e frear qualquer possibilidade de avanço do 
comunismo no país.
c) O ensino de Serviço Social foi reconhecido em 1963 e a profissão foi 
regulamentada em 1967 com a lei n. 3252.
d) A profissão manteve um viés conservador, de controle da classe 
trabalhadora, desde seu surgimento até a década de 1970.
e) Com as lutas contra a ditadura e pelo acesso a melhores condições de 
vida da classe trabalhadora, no final dos anos 1970 e ao longo dos anos de 
1980, o Serviço Social também experimentou novas influências: a partir de 
então, a profissão vem negando seu histórico de conservadorismo e afirma 
um projeto profissional comprometido com a democracia e com o acesso 
universal aos direitos sociais, civis e políticos.

5. No Positivismo se apagava a fé em detrimento da razão e do empirismo. 
Quais eram as práticas sociais dos assistentes sociais baseados no 
Positivismo?
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Unidade 3

Serviço social na América Latina

• Conhecer os elementos que fundamentam o surgimento do 
Serviço Social na América Latina, bem como seu processo 
de constituição.

• Compreender a trajetória histórica do Serviço Social no 
Brasil entre as décadas de 1930 a 1950.

• Identificar as principais influências teórico-metodológicas 
do Serviço Social latino-americano.

Objetivos de aprendizagem

Juliana Lazzarini 
Lara Aparecida Lissarassa Reisdorfer

Nesta seção ter-se-á, por norte, um estudo sobre a existência das 

primeiras escolas de Serviço Social nos países da América Latina, que 

tiveram como base os ensinamentos da Igreja Católica. 

Focando, também, na forte influência que os países europeus tiveram nesta 

fase.

E, por fim, veremos como foram criadas as primeiras escolas de Serviço Social 

no Brasil.

Na presente seção almejamos compreender sobre o Serviço Social 

enquanto profissão, com ênfase na influência dos países europeus, sobre 

os demais países latino-americanos, com foco na trajetória histórica, 

conquistas e desafios encontrados nesta fase da profissão.

Também serão abordadas as influências dos pensamentos e ideologias 

positivistas, que nortearam o Serviço Social enquanto profissão.

Seção 1 | A origem do serviço social latino-americano

Seção 2 | As principais vertentes do serviço social na América Latina
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Esta seção procurará traçar a compreensão do papel da igreja 

frente à história do Serviço Social, que, por sua vez, foi confundida com 

posicionamentos políticos. Compreendendo também a fase do Serviço 

Social no Brasil, a intervenção do Estado, bem como o processo de 

industrialização e urbanização, além do surgimento das políticas públicas.

Nesta última seção, abordaremos o Serviço Social enquanto profissão 

legitimada, reconhecida e regulamentada como liberal, em que o assistente 

social tem sua própria autonomia nas intervenções junto ao público 

beneficiado. 

Seção 3 | A influência da Igreja no surgimento do serviço social 

Seção 4 | Serviço social reconhecido como profissão
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Introdução ao estudo
A história do Serviço Social tem como “pano de fundo” todo 

processo social, econômico e político de uma sociedade que está em 
constante transformação. Ela tem seu início construído em ações de 
caridade e benevolência que, aos poucos, vão tomando outra forma, 
baseadas em pressupostos teóricos e metodológicos. O Serviço Social 
começa a se destacar como profissão que possui um foco de atuação: 
os sujeitos em movimento na sociedade.

Diante da complexidade histórica do Serviço Social, bem como 
a conotação política e teórica que circunda a origem da profissão, 
podemos perceber que é necessário situar os países latino-americanos 
nesse contexto, para a compreensão do processo de fortalecimento 
das práticas cotidianas.
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Seção 1

A origem do serviço social latino-americano

Para compreender como se dá o surgimento das primeiras escolas 
de Serviço Social na América Latina, há que se considerar que nos 
anos 1920, no Chile, as relações de produção de trabalho estavam 
pautadas na exploração e no trabalho assalariado, devido ao processo 
de industrialização em vários países.

Face a esse novo quadro gerado pela economia, iniciam-se as lutas 
do proletariado na expectativa de ter suas reinvindicações atendidas.

O Chile apresentava um forte êxito econômico devido a fortes 
indústrias na área de produção de cobre e exploração de minérios e, 
mais tarde, na indústria fabril com produção de roupas, calçados, pólvora, 
produtos químicos e farmacêuticos, entre outros (CASTRO, 2010).

É lógico que com o aumento de trabalhadores nessas áreas fez-
se necessário que trabalhadores sociais atendessem as demandas 
apresentadas com essa força de trabalho, pois surgem problemas de 
ordem social, como: exploração de mão de obra, miséria, crescimento 
desordenado dos centros urbanos, êxodo rural, entre outros.

Os países latino-americanos são países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, apresentando características muito semelhantes no 
que se refere à colonização e formas de organização social. A grande 
maioria desses países tem influência de uma cultura cristã, sendo que a 
Igreja ocupou seu espaço com a instalação de ordens e congregações 
religiosas com o objetivo de “educar” e prestar assistência à população. 
No caso do Brasil, os jesuítas se incumbiram dessa missão, ocupando-se 
com a educação dos indígenas e também a preo-cupação da formação 
de uma elite intelectual.

Logo no início do Serviço Social, nos países latino-americanos, a 
influência europeia ainda fazia com que as atividades do Serviço Social se 
associassem à assistência médica e jurídica, pois a profissão de assistente 

Questão para reflexão

Que influências os países latino-americanos apresentaram nesse período? 
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Cabe ressaltar que as primeiras escolas de Serviço Social estão ligadas 
a iniciativas por parte do Estado ou por influência da Igreja Católica. No 

social se confundia com ações “paramédicas” e auxílio de informações 
jurídicas ao juiz, quando solicitada alguma informação sobre um cliente.

Na América Latina, o Serviço Social teve seu início com a fundação 
da primeira Escola de Serviço Social por René Sand e o médico chileno 
Alexandre Del Rio, em Santiago do Chile, no ano de 1925.

As primeiras escolas (Chile e Montevidéu — Uruguai) sofreram 
influência europeia, sendo que as demais que foram surgindo já passaram 
a ter influência norte-americana, devido a assistentes sociais que haviam 
estudado nesses países.

1.1 Fundação das primeiras escolas de serviço social

Devido a esses e outros problemas, vai surgir no Chile a primeira 
escola de Serviço Social da América Latina (1925), tendo como fundador 
o médico Dr. Alejandro Del Río.

O Serviço Social latino-americano também tem forte influência 
dos países europeus e norte-americanos no que se refere a questões 
ideológicas e por subordinação econômica. Os países latino-americanos 
“copiavam” os modelos europeus nessa relação de subordinação.

Segundo Castro (2010), o médico Alejandro Del Río visitou a Bélgica 
para conhecer os centros acadêmicos daquele país. Em contato com 
René Sand, na Bélgica, o mesmo realizou visita ao Chile e, juntos, 
materializaram a conquista da primeira escola de Serviço Social na 
América Latina com apoio e intervenção estatal.

[...] à época, médicos, sacerdotes, advogados (e mesmo 
certo tipo de engenheiros) desempenhavam papeis pro-
fissionais de grande significado social — e, ainda, muitas 
funções próprias do Estado tinham seus agentes nos ad-
vogados e nos médicos [...] a prevenção e a terapia eram 
precárias, não havia a necessária infraestrutura e se care-
cia de um amplo corpo de profissionais — e, basicamente, 
o capital não estava interessado em responder a estas 
demandas de caráter social (CASTRO, 2010, p. 37-38). 

Questão para reflexão

Como surgiram as primeiras escolas de Serviço Social?
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caso da escola fundada por Del Río há uma proximidade maior com 
a ação do Estado, pois a legislação do país, a partir de 1924, já vinha 
propondo uma nova organização das entidades estatais para atender 
à população. Dentre as propostas, havia a necessidade de formar 
profissionais que atendessem à demanda da assistência social. Dessa 
forma, Del Río propôs a criação de uma escola de profissionais de Serviço 
Social que pudesse auxiliar e complementar o trabalho do médico. 

Não podemos esquecer que a profissão do Serviço Social surge 
com influência da Igreja e as ações da assistência social estavam sempre 
voltadas às práticas caritativas e filantrópicas. Mais uma vez, cabe recordar 
que a escola fundada por Del Río em 1925 no Chile teve um apelo ligado 
ao Estado, pois sentiu-se a necessidade de profissionais que pudessem 
auxiliar os demais profissionais da área da saúde.

O Chile, nos anos de 1920, enfrentou crises políticas e financeiras 
que agudizaram os conflitos de classes e foi preciso criar mecanismos 
estatais  que respondessem aos inúmeros problemas sociais que o povo 
vinha enfrentando constantemente. 

Em 1929, quatro anos após a fundação da primeira escola latino-
americana, é fundada a Escola Elvira Matte de Cruchaga por Miguel 
Cruchaga Tocornal, sendo este um centro acadêmico com influência 
católica. O interesse em fundar uma escola de Serviço Social ligada à 
Igreja católica tinha por objetivo “recuperar o seu papel de condutora 
moral da sociedade” (CASTRO, 2010, p. 73).

De acordo com Castro (2010), as duas escolas fundadas nessa época 
(1925 e 1929) tiveram objetivos diferentes. O Dr. Del Río deixou claro 
que a escola de Serviço Social iria formar subtécnicos que pudessem 
complementar o trabalho do médico e a Escola Elvira Matte de 
Cruchaga, em uma visão mais católica, se apropriou da questão social 
para delimitar o espaço da atuação profissional com características da 
doutrina católica.

Na segunda escola, a profissão estava ligada à vocação, como uma 
forma de colocar em prática o espírito cristão e solidário.

São necessárias — dizia-se — pessoas que cooperem para 
que, dentro da sociedade, se estabeleça uma ordem de 
maior justiça social, que permita a melhoria efetiva das 
classes pobres. Para tanto, requer-se ciência e abnegação, 
caridade e técnica. Ciência que oferece a compreensão 
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Busca-se também, nessa escola, aliar a ciência à técnica e formar 
profissionais que compreendam os problemas sociais e possam 
apresentar resultados para as desigualdades sociais.

Na Escola Elvira Matte de Cruchaga eram formadas as “visitadoras 
sociais” e a seleção para o ingresso na Universidade era rigoroso; tão 
rigoroso e seletivo que, em sua grande maioria, apenas mulheres da 
elite burguesa eram selecionadas para frequentar o curso.

Nessa época, as disciplinas voltavam-se consideravelmente para 
a área da saúde, tanto que por muito tempo as profissões de Serviço 
Social e Enfermagem se confundiam. Mas sabe-se que o objeto de 
trabalho de cada profissão é diferenciado.

Segundo Castro (2010), as visitadoras sociais passam, então, 
a prestar um atendimento emergencial aos desassistidos e 
desempregados, ajudando na distribuição de alimentos, envolvendo-
se também em questões da falta de moradia, abandono de crianças, 
entre outros problemas sociais.

Essa escola proporcionava às suas alunas semanas e jornadas 
de estudo nos quais eram discutidos as problemáticas de todas as 
áreas: saúde, habitação, emprego, dentre outras.

Com a propagação das escolas de Serviço Social católico, outras 
escolas foram fundadas na América Latina, dentre as quais podemos 
citar:

Todas essas escolas foram fundadas baseadas nos ensinamentos 
católicos e dentro do espírito cristão.

• em 1937 no Uruguai (Montevidéu);

• em 1937 no Peru;

• em 1939 na Colômbia;

• em 1940 na Argentina (Buenos Aires).

dos problemas sociais e indica os meios para remediar os 
males; caridade, que dá o estímulo à ação desinteressada 
e generosa (ESCUELA..., 1930-1940 p. 7-8 apud CASTRO, 
2010, p. 75).
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A sustentação doutrinária desta influência, calçada no 
“grande reino de Deus”, irradiava uma ideologia e refor-
çava as bases materiais de um poder que — segundo cada 
caso — operava ao lado dos pobres para reafirmar a he-
gemonia das classes dominantes (CASTRO, 2010, p. 96).

Não podemos negar que todas essas influências religiosas das 
Escolas Católicas de Serviço Social deixaram marcas e resquícios 
na formação dos profissionais ao longo de todos esses anos e que, 
portanto, ainda há sinais que carregamos na história e na prática da 
profissão.

As escolas de Serviço Social, nos países latino-americanos não 
apresentavam uma legislação que estabelecesse um currículo 
mínimo e não havia uma denominação única para o profissional, 
sendo conhecidos como “visitadores sociais” e “trabalhadores 
sociais”.

Mais recentemente, a partir dos anos de 1980, o Serviço Social 
começa uma discussão da profissão no âmbito do sistema capitalista. 
Alguns autores apresentam considerações sobre a prática do Serviço 
Social, destacando a forma de atuação dos profissionais e suas 
funções. Para Teresa Quiroz (apud FALEIROS, 1987), os indivíduos 
são vistos sob a ótica da exploração na relação que estabelecem 
entre capital/trabalho.

Segundo Maguiña (apud FALEIROS, 1987), o Serviço Social pode 
ser considerado produtivo, enquanto profissão que proporciona 
à classe trabalhadora a oferta de serviços sociais que atendam às 
necessidades da população e com benefícios que possam amenizar 
os problemas sociais. 

Villela (1982 apud FALEIROS, 1987) faz uma análise da questão de 
controle e legitimação do Serviço Social nas relações de produção 
e reprodução social como forma de manter a relação de exploração 
que faz parte do processo histórico e da conjuntura econômica dos 
países latino-americanos.

1.2 Realidade brasileira

No Brasil, o surgimento das escolas de Serviço Social vai se dar 
a partir dos anos de 1930. A sociedade passa por transformações 
significativas advindas do processo de urbanização e industrialização, 
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o que originou uma aglomeração de pessoas nos centros urbanos 
em busca de emprego e melhores condições de vida.

As condições de trabalho passam a se dar em uma relação de 
subordinação e exploração entre a classe burguesa e o proletariado. 
É nesse momento que surge o Serviço Social, para compreender a 
questão social gerada pela sociedade capitalista e “[...] a implantação 
do Serviço Social se dá no decorrer desse processo histórico” 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 127).

No período de 1920 a1930, a Igreja se sobressai em seu trabalho 
de mobilização cristã voltado aos centros de estudos, todos eles 
com influência católica. Segundo Castro (2010), podemos destacar:

Nesse sentido, todas essas organizações tinham vínculo com a 
Igreja Católica e difundiam a sua ideologia e doutrina cristã.

Com a criação do Centro de Estudos e Ação Social — CEAS, foi-
se tomando os primeiros rumos para que fosse fundada a primeira 
escola católica de Serviço Social no Brasil.

Em 1936 foi fundada a Escola de Serviço Social de São Paulo, 
com grande influência do que apontavam as encíclicas Rerum 
Novarum e Quadragesimo Anno. De acordo com o que diz Castro 
(2010, p. 106), “[...] grande parte da tarefa realizada pelas obras 
sociais da Igreja estava justamente orientada para a ‘melhoria dos 
costumes’” e a Escola de Serviço Social de São Paulo seguia nessa 
mesma direção.

• Centro Dom Vital;

• Confederação Católica;

• Instituto de Estudos Superiores;

• Associação de Bibliotecas Católicas;

• Liga Eleitoral Católica;

• Ação Universitária Católica;

• Círculos Operários.

Questão para reflexão

Qual doutrina foi seguida pelas primeiras escolas de Serviço Social no 
Brasil?
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Já no Rio de Janeiro, a escola de Serviço Social foi criada em 
1937 e também tem em sua instituição características fortemente 
católicas. Pois, cabe afirmar:

A escola de Serviço Social no Peru foi fundada em 1937. No 
Peru, a escola de Serviço Social surge em uma sociedade em 
que a burguesia ainda não estava em ampla ascensão e o Estado 
desempenhava seu papel como “tutor” dos cidadãos.

Vários conflitos estiveram presentes nesse período, pois houve 
mudança na titulação profissional de “visitadora social” para 
“assistente social”, o que ocasionou indefinição na função que cada 
profissional exercia, confundindo profissões como: assistentes 
sociais, nutricionistas e enfermeiras.

Você pode perceber que ao longo da criação das primeiras 
escolas de Serviço Social na América Latina e no Brasil, todas tiveram 
influência da doutrina católica e que a profissão era considerada 
como uma vocação, fazendo parte do “apostolado do bem” em que 
a motivação econômica ficava relegada a segundo plano, estando a 
realização e satisfação pessoal e espiritual acima de tudo.

[...], no Brasil, a origem da profissão está indissoluvelmente 
ligada à ação da Igreja e à sua estratégia de adequação às 
mudanças econômicas e políticas que alteravam a face do 
país naquele período (CASTRO, 2010, p. 109).

Para saber mais

Leia o seguinte livro, que irá ampliar seu conhecimento e poderá ser 
utilizado durante toda sua prática profissional:

IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

Atividades de aprendizagem

1. Na década de 1920, o Chile apresentava um forte crescimento econômico 
como reflexo do processo de industrialização que ocorria em diversos 
países. Devido ao aumento de trabalhadores, o país passou a enfrentar as 
expressões da questão social, como consequência da exploração da mão 
de obra. Dessa forma, surge, em 1925, no Chile, a primeira escola de Serviço 
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2. A partir de 1930, o Estado segue um papel regulador das questões sociais 
existentes, e inicia com o processo de urbanização e industrialização. O 
Estado vai assegurar o “bem-estar” da sociedade, garantindo a manutenção 
e legitimação do próprio poder. Contudo,
o processo de urbanização e industrialização teve um crescimento; 
consequentemente, gerou problemas de ordem econômica e social. Para 
tanto, o Serviço Social começa a atuar nos enfrentamentos das questões 
sociais existentes. Este processo de transformação da sociedade impõe 
ao Estado implantar políticas públicas para atender às demandas. A Igreja 
dedicava-se ao trabalho voluntário e assistencialista, e com a influência das 
igrejas, surgiram duas primeiras escolas de serviço social no Brasil. Diante 
desse contexto, assinale a alternativa CORRETA que apresenta onde foram 
criadas as escolas:

(  ) Em 1930, foi criada a Escola de Serviço Social em Curitiba e, em 1937 a 
Escola de Serviço Social em Porto Alegre.
(  )  Em 1980, foi criada a Escola de Serviço Social em Minas Gerias e, em 
1982 a Escola de Serviço Social no Rio de Janeiro.
(  )  Em 1936, foi criada a Escola de Serviço Social em São Paulo e, em 1937, 
a Escola de Serviço Social no Rio de Janeiro.
(  )  As primeiras Escolas de Serviço Social foram criadas em 1936 no Estado 
do Paraná e em 1938 no Rio Grande do Sul.

social da América Latina. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao interesse 
na fundação desta escola:

(  ) Formar técnicos com características da doutrina católica.
(  )  Formar subtécnicos, com atuação complementar ao trabalho médico.
(  ) Formar técnicos pautados na atuação através da caridade.
(  ) Formar técnicos selecionados a partir da vocação.
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Seção 2

As principais vertentes do serviço social na América 
Latina

A história do Serviço Social tem como “pano de fundo” todo 
processo social, econômico e político de uma sociedade que está em 
constante transformação. Ela tem seu início construído em ações de 
caridade e benevolência que, aos poucos, vão tomando outra forma, 
baseadas em pressupostos teóricos e metodológicos. O Serviço Social 
começa a se destacar como profissão que possui um foco de atuação: 
os sujeitos em movimento na sociedade.

2.1 Influência dos países norte-americanos 

A forte influência dos Estados Unidos sobre os demais países da 
América Latina também contribuiu para viabilizar a formação de 
profissionais de Serviço Social no Brasil.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) influenciou 
diretamente na formação e na prática dos profissionais e, segundo o 
que refere Castro (2010, p. 134),

Temos que compreender que essa preocupação dos Estados 
Unidos com a formação de profissionais tratava-se de uma estratégia 
para viabilizar e assegurar o pleno desenvolvimento do país, ocupando-
se de profissionais que ainda eram considerados inferiores aos demais, 
como a Pedagogia, o Serviço Social, a Enfermagem etc.

Havia uma preocupação dos países desenvolvidos em formar 
profissionais que se dedicassem ao atendimento do desenvolvimento 
de comunidade, como forma de manter condições apropriadas para a 
legitimação do sistema capitalista. Era necessário formar profissionais 
técnicos que atendessem às demandas que surgiam com o capitalismo, 
no auge do período de urbanização e industrialização.

[...] passou a influir decisivamente na formação dos as-
sistentes sociais não apenas no campo da habitação, mas 
ainda no do desenvolvimento da comunidade, do plane-
jamento e da prática profissional integrada em equipes 
multidisciplinares.
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O profissional de Serviço Social é aquele que, juntamente com 
profissionais de outras áreas, dá conta de atender os aspectos sociais 
de determinada situação.

Com a perspectiva do desenvolvimento de comunidade, os 
assistentes sociais passam a nortear sua prática em esforços 
coletivos para propor o bem-estar da comunidade, bem como o 
seu desenvolvimento.

O assistente social se torna um profissional, de certo modo, 
generalizador, ou seja, apto a desenvolver atividades em diversas áreas, 
como agricultura, habitação, educação, meio ambiente, saúde etc. 
(CASTRO, 2010).

Também passam a ser denominados como “agentes de 
transformação”, como profissionais que estariam capacitados a 
gerar mudanças na comunidade.

A partir de então, há influência dos países norte-americanos na 
formação dos assistentes sociais. Como primeira proposta da ação do 

[...] existiam apenas umas poucas profissões aptas para se 
adequarem a estas novas demandas. E isto entre aquelas 
de maior prestígio — a medicina, a advocacia, a arqui-
tetura —, mas também entre aquelas que tendiam a se  
alocar nos escalões médios ou inferiores da administração 
pública — a Pedagogia e o Serviço Social. [...] Já nos 
meados da década de cinquenta se produz o chamado 
boom universitário, processo através do qual não só se 
multiplicaram os centros docentes e os corpos discentes, 
mas as próprias profissões e, entre estas, aquelas tributá-
rias das ciências sociais, a sociologia, a antropologia e a 
psicologia (CASTRO, 2010, p. 135).

[...] Os assistentes sociais tentaram adequar a dinâmica so-
cial à imagem e à semelhança da sua formulação idealista 
e às alternativas supostamente destinadas à resolução 
dos problemas, mas passaram por alto o fato de que 
mal podia vincular -se a uma comunidade um agente 
de transformação que não desenvolvia com ela relação 
que naturalmente, e de modo significativo, influiriam no 
desempenho de suas tarefas cotidianas (CASTRO, 2010, p. 
154).
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assistente social, surge a atuação no desenvolvimento de comunidade 
que se configurava como uma forma de “[...] atender as desigualdades 
no seu próprio mercado, con-trolando as pressões reivindicativas 
das minorias rurais e urbanas, geradas ou postergadas pela anarquia 
capitalista” (CASTRO, 2010, p. 137).

O desenvolvimento de comunidade pressupunha a participação 
de todos em sua ação, mas os indivíduos e os movimentos populares 
estavam submetidos e sujeitos à dominação do Estado.

Os profissionais de Serviço Social se veem comprometidos com os 
planos de desenvolvimento de comunidade e seus esforços passam 
a ser direcionados a suscitar maior participação dos sujeitos nas 
comunidades em que vivem. Há também a revalorização da profissão, 
considerando os assistentes sociais como “agentes de transformação 
social”.

Para ilustrar, apresentamos alguns congressos e conferências do 
Serviço Social no Quadro 3.1

Em todo esse período que prevaleceu o desenvolvimento de 
comunidade, sempre ficou o questionamento: o assistente social é um 
agente de transformação?

Após vários encontros e debates sobre a profissão, foi-se percebendo 
que era chegado o momento de reatualização da profissão, o que 
veio acontecer a partir dos anos de 1960 com o movimento de 
reconceituação do Serviço Social como já vimos anteriormente nesta 
unidade.

Quadro 3.1 | Congressos e conferências

I Conferência Internacional de Serviço Social (Paris, 1928) com a presença de 
2.481 delegados (assistentes sociais) de 42 países.

II Conferência Internacional de Serviço Social (Frankfurt, 1932) com a participa-
ção de 1.200 delegados representando 34 países.

III Conferência Internacional de Serviço Social que realizou-se em Londres, 1936.

Em 1940 seria realizada em Amsterdã, mas foi cancelada devido ao conflito da 
Segunda Guerra Mundial.

IV Conferência Internacional de Serviço Social que foi realizada em Nova Iorque 
em alusão ao 75º aniversário da Conferência Nacional de Serviço Social dos 
Estados Unidos.

Congressos Pan-Americanos com sua primeira edição realizada em Santiago do 
Chile, em 1945.

Fonte: Do autor (2014).
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2.2 Influências positivistas no surgimento do serviço social

O Positivismo se fortificou a partir do século XIX, baseando-se 
nos fatos em si e procurando estabelecer como se produziam as 
relações entre esses fatos, sofrendo forte influência da Igreja e tendo 
suas primeiras bases filosóficas fundamentadas no tomismo e no 
Neotomismo (São Tomás de Aquino — 1225).

O Neotomismo trata-se de uma corrente filosófica que está 
relacionada ao tomismo de São Tomás de Aquino (1225). O movimento 
do Neotomismo sofreu influência da Encíclica do Papa Leão XIII, a 
partir de 1879 (século XIX).

Sob o aspecto da visão neotomista, era preciso retornar à filosofia 
e teologia de Tomás de Aquino para que o ser humano pudesse 
ter condições dignas de vida, não estando submisso às ideologias e 
interesses do governo. As leis naturais deveriam se sobrepor às leis 
humanas.

Esse movimento está fortemente ligado à questão religiosa, 
embasando sua filosofia no cristianismo relacionado à Igreja Católica. 
No Brasil, o Neotomismo vai perdendo seu espaço após a segunda 
Guerra Mundial.

As ideias do Positivismo surgiram com seu fundador, Augusto 
Comte, que nasceu em Montpellier — França (1798-1857). Os ideais 
positivistas estão baseados em leis naturais que regem os fenômenos e 
levam a evolução do homem.

Nesse sentido, o Positivismo assume um caráter conservador, 
mas, ao mesmo tempo, vê a possibilidade de progresso da sociedade 
moderna. A filosofia de Comte vislumbrava uma “nova ordem social” 
a partir do momento em que o homem compreendesse o estado 
positivo, observando os fatos naturais e suas manifestações nas 
relações sociais.

Questão para reflexão

Qual a relação do Neotomismo com o Serviço Social enquanto 
profissão?
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O estado positivo caracteriza-se por buscar as leis inva-
riáveis, as relações constantes entre os fenômenos, na 
medida em que entende que a busca das suas causas 
não pode ser feita pelo homem, foge à sua capacidade. 
Há a compreensão de que a cada proposição positiva 
deve corresponder um fato, privilegiando a observação à 
argumentação (VIEIRA, 1987, p. 71).

Está presente, portanto, no universo de interesses 
dos assistentes sociais, a utilização de procedimentos 
sistemáticos que contribuam para o conhecimento dos 
problemas sociais e das pessoas. Esse conhecimento 
mostra-se necessário para que, a partir da compreensão 
da realidade, o assistente social possa empreender a ação. 
Ação esta orientada pela doutrina da Igreja, seguindo o 
mesmo método preconizado pela Ação Católica — ver-
julgar-agir. [...] Ou seja, após conhecer, com o auxílio de 
instrumental técnico; o profissional avalia a situação de 
acordo com os princípios neotomistas, para definir o que 
deve ser feito para resolver o problema social ou individual 
(VIEIRA, 1987, p. 80). 

No Brasil, o Positivismo teve maior repercussão durante o Império, 
prevalecendo entre a classe dos militares e matemáticos. Os adeptos 
dos ideais positivistas fundaram a Igreja Positivista do Brasil (1881), 
adotando assim posturas ortodoxas nas políticas sociais do Brasil.

As ideias e os pensamentos positivistas foram difundidos no 
Brasil e, em 1881, surge a primeira Igreja Positivista do Brasil, com 
adeptos ferrenhos que defendiam uma nova ordem social através 
da instauração de um governo republicano, em que o presidente da 
república assumisse um cargo vitalício e com plenos poderes. 

Entretanto, os positivistas não tiveram tanta influência no governo e 
a República do Brasil foi construída na base do liberalismo-democrata.

No Brasil, até a década de 1940, os assistentes sociais careciam de 
instrumentais técnicos específicos do Serviço Social para a utilização 
em suas atividades profissionais.

Questão para reflexão

O que o Positivismo influenciou no surgimento do Serviço Social?
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Sendo assim, alguns profissionais receberam bolsas de estudos para 
buscar especialização em universidades norte-americanas e, assim, 
trazer para o Brasil os procedimentos e instrumentais que estavam 
sendo utilizados pelo Serviço Social de Caso, de Grupo, Organização 
de Comunidade e o Desenvolvimento de Comunidade.

Portanto, pode-se dizer que o Serviço Social foi influenciado mais 
pela doutrina católica do que por ideias e pensamentos positivistas.

Com a Proclamação da República, em 1889, aos poucos o 
Positivismo vai perdendo força e a Igreja passa por um período de 
enfraquecimento de suas doutrinas.

Questão para reflexão

Quais mudanças podemos apontar na instrumentalidade utilizada pelos 
profissionais atualmente?

Para saber mais

Indicamos como leitura, com o intuito de ampliar seus conhecimentos, 
o artigo Serviço social: Relações com a Igreja e o Estado, de autoria de 
Manuel Manrique Castro. 

Fonte: CASTRO, Manuel Manrique. Igreja, relações de produção 
capitalistas e o período da gênese da profissão. In: CASTRO, Manuel 
Manrique. História do serviço social na América Latina. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2010. p. 44-51.

Atividades de aprendizagem

1. O Positivismo ganhou força a partir do século XIX, baseando-se nos fatos 
em si, onde a única forma de conhecimento verdadeiro é o conhecimento 
científico, o real, o concreto. Mas nessa época a sociedade ainda sofria 
forte influência da Igreja Católica. Quais são as bases filosóficas em que se 
estabeleceu o Positivismo? 

I. Base filosófica do Tomismo.
II. Base filosófica do Antonismo.
III. Base filosófica do Neotomismo.
IV. Base filosófica do Marxismo.

Assinale a alternativa CORRETA:
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(  ) As opções I e III estão corretas.
(  ) As opções I e IV estão corretas.
(  ) As opções II e III estão corretas.
(  ) As opções II e IV estão corretas.

2. Como você, acadêmico, avalia a interferência dos países norte-
americanos na formação profissional do assistente social? De sua opinião.
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Seção 3

A influência da Igreja no surgimento do serviço social

Para compreendermos melhor como se deu o surgimento do Serviço 
Social como profissão, primeiro precisamos estabelecer a relação que 
existe entre a profissão e a sua ligação com a Igreja, destacando, aqui, o 
papel da Igreja Católica.

Nesse sentido, o Serviço Social começa a atuar sob uma perspectiva 
assistencialista, vinculada a ações sociais que eram protagonizadas pela 
Igreja.

3.1 O papel da Igreja na história do serviço social

A Igreja, enquanto instituição legitimada na sociedade, exercia domínio 
político e ideológico, difundindo sua doutrina católica e, dessa forma, 
arregimentando aqueles que se viam “desorientados” e necessitando de 
ajuda. Os intelectuais faziam parte da cúpula da Igreja, pois cabia a eles 
repassar os conhecimentos e ensinamentos da fé católica. Sendo assim, 
prestavam “assistência social” aos desassistidos.

O papel da Igreja se confundia com posicionamentos políticos, ligado 
aos movimentos reacionários. Mas era preciso que a Igreja transformasse 
essa ideia e demonstrasse interesse em difundir seu trabalho social com 
vista a consolidar um novo posicionamento, conseguindo a adesão da 
maior parte da sociedade.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1934, algumas 
medidas foram favoráveis à Igreja, como: o ensino religioso torna-
se facultativo nas escolas públicas, têm-se autorização para construir 
cemitérios religiosos, indissolubilidade do casamento, entre outras.

Dessa forma, a Igreja reassume seu papel na sociedade e nessa 
condição surgem as primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, em São 
Paulo (1936) e no Rio de Janeiro (1937). Segundo Aguiar (1982, p. 31), o 
Serviço Social “[...] nasce ligado à Igreja Católica, a serviço de sua ideologia”.

Questão para reflexão

Como podemos considerar a relação da Igreja com a profissão de 
Serviço Social? 
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O Serviço Social e a Igreja têm, portanto, pontos em comum na 
medida em que lutam e defendem condições dignas de trabalho à 
classe proletariada e consideram a família como instituição sólida para 
a sociedade. A luta do Serviço Social e da Igreja é no sentido de fazer 
com que o Estado assuma seu papel na promoção do bem-estar da 
população.

Para os profissionais do Serviço Social, era necessário apropriarem-
se de técnicas e instrumentos operacionais que pudessem ser utilizados 
em suas ações, a partir da compreensão da realidade e baseada em 
princípios neotomistas.

O Serviço Social, no início do século XX, em vários países europeus 
e latino-americanos, se destaca por atuar em diversos segmentos 
da sociedade, como: famílias, crianças, escolas, saúde, empresas, 
população rural etc. A família era considerada como mantenedora 
de toda estrutura: econômica, afetiva, educacional. Se surgissem 
problemas no núcleo familiar seria necessária a retirada do indivíduo 
do seu núcleo, pois o indivíduo é determinado pelo ambiente social 
em que vive (VIEIRA, 1989).

Nos Estados Unidos as escolas recebiam as “visitadoras sociais” 
para verificar a situação das crianças quanto ao aproveitamento e à 
adaptação escolar. As crianças recebiam toda a assistência para os 
casos de abandono, adoção, maus-tratos, entre outros. Na área da 
saúde, o Serviço Social atuava no acompanhamento ao paciente, 
assegurando-lhe atendimento e realizava estudo do ambiente social. 

Cabe destacar que a postura dos assistentes sociais e a profissão 
do Serviço Social sofreram todas essas influências teóricas e filosóficas 
logo no início de sua trajetória e isso contribui significativamente para a 
compreensão da caminhada histórica da profissão.

3.2 Relações com doutrinas religiosas

O Serviço Social também sofreu influência de duas encíclicas papais 
que, de certa forma, serviram para estabelecer “[...] normas genéricas 
para o exercício da fé católica” (CASTRO, 2010, p. 51).

As encíclicas Rerum Novarum, divulgada por Leão XIII a 15 de maio 
de 1891 e Quadragesimo Anno, divulgada por Pio XI a 15 de maio de 
1931 foram representativas na propagação da doutrina católica.

A encíclica Rerum Novarum apresenta propostas para resolver os 
problemas sociais, sob a ótica do socialismo e dos ensinamentos da Igreja.



U3 - Serviço social na América Latina 119

Para a Igreja e “de acordo com a encíclica, o direito à 
propriedade é um direito natural que procede da genero-
sidade divina: quando Deus concedeu a terra ao homem 
— diz-se —, fê-lo para que a use e desfrute sem que isto se 
oponha, em qualquer grau, à existência humana” (CASTRO, 
2010, p. 53).

A desigualdade não é apenas natural: é conveniente à 
coletividade, já que é necessária a variedade de talentos e 
ofícios. Posto que a sociedade está naturalmente dividida, 
o problema seguinte a equacionar é o do tipo de relações 
que regem a vida entre estes segmentos que a divindade, 
nuns casos, premiou com a abundância e, noutros, 
condenou com a miséria (CASTRO, 2010, p. 55).

Através dessas declarações a Igreja tentava justificar e explicar a 
questão das desigualdades sociais dizendo que Deus concedeu terra a 
todos, mas que os homens possuiriam a terra conforme seus esforços 
individuais, segundo as suas capacidades.

Para a Igreja, segundo a encíclica Rerum Novarum (1891), as relações 
de classe existem entre os donos do capital e a mão de obra assalariada 
(proletariado), mas a Igreja e a fé cristã acreditam que essa relação pode 
ser menos voraz. A encíclica estabelece condutas, tanto para o proletário 
quanto para o empresário, para que as relações entre essas duas classes 
seja justa e harmoniosa.

Ainda, cada “bom cristão” deveria aceitar sua condição de vida e buscar 
na fé religiosa o consolo para aceitar sua posição na sociedade. A Igreja 
tinha a missão de atender às necessidades dos mais pobres e excluídos, 
oferecendo bem-estar material e espiritual para que os indivíduos se 
sentissem confortados em sua situação de pobreza e exploração.

Por outro lado, essa encíclica pregava que o Estado também deveria 
ter sua parcela de participação no atendimento das necessidades dos 
indivíduos. O Estado deveria oferecer serviços sociais que permitissem à 

Questão para reflexão

Em seu município, como é a relação da Igreja com o Serviço Social?
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classe proletariada uma situação de vida mais confortante e conformada, 
amenizando, assim, as relações de conflito entre patrões e empregados.

Daí afirmar que a encíclica Rerum Novarum assume um caráter 
político e ideológico com vistas a propor ações que contam com o 
apoio da instituição religiosa — Igreja.

No entanto, vale salientar que as encíclicas não são caracterizadas 
como documentos legais que devem ser cumpridos pelos indivíduos. 
As encíclicas se apresentam como propostas de ações aprovadas pela 
Igreja e “[...] sua interpretação e uso concreto estão, portanto, referidos à 
situação imperante em cada meio particular, onde a pertinência da sua 
mensagem é confrontada com o movimento da realidade” (CASTRO, 
2010, p. 59).

Enfim, a encíclica Rerum Novarum propunha o exercício do 
assistencialismo como forma de cumprir com sua missão doutrinária, 
desempenhando seu papel junto à classe dos proletários. Desse modo 
poderia se garantir a reforma social que tanto almejavam.

Já na encíclica Quadragesimo Anno (1931), a Igreja reforçou o seu 
papel, orientando a todos os cristãos a seguirem os caminhos propostos 
pela educação cristã.

Cabe ressaltar que, em 1925 (seis anos antes da divulgação da 
Encíclica Quadragesimo Anno), foi criada a União Católica Internacional 
de Serviço Social (UCISS) durante a I Conferência Internacional realizada 
em Milão (Itália).

Segundo Castro (2010), a UCISS apresentava dois grupos: o Grupo 
de Escolas de Serviço Social e as Associações de Auxiliares Sociais, que 
tinham por objetivo propagar o Serviço Social no mundo, bem como 
fazer reconhecer-se em sua concepção católica.

A encíclica, [...], traça formas de ação para as classes e 
o Estado e, em particular, para a própria estrutura or-
ganizativa geral da Igreja, sustentando a colocação da 
reforma social como instrumento político para enfrentar 
os problemas da época. A partir dela, por consequência, 
pode-se distinguir não só uma matriz ideológica, mas ainda 
o perfil de práticas concretas de intervenção social que, 
como o Serviço Social, a educação etc., iriam encontrando 
em suas premissas a forma e o sentido da sua orientação 
(CASTRO, 2010, p. 59).
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Então, a UCISS passou a desempenhar um papel importante na 
divulgação do trabalho social, sempre em sintonia com a doutrina 
católica; em seus encontros e seminários os debates se concentravam 
em uma nova ordem cristã, tendo como colaborador e realizador o 
Serviço Social.

Na encíclica Quadragesimo Anno, Pio XI reconheceu o trabalho 
e a colaboração dos intelectuais e profissionais católicos em busca 
da nova ordem cristã, mas não cita explicitamente os profissionais 
do Serviço Social. Mas, entre estudiosos, profissionais leigos e 
intelectuais católicos, são os assistentes sociais que passam a se 
preocupar com o trabalho técnico e profissional, direcionando sua 
prática à questão social.

Dessa forma, o assistencialismo que vinha sendo praticado pela Igreja 
católica começa a ter outro significado a partir do momento em que as 
Escolas de Serviço Social passam a formar profissionais que lançam mão 
de instrumentos técnicos na sua atuação profissional. Mas, não podemos 
deixar de lembrar que a Igreja Católica teve um papel importante na 
criação de escolas de Serviço Social e, que por sua vez, os estudantes 
recebiam ensinamentos com preceitos católicos.

Conforme Castro (2010), essas duas encíclicas foram significativas 
para a história do Serviço Social, haja vista que desencadearam questões 
subjacentes ao assistencialismo praticado naquela época, em decorrência 
das relações de produção que existiam e que são características do 
sistema capitalista: donos dos meios de produção (patrões) e mão de 
obra explorada (proletários).

Ao lado destes elementos doutrinários, mobilizadores e 
coesionadores, a mensagem da Igreja, através da Qua-
dragesimo Anno, enfatizou também a recuperação dos 
aspectos técnicos para a eficiência do trabalho assisten-
cial, chamando ao estudo, o que resultou especialmente 
renovador na América Latina, onde se fez necessário que 
a Igreja estimulasse diretamente a criação de centros de 
formação superior incumbidos de difundir os conheci-
mentos requeridos para superar as limitações técnicas do 
trabalho artesanal tradicionalmente voluntário (CASTRO, 
2010, p. 64).
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Sendo assim, percebemos que o papel da Igreja teve implicações 
nos primeiros passos do Serviço Social, pois a influência religiosa estava 
presente na formação dos profissionais.

Dessa forma, começam a aparecer problemas de ordem social 
devido ao crescimento desordenado dos grandes centros industriais e 
se faz necessária a organização da assistência social.

3.3 Fase do serviço social no Brasil — reestruturação econômica 
e social no período pós-guerra

A Primeira Guerra Mundial (1914) trouxe para a sociedade 
grandes transformações nos campos tecnológico, social e político, 
sendo que o Serviço Social, nesse contexto, fica atrelado ao papel 
desempenhado por três instituições primordiais: família, Igreja e 
Estado.

Conforme Vieira (1985), a família assume o papel de procriadora, 
mantenedora e de educadora, no sentido de construir laços afetivos 
em seu núcleo familiar e dar “proteção” aos seus filhos. O “trabalho 
social” era realizado por algumas famílias, no sentido de colaborar 
com a educação das crianças, como por exemplo: educadoras de 
creches ou cuidando de crianças abandonadas.

O papel da Igreja continua sendo voltado às obras de caridade, 
com caráter voluntário e desenvolvido com espírito de solidariedade 
por parte das “damas” de caridade e padres das mais diversas 
congregações religiosas. 

O Estado, por sua vez, dá início à sua contribuição na área da 
assistência social, elaborando leis que favorecem a população. 
Durante o século XX, na maioria dos países, foram implantados os 
seguros sociais que asseguram à população trabalhadora alguns 
benefícios de prevenção e promoção humana. Também por 
iniciativa do poder público, foram sendo implantados serviços de 
assistência social voltados aos idosos, crianças, doentes mentais etc.

Desse modo, foi-se construindo a história do Serviço Social e, nos 
dias de hoje, o Estado tem papéis bem definidos quanto à implantação 
de políticas públicas sociais que possam atender as necessidades da 
população vulnerabilizada social e economicamente.

Após a Primeira Grande Guerra Mundial, os países encontravam-
se destruídos e com necessidade de se reestruturarem econômica e 
socialmente. As indústrias dos grandes centros urbanos começaram 
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a necessitar de mão de obra e, para isso, não despenderiam grandes 
investimentos em pessoal e materiais. Então, as duas grandes guerras 
mundiais compõem o cenário desses movimentos da sociedade 
capitalista.

Com o processo de urbanização e industrialização mundial, 
observa-se, cada vez mais, a exigência da indústria por produtos que 
sejam produzidos em larga escala e em grandes quantidades. Para 
tanto, surgem as máquinas que irão fabricar produtos com maior 
tecnologia em um menor tempo de produção.

Os produtos manufaturados dão espaço aos produtos 
industrializados e o trabalhador passa a ser uma mão de obra 
massificada e explorada. O operário não perde seu lugar, mas 
coloca-se à serviço da máquina. Segundo Iamamoto (2008, 
p. 68), “[...] a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas 
priva-o de seu conteúdo”.

A partir daí, há a alienação do trabalhador mediante o que está 
sendo produzido, pois age mecanicamente sem apropriar-se de 
todos os procedimentos que envolvem a fabricação de um produto.

O processo de manufatura dos produtos é um processo coletivo 
de trabalho em que todos devem ter alguma habilidade para 
desenvolver o produto e, cria-se, então, o trabalho como força 
produtiva social.

No sistema capitalista, dominado pela força do capital, esse 
tipo de trabalho manufaturado também seleciona os trabalhadores 
em “qualificados” e “não qualificados”, pois exige competência e 
conhecimento para a fabricação de determinados produtos.

Conforme o que apresenta Iamamoto (2008, p. 66), pode-se 
dizer que “[...] enquanto a divisão manufatureira do trabalho supõe a 
concentração dos meios de produção nas mãos de um capitalista, a 
divisão social do trabalho implica o seu fracionamento entre muitos 
produtores de mercadorias mutuamente independentes”.

No processo de industrialização, as máquinas irão trabalhar para 
fabricar os produtos e o trabalhador passa a desempenhar um papel 
coadjuvante, sendo um mero “operador de máquina”.

Há um aumento significativo no crescimento da população nos 
grandes centros urbanos e a procura por emprego se destaca nas 
grandes indústrias. O mercado industrial não tem como absorver 
toda essa mão de obra, ocasionando assim, o desemprego.
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[...] parte da mão de obra passa a ser supérflua porque, com 
o trabalho potenciado, a parcela da classe trabalhadora 
em atividade torna-se suficiente para efetuar a massa de 
trabalho anteriormente produzida por toda a mão de obra 
empregada. [...], a diminuição do trabalho [...] significa a 
criação de uma superpopulação crescente, desprovida 
não só de todos os recursos, mas também dos meios 
de procurar trabalho. Não podendo sobreviver de seu 
trabalho, enquanto está impossibilitada de realizá-lo, sua 
existência passa a depender da renda de todas as classes 
(IAMAMOTO, 2008, p. 71-72).

[...] começam a cristalizar-se reivindicações referencia-
das a categorias específicas (negros, mulheres, jovens), à 
ambiência social e natural (a cidade, o equipamento coletivo, 
a defesa dos ecossistemas), a direitos emergentes (ao lazer, 
à educação permanente, ao prazer) etc. Nas suas expressões 
menos consequentes, estes movimentos põem em questão 
a racionalidade do Estado burguês e suas instituições; nas 
suas expressões mais radicais, negam a ordem burguesa e 
o seu estilo de vida. Em qualquer dos casos, recolocam em 
pauta as ambivalências da cidadania fundada na propriedade 
e redimensionam a atividade política, multiplicando os seus 
sujeitos e as suas arenas (NETTO, 2010, p. 143).

O processo de industrialização e urbanização levou o Estado a pensar 
em políticas públicas, como forma de desenvolver ações e oferecer 
benefícios que pudessem diminuir as desigualdades estruturais causadas 
por esse processo.

A partir da busca desenfreada por empregos origina-se uma classe 
operária industrial que começa a ficar à mercê dos problemas que 
afetam as grandes concentrações populares, destacando aqui a falta 
de condições mínimas de sobrevivência, sem acesso às necessidades 
básicas, como: saneamento, saúde, educação, habitação, alimentação, 
dentre outras.

É nesse contexto que o capitalismo da era industrial começa a se 
apresentar e os movimentos sociais (sindicatos, forças populares, 
associações) surgem como segmentos do mundo do trabalho, 
necessitando, assim, de seguros sociais frente aos riscos que despontam 
na mão de obra assalariada do mundo industrializado. 



U3 - Serviço social na América Latina 125

O economista inglês John Keynes, em 1926, publica The end of 
laissez-faire, no qual aborda a questão da ordem econômica adotada 
pela lógica do mercado capitalista. Nos países da Europa e nos Estados 
Unidos estava ocorrendo alta taxa de desemprego e no ano de 1929 
ocorreu uma crise econômica com reflexos mundiais.

Havia, então, a necessidade de uma autorregulação do mercado, 
com aumento da produtividade, visando ao consumo de produtos e à 
elevação do nível de emprego. A mediação ou intervenção do Estado, 
segundo a teoria Keynesiana, se constituía no Estado de bem-estar 
(Welfare State) baseado no “pleno emprego” e na “igualdade” (ou seja, os 
direitos sociais de cidadania”) (BRANDÃO, 1991, p. 90).

3.4 As intervenções do Estado

Para compreendermos como se deu o processo do “welfare state” 
— Estado de bem-estar social —, é preciso entender que ele está ligado à 
ampliação dos direitos civis, políticos e sociais e se inspira em uma ordem 
democrática. Os trabalhadores tiveram, aos poucos e lentamente, suas 
reivindicações atendidas no que diz respeito à concessão de alguns 
benefícios sociais.

Através da organização dos trabalhadores e da pressão que a classe 
operária criava para com a classe burguesa, algumas reivindicações 
foram se efetivando e proporcionando o estado de bem-estar social.

[...] a história da democratização do Estado capitalista não se 
esgota na extensão do sufrágio às classes e grupos subalternos. 
[...] é também do nascimento de seus “compromissos” sociais e 
das políticas públicas orientadas para corrigir as desigualdades 
geradas pelo mercado mediante a introdução de instrumentos 
redistributivos do poder econômico (BORON, 1994, p. 163 
apud NASCIMENTO; SILVA; ALGEBAILE, 2002, p. 88).

O welfare state foi, assim, se constituindo como um instrumento 
efetivo de obtenção do consenso, uma vez que este projeto 
possibilitou a construção da crença em um “capitalismo social”. 
Este projeto envolveu tanto capitalistas quanto trabalhadores: 
os primeiros, por terem asseguradas as condições para o seu 
desenvolvimento e expansão; o segundo segmento, porque 
foram garantidas políticas de combate à pobreza e de bem-estar, 
reivindicações históricas dos trabalhadores (NASCIMENTO; 
SILVA; ALGEBAILE, 2002, p. 88).
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Os “direitos de cidadania” se referem às áreas da educação, habitação, 
saúde etc. que, ao serem oferecidas pelo Estado, se consolidam como 
políticas sociais de pleno direito dos cidadãos.

Em 1929, com a crise do welfare-state (estado de bem-estar), os 
países do mundo decidem investir em programas que possam atender às 
classes de proletariados. Nesse sentido, a assistência social se configura 
como provedora de bens e serviços sociais básicos que atendam à 
população mais pobre e que se encontra em maior risco social.

3.5 Processo de industralização e urbanização

O início do século XX foi marcado profundamente pelas 
transformações econômicas, culturais e sociais, caracterizando-se 
pela luta de classes, que almejavam ter seus direitos garantidos e 
sua cidadania reconhecida.

O processo de industrialização e urbanização causa enfraquecimento 
de instituições sociais consolidadas, como família, igreja, escola, 
comunidade, frente às exigências postas pelo trabalho industrial. 
Homens, mulheres, jovens e crianças passam a fazer parte do processo 
de trabalho e, com isso, surgem os problemas de ordem social gerados 
por condições precárias de trabalho nas fábricas, bem como um 
processo de urbanização descontrolado, sem planejamento adequado 
e sem canalização para a solução dos problemas sociais advindos dessa 
situação.

No campo das políticas públicas, especificamente voltadas à área da 
assistência social, não havia planejamento para implantar um sistema de 
provisão de bens e serviços que atendesse o aglomerado de pessoas 
que cada vez mais se concentravam nos grandes centros urbanos em 
busca de melhores condições de vida.

[...] se a política econômica do Estado promove a retomada 
do crescimento econômico (pela via da baixa taxa de juros, 
obrigação ao investimento produtivo e redistribuição de 
renda), o aumento da arrecadação de impostos (com o 
auxílio de uma taxação progressiva) viabiliza a construção e 
ampliação das estruturas do bem-estar. Ocorre, portanto, 
um deslocamento dos conflitos de classe que tendem a se 
formar agora, não em torno do modo de produção, mas 
sim do modo de distribuição, cuja regulação (seja através 
de salários diretos ou indire-tos) se dá no âmbito do Estado 
(BRANDÃO, 1991, p. 91).
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A pressão por melhores condições de vida ocorria por parte da classe 
operária e dos movimentos populares que lutavam pelo reconhecimento 
de seus direitos enquanto trabalhadores assalariados.

No período anterior a 1930, o Estado não atendia às demandas sociais, 
papel esse que era exercido por entidades de caridade que prestavam 
serviços voluntários e de benevolência. Os problemas e conflitos 
que apareceram com o surgimento das classes trabalhadoras eram 
resolvidos como “casos de polícia”, de forma repressora e autoritária. O 
Estado apresentava ações fragmentadas e emergenciais para enfrentar 
momentaneamente as necessidades da população mais empobrecida.

Foi nesse período que se tornou conhecida uma frase do governo 
do presidente Washington Luís que dizia: “A questão social é questão de 
polícia”, pois o governo controlava as manifestações do povo, agindo 
com poder de polícia.

Segundo Pereira (2002), nessa época também foram adotadas 
algumas medidas na área da previdência e do trabalho, com destaque 
para a criação dos Departamentos Nacionais do Trabalho e da Saúde, 
do Código Sanitário, da Lei Elói Chaves e de leis que favoreciam os 
trabalhadores em geral (acidentes de trabalho, férias, invalidez, doença 
etc.).

As áreas da saúde, educação e habitação não receberam a devida 
importância, sendo realizados alguns programas e projetos pontuais 

O Estado quase não exercia o papel de agente regulador 
da área social e, portanto, não geria o processo de provisão 
social, deixando esse mister com as seguintes instâncias: 
o mercado — que atendia a preferências e demandas 
individuais —; a iniciativa privada não mercantil — que dava 
respostas tópicas e informais aos reclamos da pobreza —; 
e a polícia, que controlava, repressivamente, a questão 
social então emergente (PEREIRA, 2002, p. 127-128).

Efetivamente, a ação do Estado perante as necessidades 
sociais básicas limitava-se, nesse período, a reparações 
tópicas e emergenciais de problemas prementes ou a res-
postas morosas e fragmentadas a reivindicações sociais 
dos trabalhadores e de setores populacionais empobreci-
dos dos grandes centros urbanos (PEREIRA, 2002, p. 128).
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para amenizar situações emergenciais. Conforme diz Pereira (2002, p. 
129), ”[...] tinha-se, portanto, no período laissefariano, uma política social 
na qual nem um mínimo de renda como provisão ínfima, de estilo liberal, 
era contemplado”.

Em seguida, o Brasil entra numa era de um governo populista e 
desenvolvimentista (período compreendido entre 1930 a 1964). 

3.6 Surgimento das políticas públicas

É a partir da década de 1930 que começam a ser implantadas as 
políticas sociais no Brasil e ocorre a mudança no papel do Estado, sendo 
este responsável pelas ações sociais direcionadas ao novo segmento 
que se formava na sociedade: a classe trabalhadora e assalariada que 
emergiu da sociedade urbano-industrial, saindo de uma sociedade 
agroexportadora.

Nesses anos, compreendidos entre 1930 e 1964, as políticas 
sociais não recebiam a mesma atenção que as políticas econômicas 
e de crescimento industrial. Os governos se interessavam pela 
rentabilidade econômica que podia ser gerada com os produtos do 
Brasil.

A “Era Vargas”, compreendida entre 1930-1945 (primeiro mandato) 
e 1950--1954 (segundo mandato), foi predominantemente um 
período de governo autocrático e ditatorial, mas que estabeleceu 
políticas sociais frente às novas relações de trabalho que estavam 
surgindo com o processo de industrialização.

A classe trabalhadora necessitava de um olhar mais específico 
para que o governo pudesse dar continuidade ao poder. Para tanto, 
o Presidente Getúlio Vargas foi considerado, na época, o “pai dos 
pobres”, pois criou a Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT 
(1943), atendendo às reivindicações da classe operária que estava 
desassistida.

Para Pereira (2002, p. 125), as políticas sociais no Brasil podem 
ser consideradas “[...] um sistema de bem-estar periférico”. Os 
serviços sociais foram implantados, desde a sua gênese, com ações 
e práticas fragmentadas em que predominava o clientelismo, o 
paternalismo e o assistencialismo que deixaram muitos “ranços” na 
história da profissão.

Com o crescimento acelerado da sociedade urbano-industrial no 
Brasil e no mundo, os aspectos econômicos se evidenciaram como 
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significativos e de fundamental importância para o desenvolvimento 
industrial voltado para a rentabilidade financeira e exportações.

Cabe destacar que, no campo social, as políticas de proteção 
não se consolidaram de forma a romper com o conceito de ações 
caritativas e de filantropia.

É importante localizar historicamente o processo político do 
Brasil, destacando os períodos e governos que marcaram cada 
década, para compreendermos também a trajetória do Serviço 
Social nesse contexto.

Conforme Pereira (2002), os períodos políticos, a partir de 1930, 
foram assim definidos:

Nos períodos destacados na história do país, pode-se dizer que 
algumas medidas foram tomadas na área social, entre elas:

No período da década de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, da Carteira do Trabalho, da Legislação 
Trabalhista, do Ministério da Educação e Saúde e dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensão; promulgação da Constituição Federal de 
1934; Constituição de 1937; e criação do Conselho Nacional de 
Serviço Social em 1938 (PEREIRA, 2002, grifo nosso).

Já nos anos de 1940, foi instituído o salário mínimo; reestruturação 
do Ministério da Educação e Saúde; promulgação da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT); criação do imposto sindical, do Serviço 
de Alimentação da Previdência Social (SAPS); nova legislação 
sobre acidentes de trabalho; Departamento Nacional da Criança e 
Comissão Nacional de Alimentação.

Durante o governo de Getúlio Vargas — “era Vargas”, de 1930 a 
1945 e depois de 1950 a 1954 —, podemos destacar a criação das leis 
trabalhistas, que vieram para garantir benefícios aos trabalhadores 
assalariados relacionados à sua condição de trabalhador. Através da 

• período anterior a 1930: política social do laissez-faire.

• 1930 a 1964: política social populista/desenvolvimentista.

• 1964 a 1985: política social do regime tecnocrático-militar, 
incluindo a fase da abertura política.

• 1985 a 1990: política social do período de transição para a 
democracia liberal.

• a partir dos anos 90: política social neoliberal.
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consolidação da legislação trabalhista, institui-se a implementação 
de um salário mínimo e ficam estabelecido alguns benefícios como: 
férias remuneradas, descanso semanal, aposentadoria etc., sendo 
regulados pelo Estado.

Com grande interesse no desenvolvimento econômico, grandes 
empresas estatais surgem nessa época: a Petrobrás, a Eletrobrás, 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e hoje 
conhecido como BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social.

Na década de 1940 são criados, ainda, o Serviço Social do 
Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), que se constituíam em prestação 
de serviços sociais assegurados pelo Estado com ações voltadas à 
classe dos trabalhadores.

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) ficou conhecido 
e se caracterizou por sua fase desenvolvimentista, com o objetivo 
de equacionar os problemas nacionais em um prazo de cinco anos. 
É em seu governo que ocorre a construção da capital do Brasil, 
Brasília, como sendo o marco de progresso do país.

Ainda no governo de Kubitschek, dava-se muita importância aos 
investimentos financeiros externos, criando uma dependência de 
capital estrangeiro, com construções “monumentais”, a exemplo 
de Brasília. No campo das políticas sociais não houve grandes 
realizações. Como destaca Pereira (2002, p. 132-133), “[...] a meta 
econômica permanece prioritária”. Esse governo preocupou-se 
em realizar grandes obras e as questões sociais foram relegadas 
a segundo plano. Esse governo também ficou conhecido com 
uma frase do então Presidente Kubitschek: “50 anos de progresso 
em 5 anos”. Ele pretendia desenvolver o país em cinco anos, 
realizando grandes construções em um curto período de tempo. 
Houve também a criação da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE), e a criação do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento.

No governo de Jânio Quadros e João Goulart continuava a 
preocupação com a área econômica, mas se percebiam alguns 
avanços na área das políticas sociais. Nesse governo foi elaborado o 
Plano Trienal que contemplavam reformas administrativas, bancária, 
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fiscal e agrária. É nesse período, também, que se tem a criação do 
Estatuto do Trabalhador, do 13º salário, do salário-família para o tra-
balhador urbano e a promulgação da Lei Orgânica da Previdência 
Social (LOPS).

Segundo Pereira (2002, p. 134), “[...] a cobertura previdenciária 
prevista na LOPS atendia apenas os trabalhadores sob o abrigo da 
CLT, deixando de fora os trabalhadores rurais e domésticos.

Já no campo da educação houve a criação da Lei de Diretrizes 
e Bases, do Programa de Alfabetização de Adultos (baseado no 
método Paulo Freire) e do Movimento de Educação de Base (MEB). 
Na saúde, merece destaque a criação de um novo Código Sanitário 
e na área da habitação não houve grandes avanços.

Enfim, o governo de João Goulart apresentou propostas que 
estavam atendendo às classes menos favorecidas da sociedade 
e isso fez com que a burguesia industrial ficasse temerosa com 
o avanço dessas políticas mais progressistas e sociais e se uniu à 
classe média, provocando, assim, o golpe militar de 1964, o qual 
passa a ser um governo autoritário e repressor. 

Dessa forma, conseguimos traçar objetivamente quais foram as 
implicações sociais, históricas e econômicas que contribuíram para 
o processo de industrialização e urbanização no Brasil, bem como 
do seu desenvolvimento.

Para saber mais

Para um aprofundamento desses temas, sugerimos que você leia os 
seguintes livros:

TORRES, Iraildes Caldas. As primeiras-damas e a assistência social: 
relações de gênero e poder. São Paulo: Cortez, 2002.

FREIRE. Lúcia de Barros. Serviço Social na reestrutura produtiva — 
espaços, programas e trabalho profissional. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2006.

Atividades de aprendizagem

1. O surgimento do Serviço Social está fortemente ligado a questões 
assistencialistas, caritativas e de ajuda mútua. Sendo assim, assinale V par 
verdadeiras e F par falsas:
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(  ) A Igreja Católica passa a não atuar mais como autoridade soberana na 
sociedade, passando a responsabilidade para o Estado, que assume todos 
os problemas sociais vivenciados pela população. 
(  ) O período inicial da profissão teve sua origem voltada ao humanitarismo 
cristão, adotado pela ação da Igreja, pautada na filosofia dos ideais católicos. 
(  ) O papel da Igreja era partilhado e muitas vezes até confundido com 
ações e interesses políticos, ligados a movimentos reacionários. 
(  ) A Igreja era uma instituição privada, com sua doutrina única, que explorava 
os indivíduos que tinham a crença voltada à caridade e aos excluídos.

Agora assinale a alternativa CORRETA: 
(  ) F — V — V — F.
(  ) V — F — V — F.
(  ) F — V — F — V.
(  ) V — V — F — V.

2. Caro acadêmico, como um futuro profissional de Serviço Social e 
formador de opinião, como você avalia a interferência da Igreja Católica 
no surgimento do Serviço Social enquanto profissão, apontando as 
interferências vivenciadas inclusive na atualidade?
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Seção 4

Serviço social reconhecido como profissão

Historicamente, temos conhecimento de que o Serviço Social 
se configurou como uma profissão de “ajuda aos mais pobres 
e necessitados”. Mas, ao longo do tempo, o Serviço Social foi 
construindo seu espaço com discussões teóricas e metodológicas 
para o desenvolvimento de suas ações.

Foi-se consolidando enquanto profissão que trabalha com as 
questões sociais surgidas no cotidiano, através das relações que os 
indivíduos estabelecem na sociedade.

4.1 A profissionalização

A partir do século XX, o trabalho na sociedade capitalista está 
relacionado aos modos de produção e como se dão as relações 
sociais nesse meio produtivo. A sociedade burguesa emergente passa 
a dominar os meios de produção e a classe trabalhadora se vê sob o 
domínio e exploração dos donos dos meios de produção.

Com as inúmeras dificuldades que surgem no decorrer de todo 
esse processo do sistema capitalista, o desemprego aparece como um 
fator significativo, pois não há como absorver toda mão de obra no 
mercado de trabalho.

Nesse sentido, o trabalhador encontra obstáculos para conseguir 
emprego e manter as necessidades básicas de sua família. Sem 
trabalho, o cidadão fica à mercê da “própria sorte”, o que vai acarretar 
muitos problemas de ordem financeira e social.

Na sociedade contemporânea, o trabalhador passou a ser um 
indivíduo descartável, ou seja, se não estiver contribuindo lucrativamente 
com o seu trabalho, passa a ser dispensado de suas tarefas.

[...] Essa redução do emprego, aliada à retração do Estado 
em suas responsabilidades públicas no âmbito dos servi-
ços e direitos sociais, faz crescer a pobreza e a miséria, 
passa a comprometer os direitos sociais e humanos, inclu-
sive o direito à própria vida (IAMAMOTO, 2004, p. 87).
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O trabalhador assalariado se vê, então, sujeito a aceitar as condições 
que são impostas pelo empregador.

Nesses termos, vemos que o profissional de Serviço Social 
também faz parte dessa dualidade, ora como um trabalhador 
assalariado ligado ao Estado, ora como um profissional mediador 
das relações de trabalho.

Ao se tratar da profissão do Serviço Social, na maioria das vezes, 
se questiona sobre o que faz o assistente social, qual é a sua prática 
efetiva na sociedade e no mercado de trabalho?

Conforme Iamamoto (2004), a prática profissional não pode ser 
avaliada somente sob um aspecto, mas sim por diversos fatores que 
estão interligados, podendo ser fatores internos e/ou externos.

As condições internas da prática profissional se referem às 
competências técnicas e metodológicas do assistente social, 
que são adquiridas em sua formação acadêmica, bem como a 
necessidade de compreensão da realidade social e a inserção dos 
sujeitos nesta realidade.

Como condições externas postas ao assistente social, pode-
se destacar que a sua prática deve ir ao encontro da realidade da 
população, procurando atender aos usuários em suas demandas 
e necessidades. Também é necessário observar como se dão as 
relações de poder nas instituições ou empresas empregadoras, a 
fim de oferecer um trabalho que atenda aos objetivos dos serviços 
sociais do empregador.

Podemos dizer que o exercício ou a prática profissional ocorre em 
um determinado contexto social em consonância com as condições 
econômicas, culturais, políticas e sociais daquele contexto. O assistente 
social desenvolve seu trabalho em situações específicas que dão 
significado ao seu próprio trabalho, à sua prática.

[...] a prática profissional é vista como a atividade do 
assistente social na relação com o usuário, os emprega-
dores e os demais profissionais. Mas, como esta atividade 
é socialmente determinada, consideram-se também as 
condições sociais nas quais se realiza, distintas da prática 
e a ela externas, ainda que nela interfiram (IAMAMOTO, 
2004, p. 94).
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Como podemos perceber, o profissional, na prática, exerce seu 
papel voltado ao trabalho nas instituições ou empresas, que têm sido 
seus maiores empregadores.

Mas devemos lembrar que a profissão de Serviço Social foi 
regulamentada como uma profissão liberal e que o assistente social 
tem autonomia no atendimento junto à população, comprometendo-
se a respeitar os valores e princípios éticos da profissão.

Portanto, o assistente social, em sua profissão, torna-se um 
trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho, pois, “[...] não 
dispõem, todavia, de todos os meios e condições necessários para a 
efetivação de seu trabalho, parte dos quais lhe são fornecidos pelas 
entidades empregadoras” (IAMAMOTO, 2004, p. 96).

Por ser um trabalhador assalariado, o assistente social deve cumprir 
o  seu trabalho de forma a atender aos objetivos e políticas estabelecidas 
pelo seu empregador, utilizando os recursos disponíveis na instituição.

Por outro lado, o assistente social também pode exercer sua 
função definindo as formas de ação que irá desenvolver em suas 
atividades junto ao seu público-alvo. Para tanto, é necessário que o 
profissional consiga realizar uma leitura da realidade social, associando 
a sua atuação aos conhecimentos técnicos, metodológicos, éticos e 
políticos da profissão.

A profissão tem também seu caráter político-ideológico na 
sociedade. Na prática profissional devemos estar imbuídos de uma 
visão política dos fatos e da realidade para que possamos ver além 
do que está posto na realidade e fazermos, assim, a análise crítica em 
busca da resolução dos problemas.

Questão para reflexão

Como as empresas com visão capitalista veem o Serviço Social em sua 
trajetória, e quais alterações podemos apontar atualmente?

[...] o profissional é requerido para exercer funções de 
controle social e de reprodução da ideologia dominante 
junto aos segmentos subalternos, sendo seu campo de 
trabalho atravessado por tensões e interesses de clas-
ses. A possibilidade de redirecionar o sentido de suas 
ações para rumos sociais distintos daqueles esperados 
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por seus empregadores — [...] — deriva do próprio ca-
ráter contraditório das relações sociais que estruturam a 
sociedade burguesa (IAMAMOTO, 2004, p. 98).

O Serviço Social, enquanto profissão legitimada, tem sua atuação 
profissional relacionada aos processos de relações e reprodução 
social estabelecidas na sociedade, como resultado dos processos 
históricos, sociais, políticos e econômicos que identificam e 
caracterizam cada período.

A história do Serviço Social remonta a uma prática da assistência 
social voltada a ações filantrópicas e de benesses, com características 
de trabalho voluntário e de cunho assistencialista. A partir de 1930, 
o Estado assume um papel de regulador das “questões sociais” que 
surgiram com o processo de urbanização e industrialização. Cabia 
ao Estado assegurar o “bem-estar” da sociedade como forma de 
manutenção e legitimação do próprio poder instituído.

É com o processo crescente de urbanização e industrialização 
que o Serviço Social começa a atuar como protagonista no 
enfrentamento da “questão social”. Esse período histórico gerou 
inúmeros problemas de ordem econômica e social que envolviam 
a classe operária que havia se formado com essa nova configuração 
gerada pelo crescimento urbano, colocando a população em 
condições de miséria e pobreza.

As transformações da sociedade brasileira obrigam o Estado 
a participar das ações, implementando políticas públicas que 
atendessem às demandas sociais. A Igreja, por sua vez, ainda se 
dedicava aos trabalhos voluntários e assistencialistas, como forma de 
amenizar o “sofrimento” da população.

[...] Quando se fala em produção/reprodução da vida so-
cial não se abrange apenas a dimensão econômica — fre-
quentemente reduzida a uma ótica economicista — mas 
a reprodução das relações sociais de indivíduos, grupos 
e classes sociais. Relações sociais estas que envolvem 
poder, sendo relações de luta e confronto entre classes 
e segmentos sociais, que têm no Estado uma expressão 
condensada da trama do poder vigente na sociedade 
(IAMAMOTO, 2004, p. 26).



U3 - Serviço social na América Latina 137

É com essa influência da Igreja que surgem as duas primeiras 
escolas de Serviço Social no Brasil. Em 1936 a Escola de Serviço Social 
de São Paulo e, em 1937, a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro.

Com o surgimento de conflitos sociais advindos da industrialização 
e com a concentração da população em grandes centros urbanos, 
houve a necessidade de se estabelecer condições que assegurassem 
o mínimo para os trabalhadores, tendo surgido a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), que surgia como uma ação reguladora do 
Estado (governo Vargas). 

A partir de 1942, o governo brasileiro cria a Legião Brasileira de 
Assistência (LBA), com cunho paternalista e clientelista, voltado à 
prática de ações que visavam atender aos segmentos mais pobres 
da sociedade, oferecendo-lhes ajuda emergencial e paliativa no 
combate à miséria (YAZBEK, 2006).

Com o aumento significativo da pobreza e miséria no Brasil, 
originando a desigualdade na distribuição de renda no país, medidas e 
políticas públicas sociais se consolidaram como ações de intervenção 
para atender à demanda de conflitos sociais surgidos na sociedade.

A prática do Serviço Social se dá em um processo coletivo de 
trabalho, em que a “matéria-prima” é a questão social que emerge das 
relações de produção e reprodução social, ou seja, das relações que 
os indivíduos estabelecem para se organizarem enquanto grupos.

A questão social pode se manifestar nos mais variados elementos 
da sociedade, como: violência, pobreza, população de rua, habitação, 
exploração sexual, dentre outros.

Para que o profissional possa compreender a questão social é 
preciso ter conhecimento da realidade social e investir em ações que 
possam contribuir na melhoria de vida da população.

De acordo com Iamamoto (2004, p. 100), é importante “[...] 
considerar as características específicas que as expressões da 
questão social assumem aos níveis regional, estadual e municipal e as 
alterações sócio-históricas que nelas vêm se processando”. Deve-se 
considerar também, a forma como os indivíduos se relacionam no 
meio em que vivem.

Questão para reflexão

Como se expressa a questão social em seu município? 
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Reportando-nos à história do Serviço Social, podemos dizer que 
a profissão surge vinculada a entidades religiosas, com uma visão 
assistencialista e de ações filantrópicas. O Serviço Social, então, se 
institucionaliza como profissão a partir do momento em que se 
acentuam os problemas surgidos com a industrialização e o capitalismo. 
As tensões sociais se tornam mais graves, gerando desigualdades 
sociais e econômicas.

O Serviço Social, portanto, dá continuidade às ações sociais da 
Igreja, mas começa a preocupar-se com as dimensões filosóficas, 
espirituais, sociais e culturais dos homens. Aos poucos, o Serviço Social 
vai transformando sua prática, assumindo uma postura crítica de ação 
pautada em questões teóricas e metodológicas para sua atuação.

O movimento de reconceituação do Serviço Social no Brasil merece 
destaque, pois, a partir daí, a profissão assume uma nova concepção, 
voltada à dimensão técnico-científica da sua atuação na busca da 
valorização e reconhecimento.

Portanto, é possível compreender que o Serviço Social como 
profissão está relacionado ao contexto social e aos movimentos 
originários das relações que se concretizam no cotidiano.

Com a regulamentação legal da profissão (Lei n. 8.662/93), surge 
também a regulamentação da Lei n. 8.742/93, que cria a Lei Orgânica 
da Assistência (LOAS), configurando-se como uma nova perspectiva 
de “olhar” a assistência social no Brasil.

[...] o Serviço Social desvenda a dimensão política da 
profissão e enfatiza a relação teoria e prática, sendo a 
prática fonte fundamental da elaboração teórica, ado-
tando uma abordagem metodológica de aproximação 
sucessiva, através de uma abordagem do homem como ser 
concreto nas suas relações sociais, enquanto membro de 
uma classe (SILVA, 1995, p. 45).

[...] o surgimento do Serviço Social como profissão na 
sociedade brasileira, seu assalariamento e a ocupação de 
um espaço na divisão social e técnica do trabalho, bem 
como a estruturação de seu mercado de trabalho particular 
são resultantes de relações históricas, sociais, políticas e 
econômicas que moldam sua necessidade social e definem 
os seus usuários (YAZBEK, 2006, p. 124).
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 A partir disto, a assistência social passa a assumir o papel de 
política pública social e tem nos assistentes sociais seus aliados para a 
implementação e efetivação das ações sociais, assegurando serviços 
e benefícios à população em maior situação de vulnerabilidade social. 
Isso quer dizer que o Serviço Social tem sua área de atuação voltada 
ao atendimento das necessidades sociais da população com vista a 
valorizar a dignidade humana.

Então, consideramos que o profissional de Serviço Social se ocupa 
e tem como objeto do seu trabalho a questão social. A questão social 
está presente nas formas de relações dos indivíduos na sociedade, 
em um processo que envolve lutas e conflitos para amenizar 
desigualdades sociais.

Para saber mais

Prezado acadêmico, sugerimos como leitura os seguintes textos:

FALEIROS, Vicente de Paula. Reconceituação do Serviço Social no 
Brasil: uma questão em movimento? Revista Serviço Social e Sociedade, 
São Paulo, v. 26, n. 84, p. 21-36, nov./2005.

VIEIRA, Balbina Ottoni. História do serviço social: contribuição para a 
construção de sua teoria. 5. ed. São Paulo: Agir, 1989.

Atividades de aprendizagem

1. O assistente social, em seu exercício profissional, tem suas intervenções 
pautadas em competências técnicas e metodológicas. Nesse sentido, 
podemos entender que o trabalho do assistente social deve estar 
comprometido com:

(  ) A luta pela emancipação dos sujeitos.
(  ) Programas de partidos políticos.
(  ) A transmissão de valores e interesses sociais.
(  ) A militância em programas públicos.

2. Sabe-se que o Serviço Social trabalha com as mais variadas dificuldades 
que surgem na vida do ser humano e na sociedade onde está inserido, 
desenvolvendo seu trabalho em situações específicas. Nesse sentido, sobre 
o objeto de trabalho do assistente social, analise as opções a seguir: 
I. Questão social.
II. Drogadição.
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III. Situação econômica do país.
IV. Grupos sociais.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

(  ) Somente a opção I está correta.
(  ) As opções I, II e III estão corretas.
(  ) As opções I, II e IV estão corretas.
(  ) As opções III e IV estão corretas.

Fique ligado

Nesta unidade vimos que:

• O Serviço Social, nos países latino-americanos, teve influência 
norte-americana e também continuava a sofrer influências da 
cultura cristã, associando o Serviço Social a ações desenvolvidas 
pelas congregações religiosas.

• Os assistentes sociais eram conhecidos como “visitadores 
sociais” ou “trabalhadores sociais”.

• Aos poucos, novas discussões surgem no Serviço Social, 
procurando compreender como se estabelecem as relações 
sociais nas relações de produção e exploração do capital.

• A caminhada do Serviço Social se dá na articulação dos contextos 
econômicos, políticos e históricos de cada sociedade.

• Na história do Serviço Social, a sociedade está em constante 
transformação considerando o processo social, econômico e 
político.

• A Organização dos Estados Unidos influenciou fortemente a 
formação e a prática profissional em países da América Latina.

• O Neotomismo trata-se de uma corrente filosófica.

• No Brasil, as ideias e os pensamentos positivistas foram difundidos 
com o surgimento da primeira Igreja positivista.

• O Serviço Social foi influenciado mais pela doutrina católica do 
que por ideias e pensamentos positivistas.

• O Serviço Social tem sua origem em práticas caritativas com 
características de “benevolência” e “favor”.



U3 - Serviço social na América Latina 141

• O Serviço Social sofreu influência da Igreja, enquanto instituição 
que presta serviços voluntários e de assistência social aos pobres.

• O aumento da pobreza, em consequência da migração das 
pessoas para os grandes centros urbanos, tornou-se um 
problema de ordem social.

• Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914), grandes 
transformações ocorreram nos campos tecnológico, social e 
político, sendo necessário repensar uma nova estrutura social.

• As concepções de Serviço Social assumem características 
próprias de acordo com o momento histórico das sociedades.

• Na década de 1930, inicia a implantação das primeiras políticas 
públicas no Brasil, onde ocorreram mudanças no papel do 
Estado.

• O Serviço Social se consolida, enquanto profissão, a partir do 
momento em que os conflitos de classes começam a se tornar 
problemas de ordem social e há a necessidade de desenvolver 
ações que atendam às demandas da população.

• Devido ao aumento significativo das expressões da questão 
social, o assistente social tem sua profissão reconhecida e 
legitimada.

• A profissão do Serviço Social se consolida nas relações sociais e 
no processo dinâmico da sociedade.

• A prática profissional também assume um caráter político-
ideológico e é necessário que se faça uma análise crítica da 
realidade para atuar junto à população, oferecendo-lhes qualidade 
no atendimento e a garantia de ter seus direitos respeitados.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta disciplina, estudamos os fundamentos sócio-históricos 
do Serviço Social. Para isso, foi identificado os aspectos sociais, 
culturais e econômicos que permeiam e caracterizam a sociedade 
brasileira. Vimos também elementos teórico-metodológicos em uma 
perspectiva ético política que possibilita a intervenção dos profissionais 
no enfrentamento das questões sociais.
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Realizamos uma análise do movimento histórico da sociedade 
brasileira, que permitirá uma reflexão crítica acerca do modo de 
produção capitalista existente no país, como também a compreensão 
do processo de profissionalização do Serviço Social.

Para concluir os estudos desta unidade, conhecemos quais as 
ações que Serviço Social realizou ao longo de sua trajetória para 
deixar de ser uma profissão reconhecida como de “ajuda aos mais 
pobres” e configurar-se como uma profissão que trabalha com as 
expressões da questão social vivenciadas diariamente.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Sabe-se que o assistente social é um profissional que busca a garantia 
de direitos, intervindo em favor dos usuários. Por essa razão, são impostos 
alguns limites dentro de seus campos de trabalho. Classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:

(  ) O profissional assistente social tem uma função política dentro das 
instituições em que trabalha, mas para realizar as intervenções depende da 
autorização prévia do responsável legal, que direciona os instrumentais a 
serem utilizados. 

(  ) O profissional assistente social atende à classe trabalhadora, mas, de 
qualquer forma, tem que atender à unidade a que está vinculado. Cabe ao 
profissional fazer essa mediação. 

(  ) O profissional assistente social busca por espaços melhores para o seu 
exercício profissional, gerando dependência destes profissionais em relação 
às instituições. Ao procurar por esses novos espaços, ele busca exercer o 
seu trabalho com maior competência e qualidade. 

(  ) O profissional assistente social, com autonomia relativa ou não, está 
vinculado a uma instituição dominante, buscando a direção da classe 
trabalhadora. Muitas vezes, o cotidiano desses profissionais nas instituições 
é marcado por limites que impossibilitam um trabalho de forma a garantir a 
qualidade nos serviços prestados.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(  ) F — V — V — V.
(  ) V — F — V — F.
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2. O surgimento do Serviço Social está fortemente ligado a questões 
assistencialistas, com grande influência de instituições religiosas e de 
benevolência. Partindo desse pressuposto, analise as afirmativas a seguir:

I. A Igreja Católica abre mão de sua autoridade na sociedade, repassando 
ao Estado a responsabilidade de solucionar todos os problemas sociais da 
população.
II. O período inicial da profissão teve sua origem voltada ao humanitarismo 
cristão, adotado pela ação da Igreja, pautada na filosofia dos ideais católicos.
III. O Serviço Social tradicional e conservador estava baseado no pensamento 
humanitário cristão.
IV. A Constituição de 1891 instaurou o Padroado e distanciou as orientações 
da Igreja Católica, em relação às medidas que favoreciam a ela, como: a 
obrigatoriedade do casamento civil e a secularização dos cemitérios e o 
incentivo ao ensino religioso nas escolas públicas.

Assinale a alternativa CORRETA:
(  ) As afirmativas II e III estão corretas.
(  ) As afirmativas II e IV estão corretas.
(  ) As afirmativas I e III estão corretas.
(  ) As afirmativas I e IV estão corretas.

3. A trajetória do Serviço Social no Brasil é permeada por vários aspectos, 
sendo necessário considerar que os conhecimentos e teorias se constroem 
através do momento histórico e social ocorridos em cada período. 
Ordene as seguintes sentenças, de acordo com a ordem cronológica dos 
acontecimentos:
I. O Serviço Social passa a atuar em diversos segmentos da sociedade.
II. No Brasil, o Estado se apresenta de forma reguladora frente à questão 
social. 
II. Houve a necessidade de instrumentais técnicos específicos para a 
formação do profissional de Serviço Social. 
IV. Surgem as primeiras escolas de Serviço Social através da intervenção da 
Igreja, que reassume seu papel com a sociedade.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(  ) IV —  I —  III —  II.
(  ) I —  IV —  II —  III.

(  ) IV —  I —  II —  III.
(  ) III —  I —  II —  IV.

(  ) F — F — V — F.
(  ) V — V — F — V.
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4. Após a Segunda Guerra Mundial houve grandes transformações na 
realidade da vida dos brasileiros, mudanças essas, nas áreas tecnológicas, 
sociais e políticas. O papel do Serviço Social ficou atrelado por três 
principais instituições na época. Partindo desse pressuposto, quais são essas 
instituições:

I. A Família.
II. A Sociedade.
III. O Estado.
IV. A Igreja.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(  ) As opções I, III e IV estão corretas.
(  ) As opções II, III e IV estão corretas.
(  ) As opções I, II e III estão corretas.
(  ) As opções I, II e IV estão corretas.

5. O Serviço Social, dentro de sua trajetória histórica, sempre esteve ligado à 
Igreja Católica e suas concepções. Foi necessária uma nova reconceituação 
para que o Serviço Social fosse reconhecido como profissão, foi necessário 
pensar em algumas mudanças no seu processo de trabalho, adotando 
novos procedimentos e técnicas que confirmassem o caráter profissional. 
A necessidade de “conhecer bem” levou os assistentes sociais a se 
aproximarem de procedimentos de caráter científico. Classifique V para 
as opções verdadeiras e F para as falsas referentes aos procedimentos que 
levaram o profissional a um caráter mais científico:

(  ) Reflexão.
(  ) Pesquisa.
(  ) Estatística.
(  ) Método monográfico. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(  ) F — V — V — V.
(  ) V — F — F — V.
(  ) F — F — V — F.
(  ) V — V — F — V.
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Unidade 4

O serviço social no Brasil

Nesta unidade você será instigado a conhecer o movimento 
realizado pela sociedade brasileira a partir de 1950 até os dias 
atuais. Dessa forma você irá apreender como vem ocorrendo a 
evolução teórica e metodológica do Serviço Social. Assim, você 
vai ser movido a compreender como vem sendo construída a 
práxis do Serviço Social.

Objetivos de aprendizagem

Marines Selau Lopes 
Lara Aparecida Lissarassa Reisdorfer

Acadêmico, nesta seção serão apresentados os aspectos sociais, 

culturais e econômicos que permeavam e caracterizam a sociedade 

brasileira, bem como as acentuadas transformações sofridas pelo Serviço 

Social a partir de 1950 até os dias atuais.

Nesta seção apresentaremos como vem se construindo o saber e o 

fazer, ou seja, a práxis do Serviço Social. Falaremos sobre o ensino em 

Serviço Social, a lei de regulamentação da profissão e os desafios e limites 

na atuação profissional.

Seção 1 | O processo de profissionalização do serviço social no Brasil

Seção 2 | O saber e o fazer profissional
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Introdução ao estudo
Caro acadêmico, nesta unidade estudaremos o processo de 

profissionalização do Serviço Social no Brasil a partir da década de 1950. 
Para isso, vamos identificar os aspectos sociais, culturais e econômicos 
que permeiam e caracterizam a sociedade brasileira. 

Os nossos estudos contribuirão para a análise do movimento 
histórico da sociedade brasileira, permitirá uma reflexão crítica acerca 
do modo de produção capitalista existente no país, como também 
possibilitará compreender o processo de profissionalização do Serviço 
Social.

Você verá quais as ações que o Serviço Social brasileiro realizou ao 
longo de sua trajetória para deixar de ser uma profissão reconhecida 
como de “ajuda aos mais pobres”, e configurar-se como uma profissão 
que trabalha com as expressões da questão social vivenciadas 
diariamente. 

Esperamos que você compreenda quais as possibilidades de 
atuação do assistente social no mercado de trabalho. Você verá que 
o profissional tem limites e desafios a serem enfrentados do ponto de 
vista técnico-operativo, ético-político e teórico-metodológico.
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Seção 1

O processo de profissionalização do serviço social 
no Brasil

De acordo com o que conhecemos da historia do Serviço Social, 
compreendemos que a profissão nasceu da necessidade de ajuda 
aos mais pobres. Entretanto no decorrer de sua trajetória o Serviço 
Social foi construindo seu espaço profissional.

Com o fim do Regime Militar surge a Democracia. Assim, nos 
anos 1980, o Serviço Social sente a obrigação de seguir o processo 
de transformação no que diz respeito ao meio socioeconômico e 
político.

Na atualidade, o Serviço Social busca apoiar-se em princípios para 
construir estratégias de enfrentamento à acumulação capitalista que 
gera a barbárie social.

1.1 Trajetória 

Historicamente, temos conhecimento de que o Serviço Social 
se configurou como uma profissão de “ajuda aos mais pobres 
e necessitados”. Mas, ao longo do tempo, o Serviço Social foi 
construindo seu espaço com discussões teóricas e metodológicas 
para o desenvolvimento de suas ações. 

Foi por volta da década de 1950 até meados de 1960 que o 
governo brasileiro combinou crescimento econômico e estabilidade 
política. Assim, o processo de industrialização ganhou nova energia, 
sendo embutido na economia brasileira o setor de bens de consumo 
duráveis, em grande parte através de investimentos estrangeiros, 
visando tirar o país da decadência e trazê-lo para a modernidade 
capitalista. O Serviço Social se desenvolve ao assumir as propostas de 
cunho desenvolvimentistas.

Iamamoto e Carvalho (2011, p. 358) assim esclarece:

No decorrer desses anos, a profissão sofrerá suas mais 
acentuadas transformações, “modernizando-se” tanto 
o agente como o corpo teórico, métodos e técnicas por 
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ele utilizados. Há, também, um significativo alargamento 
das funções exercidas por Assistentes Sociais, em direção 
a tarefas, por exemplo, de coordenação e planejamento, 
que evidenciam uma evolução no status técnico da pro-
fissão. Assumem relevo e aplicação mais intensiva os 
métodos de Serviço Social de Grupo e, especialmente, 
Comunidade, a partir dos quais os agentes poderão exigir 
uma nova caracterização de suas funções.

Nesse período, as atribuições profissionais também aumentam, 
os Assistentes Sociais aceitam participar do novo projeto de 
desenvolvimento, sendo que através do método de “Desenvolvimento 
de Comunidade” é colocado em prática o seu apoio para o processo 
de mudança esperado na nova perspectiva. O trabalho torna-se 
mais técnico, aprimora-se nos métodos, entretanto, fundamenta-
se na busca da neutralidade, frieza, distanciamento dos problemas 
tratados. 

O Estado e a iniciativa privada passam a ser o maior empregador 
do Serviço Social. Os profissionais são inseridos em programas 
sociais e passam a planejar e executar políticas sociais. Entretanto, 
no que se refere ao reconhecimento profissional, verifica-se que 
este ainda era precário, não se discutia a questão salarial.

Iamamoto (2011b, p. 31), define que:

Entretanto, no decorrer da década de 1960, o Brasil cai em uma 
situação de crise. O governo populista entra em colapso, gerando 
instabilidade política. Nesse mesmo período, a classe trabalhadora 
organizou-se, fazendo surgir vários movimentos sociais. Essas 
manifestações coincidem com o golpe de 64 que culmina com o 
período final do pacto populista.

[...] o Serviço Social deixa de ser um instrumento de 
distribuição da caridade privada das classes dominantes, 
para se transformar, prioritariamente, em uma das 
engrenagens de execução da política social do Estado e de 
setores empresariais.
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Dessa forma, no Brasil, em 1964 inicia-se o período militar. As 
manifestações passam a ser isoladas e obrigadas a diminuir. Somente 
uma década depois voltam com força total. 

Nesse percurso, o Serviço Social passa por mudanças no seu fazer 
profissional. Iamamoto (2011b, p. 37) define que:

Percebe-se, a partir de então, que o Serviço Social adota diferentes 
caminhos. Não rompe de fato com o conservadorismo, mas, também 
atua na perspectiva modernizadora e de ruptura. Assim esses caminhos 
apresentavam novas alternativas teóricas e ideológicas ao Serviço Social 
habitual. Entretanto, o fato de o Brasil estar vivenciando a Ditadura 
Militar fez com que o Serviço Social se adaptasse às necessidades do 
Estado e das grandes empresas privadas, trabalhando na perspectiva 
funcionalista, ou seja, apenas executava as funções delegas, sem 
questionar ou expressar suas reflexões (IAMAMOTO, 2011b).

Para saber mais

Acadêmico, você sabe o significado do pacto populista? Saiba que 
se constituía em um acordo do governo com os trabalhadores, estes 
últimos deveriam ser flexíveis, pois, quando possível, o governo criaria 
leis que garantiam direitos trabalhistas.

Para saber mais acesse o site abaixo e leia na íntegra o artigo intitulado: 
A inaplicabilidade do conceito de populismo pós-1954.

Disponível em: <http://www.historialivre.com/revistahistoriador/tres/
laura.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014.

A ruptura com a herança conservadora expressa-se como 
uma procura, uma luta por alcançar novas bases de legiti-
midade da ação profissional do Assistente Social, que, 
reconhecendo as contradições sociais presentes nas 
condições do exercício profissional, busca colocar-se, 
objetivamente, a serviço dos interesses dos usuários, isto 
é, dos setores dominados da sociedade. Não se reduz a 
um movimento “interno” da profissão. Faz parte de um 
movimento social mais geral, determinado pelo confronto 
e a correlação de forças entre as classes fundamentais 
da sociedade, o que não exclui a responsabilidade da 
categoria pelo rumo dado às suas atividades e pela forma 
de conduzi-la. 
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No que se refere às políticas sociais e assistenciais, essas foram implan-
tadas de forma centralizada, burocrática e autoritária. Predominava a lógica  
do mercado em benefício do grande capital. As necessidades da sociedade  
são nesse momento tratadas através da repressão e de assistencialismo. 
Esse modelo de assistência implantado pela Ditadura Militar amplia o 
mercado de trabalho dos assistentes sociais, e pede mudanças no perfil de 
formação dos mesmos, surge à necessidade de qualificação voltada para 
a racionalização técnica. Ou seja, ações sociais baseadas na eficiência, não 
mais na moral, nos costumes ou emoções (IAMAMOTO, 2011b).

Entretanto, o modelo funcionalista do Serviço Social já não dava 
conta de responder ao momento desenvolvimentista tomado pela 
ditadura militar. O Serviço Social encontra sua dimensão política, sua 
atuação profissional merecia elevar-se para os problemas estruturais da 
sociedade.

Ao momento de interrogação no meio da profissão, em se tratando 
de seu modo de agir e refletir a intervenção, acordou-se dominar de 
renovação ou reconceituação do Serviço Social.

No decorrer dos anos 1970 o Serviço Social continua na busca pela 
modernização e eficiência para possibilitar o melhor funcionamento 
do sistema. Direciona sua ação profissional para os problemas 
sociais decorrentes dos meios de produção, buscando diminuir suas 
consequências maléficas e atender a dificuldades relacionadas à vida em 
sociedade. 

O Serviço Social, a despeito da severidade técnica e científica que 
toma nesse período, também assume uma postura assistencialista. 
Servindo as classes dominantes, assume a execução das políticas sociais 
paternalistas que começaram a se ampliar no período de maior coerção 
do regime, convergindo com este para a eliminação de empecilhos ao 
crescimento econômico do Brasil. 

No final da década de 1970, o país passa por uma retração econômica 
e volta à inflação. Sendo assim, espera-se pelo fim do regime ditatorial, 
o que foi acontecendo, movido pela pressão de vários elementos, 
entre eles, a população, meios sindicais, movimentos sociais, partidos 
políticos, operariado e instituições da sociedade civil, e como tática 
de sobrevivência, o próprio regime. É apenas nessa conjuntura que se 
pode afirmar que o Serviço Social, no Brasil, começa a adotar de fato a 
probabilidade dialética de reconceituação. Ou seja, as ideias se elevam 
através do diálogo.
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Para Iamamoto (2011b, p. 37),

Nos anos 1980 acirra-se nos meios acadêmicos a discussão acerca 
da complexidade do Serviço Social. Assim, considerando a intenção 
das relações capitalistas de produção, o aspecto funcional da profissão 
é colodo à luz da reflexão para a categoria profissional. Nesse sentido, 
os profissionais buscam legitimar a profissão na perspectiva de defesa 
da classe trabalhadora. Buscando superar a história legada, demandam 
uma nova ética, baseada nos valores universais e acima dos interesses de 
classe. Surge então, um novo código de ética do assistente social.

Os Conselhos Federal e Regional de Serviço Social — CFESS-CRESS, 
atentos ao novo posicionamento da categoria profissional, iniciaram 
amplos debates com o objetivo de alterar o código de ética que estava 
vigente desde 1975. Graças a esse processo de debates, o código de 
ética aprovado em 1986 superou a base tradicional conservadora. 
A dinâmica do processo de profissionalização do Serviço Social 
materializou-se em conquistas teóricas e práticas. No nível reflexivo e da 
normatização ética, o Código de Ética profissional de 1986 foi exemplo 
das conquistas e ganhos advindos de duas ações, a negação da base 
filosófica tradicional notadamente conservadora e o surgimento de um 
profissional competente teórico, técnico e politicamente.

O posicionamento crítico — que passa a ser assumido 
nos últimos anos por uma parcela minoritária, embora 
crescente, de Assistentes Sociais — emerge não apenas 
de iniciativas individuais, mas como resposta às exigências 
apresentadas pelo momento histórico. Torna-se possível à 
medida que o contingente profissional se expande e sofre 
as consequências de uma política econômica amplamente 
desfavorável aos setores populares. Nessa conjuntura 
política-econômica em que já não se podia ignorar as 
manifestações populares, em que os movimentos sociais 
e o processo organizativo de diversas categorias profissio-
nais se revigoram, a prática do Assistente Social passa a ser 
analisada a partir das implicações políticas do papel desse 
intelectual vinculado a um projeto de classe.

Questão para reflexão

Após o esclarecimento de Iamamoto, você conseguiu compreender o 
significado do movimento de reconceituação ou renovação do Serviço 
Social?
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Para saber mais

Os CFESS-CRESS surgem nos anos de 1950, no início essas entidades 
tinham apenas a função de controle e fiscalização. Hoje atuam também 
na perspectiva de ser um espaço de interlocução entre os profissionais 
de Serviço Social. Para saber mais acesse o endereço abaixo e conheça 
a história dos CFESS-CRESS.

Disponível em: <http://www.cfess.org.br/cfess_historico.php>. Acesso 
em: 11 mar. 2014.

1.2 Democratização

Depois de 21 anos o Regime Militar deu Lugar à Democracia. No 
emanar dos anos 1980 o Serviço Social sente a obrigação de seguir o 
processo de transformação no que concerne ao meio social, político 
e econômico. Outras situações e exigências foram se apresentando 
para o Serviço Social. Dessa forma, os profissionais se viram obrigados 
a reciclar e redefinir suas estratégias, incluindo adequar-se às novas 
demandas e exigências impostas pelo mercado de trabalho. Pois, na 
contemporaneidade, a inserção dos profissionais diante dos novos 
contornos da questão social exige que os mesmos tenham seu pro-
cesso de trabalho orientado por condições econômicas, políticas e 
culturais determinadas historicamente.

Assim foi se construindo um projeto profissional que, ligado 
a um projeto democrático, direcionava o Serviço Social na defesa 
da massa trabalhadora. O fortalecimento desse projeto profissional 
culminou com outras importantes alterações na sociedade brasileira, 
sendo uma delas a Constituição de 1988. Dessa forma já se percebia 
a necessidade de objetivar o que trazia o Código de ética de 1986, 
no sentido de fundamentar e instrumentalizar a pratica do assistente 
social. Assim, o código de ética de 1986 foi revisado e através do 
código de 1993 foi proclamada as aspirações coletivas dos assistentes 
sociais brasileiros. 

Com a regulamentação legal da profissão (Lei nº 8.662/93), surge 
também a regulamentação da Lei nº 8.742/93, que cria a Lei Orgânica 
da Assistência (LOAS), configurando-se como uma nova perspectiva 
de “olhar” a assistência social no Brasil. A assistência social passa a 
assumir o papel de política pública social e tem nos assistentes sociais 
seus aliados para a implementação e efetivação das ações sociais, 
assegurando serviços e benefícios à população em maior situação 
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de vulnerabilidade social. Isso quer dizer que o Serviço Social tem sua 
área de atuação voltada ao atendimento das necessidades sociais da 
população com vista a valorizar a dignidade humana.

Entretanto é necessário reafirmarmos sempre o compromisso 
ético-político, na construção de uma sociedade mais justa, com 
menos desigualdade e injustiça social. Nosso compromisso deve 
estar voltado na busca da emancipação humana.

Compreender que o profissional de Serviço Social se ocupa e tem 
como objeto do seu trabalho a questão social, que está presente nas 
formas de relações dos indivíduos na sociedade, em um processo 
que envolve lutas e conflitos para amenizar desigualdades sociais, 
é de extrema importância para a concretização do projeto ético-
político do Serviço Social. Ele é de extrema importância para o fazer 
profissional e está consolidado, no Código de Ética e na Lei de 
regulamentação da profissão que veremos mais adiante.

É principalmente por meio das políticas públicas sociais que o 
Assistente Social cria mecanismos que possam atender às necessidades 
das classes menos favorecidas. Mas o projeto profissional deve estar 
associado ao projeto ético-político para que as finalidades esperadas 
no exercício cotidiano sejam alcançadas através da emancipação 
humana.

Portanto, o objeto de trabalho do assistente social é a questão 
social midiatizada por ações direcionadas aos mais diversos segmentos 
sociais, como: famílias, criança e adolescente, idosos, pessoas com 
deficiências, gestantes, entre outros.

Questão para reflexão

Caro acadêmico, quais são os desafios para a consolidação do projeto 
ético-político do Serviço Social?

Figura 4.1 | Objetos de trabalho do assistente social

Fonte: Monkey Business Images/Shutterstock (2014). Fonte: Roman Milert/Dreamstime (2014).
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Fonte: Monkey Business Images/Shutterstock (2014). Fonte: Creatista/Shutterstock (2014).

É pelo seu trabalho que o Assistente Social consegue projetar sua 
atividade profissional, tornando-se um ser produtivo e alcançando 
crescimento pessoal. Para Iamamoto (2004, p. 60), “[...] o trabalho é, 
pois, o selo distintivo da atividade humana”.

A atividade do assistente social deve estar envolvida com o 
conhecimento da realidade, para que ele possa apreender as mais 
variadas expressões da sociedade e realizar intervenções e mediações 
de acordo com as demandas apresentadas que, muitas vezes, são 
ações pontuais e emergenciais e não apenas se reduzir a uma 
atividade rotineira.

Outra condição específica que podemos considerar é o modo como 
se dá a relação de produção social, com todas as nuances próprias das 

De um modo geral, a prática profissional se dá no âmbito das 
relações que se estabelecem entre o poder do Estado e a sociedade. 
Para Iamamoto (2004, p. 151),

[...] o exercício da profissão é mais do que isso. É uma 
ação de um sujeito profissional que tem competência para 
propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 
para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações 
e funções profissionais. Requer, pois, ir além das rotinas 
institucionais e buscar apreender o movimento da realidade 
para detectar tendências e possibilidades nela presentes 
passíveis de serem impulsionadas pelo profissional 
(IAMAMOTO, 2004, p. 21).

[...] desvendar a prática profissional cotidiana supõe 
inseri-la no quadro das relações sociais fundamentais da 
sociedade, ou seja, entendê-la no jogo tenso das relações 
entre as classes sociais, suas frações e das relações destas 
com o Estado brasileiro.
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relações estabelecidas pelo sistema capitalista, pautada na dominação, 
exploração, exclusão social e dos bens de consumo. O assistente 
social atua nessa realidade do mundo capitalista. Por isso, ele deve 
compreender os processos de transformação da sociedade e privilegiar 
todos os movimentos históricos e sociais, para que possa desempenhar 
com qualidade sua profissão.

Atualmente, a demanda profissional que se apresenta no campo 
de atuação do assistente social é uma população pauperizada em 
virtude do sistema socioeconômico do país. Os profissionais assumem 
o compromisso de atuar em prol dessas classes subalternas, mas, ao 
mesmo tempo, se veem atrelados à implementação de políticas públicas 
sociais que não conseguem atender a toda população, não cumprindo 
com o princípio da “universalização dos direitos sociais”, já preconizado 
pela Lei Orgânica de Assistência Social (Artigo 4º — inciso II).

Para tanto, são necessárias, cada vez mais, discussões acerca do 
projeto ético-político da profissão do Serviço Social e como se dá a 
atuação do profissional em uma sociedade permeada de conflitos 
de classes e expressões da questão social, na perspectiva de elaborar 
propostas e contribuir para a efetivação das políticas públicas nas 
mais variadas áreas: habitação, educação, saúde, assistência social, 
emprego, geração de renda, dentre outras.

Para Roloff (2013, p.15),

[...] a realidade torna-se o obstáculo, vista como o que 
impossibilita o trabalho. Isso porque partimos de uma 
visão idealizada do real, não correspondente à história 
presente. Esta é colocada entre parênteses e não deci-
frada, impossibilitando descobrir, na articulação dos 
processos econômicos, políticos e culturais que a cons-
tituem — isto é, no seu movimento —, os desafios e as 
possibilidades de trabalho. Por vezes, esquecemos que a 
mudança desse quadro assinalado não depende apenas 
de nós, como frequentemente almejamos de maneira 
voluntarista (IAMAMOTO, 2004, p. 162).

A/O Assistente Social é um profissional que intervém 
diretamente nas relações sociais da população usuária, 
voltada à melhoria nas condições de vida e garantia dos 
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direitos destes. O projeto ético-político do Serviço Social 
subsidia o fazer profissional e está materializado, princi-
palmente no Código de ética da∕do Assistente Social de 
1993 e na Lei de Regulamentação da profissão. 

Desse modo, os assistentes sociais que possuem verdadeiro 
empenho ético-político tornam inseparável o projeto de sua prática. 
Podemos dizer que o profissional estaria assumindo o compromisso 
ao qual se propõe, assegurando os direitos sociais àquela população 
que se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Outro ponto interessante a se destacar na profissão de Serviço 
Social é a questão da predominância feminina na formação dos 
profissionais que esteve presente desde o seu início até os dias 
atuais. Conforme Iamamoto (2004), a figura feminina traz consigo as 
discriminações sociais impostas à mulher ao longo de muitos anos 
e isso se pode perceber em alguns casos, como: diferenciação nas 
ofertas e funções nas vagas de emprego, remuneração inferior a do 
homem, poucos cargos de chefia femininos, entre outros fatores que 
não valorizam o papel da mulher no mercado de trabalho.

Há também uma cultura arraigada de que a mulher tem um 
papel de “cuidadora” e isso está associado aos traços religiosos e 
voluntaristas da origem da profissão, agregando um maior número 
de profissionais do gênero feminino.

É uma profissão que luta constantemente para dar visibilidade 
ao seu trabalho e contribui para a identidade da classe profissional. 
O profissional de Serviço Social também está cada vez mais 
desempenhando um trabalho coletivo, agregando seus esforços 
com profissionais de outras áreas. Isso faz com que haja um 
engrandecimento da profissão, valorizando-a e fazendo-se presente 
nos diversos segmentos da sociedade.

[...] o assistente social é chamado a desempenhar sua 
profissão em um processo de trabalho coletivo, organi-
zado dentro de condições sociais dadas, cujo produto, 
em suas dimensões materiais e sociais, é fruto do trabalho 
combinado ou cooperativo, que se forja com o contributo 
específico das diversas especializações do trabalho (IA-
MAMOTO, 2004, p. 107).
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Nesse sentido, o profissional de Serviço Social realiza a mediação 
com o outro e é no outro que se reconhece como ser social. Articula o 
saber ao fazer e compartilha a realidade social dos indivíduos, com seus 
anseios, necessidades, desejos e expectativas.

1.3 Contemporaneidade

Nas ultimas décadas, o tema “Desenvolvimentismo” volta a ser ampla-
mente discutido. Agora não mais sobre o prisma do subdesenvolvimento 
ou da necessidade de mudanças estruturais. Na atualidade, o tema gira 
em torno do desenvolvimento econômico e social. 

O tema é de grande relevância, considerando a atual circunstância 
advinda da crise do capitalismo. São visíveis os impactos nas condições 
de vida da classe trabalhadora. O aprofundamento das expressões das 
questões sociais como o desemprego ou emprego precário, no aumento 
da pobreza, na falta de moradia, da fome e das diversas violências que 
vivenciamos diariamente.

Em 2002, foi eleito Luiz Inácio da Silva, presidente da república, 
conhecido popularmente por Lula. Na área social, o governo Lula 
unificou os programas de proteção social, do governo anterior. O 
programa Bolsa Família foi ampliado; até o final do governo de Lula 
ele atendia 10 milhões de famílias. A grandeza do programa trouxe 
importante contribuição para o crescimento do mercado consumidor 
do interior do país, em especial da região Nordeste.

No atual governo, é requerido que o Estado continue com a 
responsabilidade pelo “bem-estar social”. Na tentativa de promover o 

[...] Na sua individualidade, o profissional transformou-se, 
aprendeu, recriou possibilidades de uma ação no coletivo, 
com maiores condições de sociabilidade no seu interagir 
com os outros homens e com a natureza, em função do 
seu desenvolvimento, que é historicamente determinado 
(NICOLAU, 2004, p. 88).
As informações sobre um trabalho profissional abarcam, 
portanto, uma gama complexa de fontes e ideias acerca 
dessa atividade e de suas características. Veiculam uma 
pluralidade de discursos (teórico, histórico, político e 
ideológico) sobre esse fazer profissional, suas caracterís-
ticas e finalidades, bem como sobre a formação requerida 
para o mesmo, as exigências, condições e relações que 
devem caracterizá-la (NICOLAU, 2004, p. 90).
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desenvolvimento social é cada vez maior a injeção de transferências 
financeira através de programas:

Embora as citadas alternativas sejam válidas, são apenas atenuantes 
das consequências do neoliberalismo. Não se vislumbra no cenário 
estatal propostas de mudanças direcionadas a alterações concretas na 
superação das disparidades sociais.

Na prática também se vislumbra alternativas assumidas pela classe 
dominante; estas buscam enfrentar a questão social com ações 
filantrópicas, na tentativa de atrelar as ações sociais ao plano neoliberal. 

Conforme Simionatto,

A atual conjuntura continua exigindo do Serviço Social e dos demais 
profissionais comprometidos com o desejo de ter uma sociedade justa e 

[...] Programa Bolsa Família, complementado por outros 
como: Minha Casa Minha Vida, Benefício de Prestação 
Continuada; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
Programa Brasil Carinhoso; Programa Brasil para todos; 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (urbano; campo 
e trabalho); Política Nacional de Assistência Estudantil; 
Programa Universidade para Todos (PROUNI); Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES), todos articulados sob a 
lógica de acesso ao consumo a busca de equidade social 
(SIMIONATTO, 2013, p. 8).

Podemos enumerá-las: a política social concebida como 
política assistencial para os segmentos pobres e vulne-
ráveis; — a superação da pobreza, tomada como eixo 
estruturante da política social, impõe a centralidade em 
programas focalizados e compensatórios; — desestrutu-
ração de uma perspectiva de universalidade das políticas 
sociais; — indução à passividade das classes subalternas, 
excluindo-as do efetivo protagonismo de transformação 
social (2013, p. 8)

Questão para reflexão

Você consegue perceber quais são os efeitos dessas ações nas políticas 
sociais e na prática profissional do assistente social?
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igualitária um posicionamento forte e crítico na constante e permanente 
luta pela ampliação de direitos públicos que fortaleçam a emancipação 
humana.

Para saber mais

Para se aprofundar no assunto sugerimos a leitura dos livros de 
Iamamoto: Relações sociais e Serviço Social no Brasil e O Serviço 
Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional.

Atividades de aprendizagem

1. Na década de 1960 o Brasil entra em um processo de industrialização. 
Dessa forma o campo de trabalho do Serviço Social também se amplia ao 
adotar a proposta do governo que era de crio desenvolvimentista. Sobre as 
atribuições profissionais dos Assistentes Sociais e a metodologia de trabalho, 
analise as sentenças a seguir:

I. Houve aperfeiçoamento na metodologia de trabalho, tornando-se mais 
técnico, mas não se posicionavam ao intervir nos problemas sociais.
II. O Serviço Social ultrapassa o sentido caritativo, passando a planejar 
executar políticas sociais do Estado.
III. O reconhecimento profissional é evidenciado por meio de salários justos, 
que foram conquistados após amplas discussões.
IV. A profissão passou por marcantes mudanças, no que se referem ao 
campo teórico, processos e métodos de trabalho.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

(  ) Somente a afirmativa II está correta.
(  ) As afirmativas III e IV estão corretas.
(  ) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
(  ) Somente a afirmativa III está correta.

2. No período militar as manifestações realizadas pela sociedade brasileira 
continuam acontecendo, mas de maneira muito tímida e isolada. É nesse 
período que o Serviço Social faz o movimento de ruptura com o legado 
conservador. Sobre os caminhos tomados pelo Serviço Social, analise as 
sentenças a seguir:
I. Ele continuou apresentando resquícios do conservadorismo, mas também 
sinais de ruptura.
II. O Serviço Social vislumbrava inovações no que diz respeito a teorias e 
ideologias da profissão tradicional.
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III. A profissão adaptou-se às necessidades da conjuntura executando 
funções sem questionar.
IV. O campo de trabalho do Serviço Social sofre retração no modelo 
ditatorial. 

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

(  ) As afirmativas II e IV estão corretas.
(  ) As afirmativas III e IV estão corretas.
(  ) As afirmativas I, II e III estão corretas.
(  ) Somente a afirmativa I está correta.
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Seção 2

O saber e o fazer profissional

O assistente social é um profissional de nível superior, habilitado 
através do curso de Serviço Social. Na graduação, preparam-se 
profissionais para exercer a profissão e atuar nas áreas de políticas 
sociais ligadas a entidades públicas e privadas.

Para exercer a profissão, o assistente social ainda deve fazer seu 
registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social do Estado 
da Federação Nacional em que irá atuar. 

Ainda podemos destacar que as diretrizes curriculares do Curso de 
Serviço Social orientam para a formação e qualificação do profissional 
Assistente Social, propondo uma base curricular para o ensino superior.

Na atual conjuntura o profissional de assistência social continua 
enfrentando desafios e limites para a efetivação de seu trabalho na 
garantia dos direitos sociais, na busca pelo fortalecimento do processo 
de democratização e participação de todos na construção e busca da 
cidadania.

2.1 Formação em serviço social

A primeira escola de Serviço Social no Brasil foi criada em São Paulo, 
em 1936, em decorrência da ampliação das praticas de Assistência 
Social, ocorridas neste período, ainda de cunho assistencialista, e de 
caráter religioso. 

Inicialmente o curso foi considerado técnico, mas com o passar 
do tempo foi se estruturando. O curso superior de Serviço Social 
foi oficializado no Brasil através da lei nº 1889 em 1953; em 1957, a 
Lei 3.252 regulamentou a profissão. Mais adiante veremos maiores 
detalhes sobre a lei de regulamentação da profissão.

Na década de 1960, quando o Serviço Social se torna laico, ou seja, 
se afasta dos preceitos religiosos, passa a constituir um diálogo com 
as ciências sociais e se aproxima dos movimentos que buscavam os 
direitos civis. 

O bacharel em Serviço Social deve obter formação intelectual 
e cultural generalista crítica. Dessa forma, em 1996 foi aprovado a 
Proposta do Currículo Mínimo para o Curso de Serviço Social, em 
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assembleia geral extraordinária, promovida pela Associação Brasileira 
de Ensino em Serviço Social (ABESS) (IAMAMOTO, 2011a).

Para Faleiros (2005, p. 32), a partir da reforma curricular de 1996-2000, 
“[...] busca-se a formação de um profissional generalista, em ruptura com as 
especializações”. Exige-se uma postura mais crítica dos profissionais frente 
à realidade, levando-se em conta que as relações ocorrem na dinâmica 
da reprodução social, ou seja: “[...] o capitalismo se reproduz por meio do 
Estado, que, por sua vez, utiliza as instituições, as quais, também por sua 
vez, utilizam-se do trabalhador (assistente social) para controlar e manter a 
população e legitimar o sistema.” (FALEIROS, 2005, p. 33).

Sob este olhar, podemos perceber que a profissão atua no processo 
dinâmico em que se dão as relações sociais e que “[...] o trabalho do 
assistente social incide sobre a consciência dos outros indivíduos sociais 
e de si próprio, objetivando a mudança de atos e comportamentos” 
(NICOLAU, 2004, p. 86).

Na atualidade, o fazer profissional deve ser voltado ao processo de 
reflexão e consciência dos sujeitos, que podem levar a transformações 
sociais, modificando normas, valores e costumes que antes estavam 
cristalizados.

Segundo Manfroi (2013, p.9),

Foi embasado na concepção de que uma revisão curricular supõe 
uma densa avaliação do processo de formação profissional diante 
a exigências da sociedade contemporânea que a ABESS realizou e 
coordenou um profundo trabalho de mobilização das Unidades de 
Ensino de Serviço Social no país, que levou à aprovação do currículo 
mínimo para o curso de Serviço Social (IAMAMOTO, 2011a).

Questão para reflexão

Acadêmico, você consegue responder por que as mudanças curricu-
lares são necessárias?

[...] as dimensões éticas (valores), política (estratégias e 
mediação com o projeto societário), deve-se articular à 
dimensão investigativa do exercício profissional, exerci-
tando a relação entre a totalidade social e o cotidiano, 
mediado por um processo de formação profissional 
continuo, visando ao exercício da competência política, 
técnica e teórica.



U4 - O serviço social no Brasil 165

Conforme Iamamoto (2011a, p. 71) esclarece:

Percebe-se que cada núcleo tem propósitos que se complementam 
entre si. O primeiro e o segundo núcleo, em suma, entre outros 
aspectos, têm como objetivo contribuir para que o estudante em 
Serviço Social conheça e compreenda o homem e a sociedade e 
como eles se desenvolvem historicamente. O terceiro núcleo, em 
síntese, abrange meios do estudante em Serviço Social se apropriar 
de elementos que forneçam subsídios para a prática profissional, entre 
eles o estágio.

Para Iamamoto (2011a, p. 73),

Nesse sentido, percebe-se que o campo da formação profissional 
está atento para a questão do ensino voltado à realidade da vida social, 
para que os profissionais possam desenvolver sua prática analisando as 
situações reais e os problemas sociais que incidem sobre a profissão.

O currículo do Serviço Social contribui para a formação acadêmica 
consequentemente para a competência profissional. É com uma 
formação crítica, política e de qualidade que o assistente social pode 

A proposta de currículo encontra-se estruturada a partir 
de núcleos temáticos, que articulam um conjunto de 
conhecimentos e habilidades necessário à qualificação 
profissional dos assistentes sociais na atualidade. São três 
os núcleos temáticos: o núcleo dos fundamentos teóricos-
-metodológicos da vida social, o núcleo de fundamentos e 
particularidade da formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profis-
sional. Cada um desses núcleos agrega um conjunto de 
fundamentos que se desdobram em matérias e estas, por 
sua vez em disciplinas nos currículos plenos dos cursos de 
Serviço Social das unidades de ensino.

Uma segunda característica da lógica curricular é que as 
matérias básicas previstas, como áreas de conhecimento 
necessárias à formação profissional, podem ser tratadas 
em disciplinas, seminários temáticos, oficinas, labora-
tórios, atividades complementares, como monitorias, 
pesquisa, extensão, intercâmbios etc. todos estes compo-
nentes curriculares são reconhecidos como mecanismos 
formativos do assistente social.
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se diferenciar de outras áreas profissionais e enfrentar o mercado de 
trabalho, demonstrando competência e habilidade para desempenhar 
com qualidade seu projeto profissional.

Segundo Nicolau (2004, p. 84), “[...] se a formação teórica é 
distanciada do concreto, quando este profissional se envolve com seu 
fazer específico podem ser agudizadas dissonâncias e incoerências”. 

Sendo assim, a formação do Serviço Social possibilita trabalhar as 
mudanças necessárias para a construção de uma sociedade que liberte 
o ser humano da dominação do capital, e contribui para transformar o 
homem em um ser político capaz de transformar a realidade.

2.2 A lei de regulamentação da profissão — Lei n. 8.662/93

A primeira lei de regulamentação da profissão de Serviço Social foi 
a Lei n. 3.252, de 27 de agosto de 1957, sendo que o Serviço Social 
também foi um dos primeiros cursos da área social a ser reconhecido 
legalmente como profissão. A Lei n. 3.252, de 27 de agosto de 1957, 
foi regulamentada pelo Decreto n. 994, de 15 de maio de 1962, data 
que ficou conhecida como a data comemorativa ao Dia do Assistente 
Social. No dia 15 de maio, a classe profissional dos assistentes sociais 
realiza, em todo território nacional, programações alusivas à data, 
desenvolvendo palestras, debates, encontros e comemorações 
festivas.

De acordo com dados do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS), a lei de regulamentação da profissão trouxe vários benefícios aos 
profissionais que, até então, não se viam protegidos por uma legislação 
específica da profissão. É com a criação da lei de regulamentação da 
profissão que surgem o Conselho Federal de Assistência Social (CFAS) 
e os Conselhos Regionais de Assistência Social (CRAS), espalhados por 
todas as regiões do país. Cabe destacar que com a aprovação da Lei n. 
8.662/93 os Conselhos passam a ser denominados Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS) e Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS), nomenclaturas que conhecemos atualmente.

Com base na história do Serviço Social e segundo o CFESS, os 
Conselhos profissionais, em sua criação, não privilegiavam o contato 
com os profissionais na busca de um diálogo reflexivo acerca da atuação 
do assistente social. Foi com esse novo momento histórico (aprovação 
da Lei n. 8.662/93) que as relações se estreitaram entre os profissionais 
e os Conselhos, passando a ser um espaço de discussões politizadas 
e críticas no que diz respeito aos direitos, deveres, competências e 
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atribuições do assistente social, bem como a fiscalização dos campos 
de atuação do profissional.

Ainda podemos destacar outros documentos significativos e 
importantes para a profissão de Serviço Social, dentre eles: o Código 
de Ética, os Regimentos Internos dos Conselhos, o Plano Nacional de 
Fiscalização da profissão, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema 
Único da Assistência Social, NOB/SUAS, NOB/RH/SUAS, Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais etc.

Os profissionais também realizam, periódica e sistematicamente, 
encontros, congressos, fóruns, plenárias e debates acerca dos 
problemas sociais e dos enfrentamentos da profissão no cotidiano, ou 
seja, quanto à relação do profissional com as entidades empregadoras, 
com sua identidade própria e em relação aos usuários que são o 
público-alvo dos programas e serviços.

Após vários anos da criação da primeira lei, já tendo ocorridas outras 
discussões na história do Serviço Social, dentre eles o Movimento de 
Reconceituação e debates sobre o papel do profissional na sociedade; 
a Lei de Regulamentação da Profissão foi revisada e aprovada 
novamente pela Lei nº 8.662/93, em 7 de junho de 1993, e publicada 
no Diário Oficial da União em 8 de junho de 1993, no governo Itamar 
Franco, que é a lei que conhecemos atualmente.

A lei de regulamentação da profissão se consolida enquanto questão 
ética-política da profissão e traz em seu conteúdo as formas legítimas 
para a atuação do profissional. Estabelece as condições necessárias 
para o exercício profissional em todo o território nacional, bem como 
as penalidades que poderá sofrer, caso não esteja habilitado para 
exercer a profissão.

Sabe-se que, para o exercício da profissão, o profissional deverá 
estar habilitado pela graduação em curso de Serviço Social, cursado 

Para saber mais

Caro acadêmico, a seguir, apresentamos alguns comentários sobre a 
Lei nº 8.662∕93, mas reco-mendamos a leitura na íntegra. A referida 
Lei dispõe sobre a profissão de assistente social, já com as mudanças 
decorrentes da Lei n. 12.317, de 26 de agosto de 2010. Ela está disponível 
no site do Conselho Federal de Serviço Social∕CFESS.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm>. 
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em uma instituição de ensino superior. A atuação profissional requer o 
registro do profissional no Conselho Regional da jurisdição em que for 
exercer a profissão. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) fiscalizam o exercício 
profissional como forma de normatizar e proteger o profissional.

A lei que regulamenta a profissão apresenta, em seu art. 4º, 
as competências do Assistente Social. Essas competências estão 
relacionadas aos espaços institucionais em que o profissional irá atuar e 
desenvolver suas atividades. Isso significa que cada espaço profissional 
poderá estabelecer uma forma de atuação com competências 
específicas na área pública ou privada, de acordo com os objetivos e 
missão de cada instituição.

No art. 5º são determinadas as atribuições privativas do assistente 
social. Cabe aqui salientar que, na atualidade, o desafio é grande para 
de fato manter essas atribuições como privativas. Pois os assistentes 
sociais trabalham de forma interdisciplinar, de modo que não é sempre 
que as atribuições são bem definidas. Dessa forma, os assistentes sociais 
necessitam ter domínio de informações, articulação das dimensões 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para assim 
conseguir dialogar de forma saudável com as demais categorias 
profissionais.

O Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais 
de Serviço Social se constituem como “[...] entidades de personalidade 
jurídica que têm por objetivo disciplinar e defender o exercício da 
profissão de Assistente Social em todo o território nacional” (Art. 7º — 
Lei n. 8.662/93). O art.10º da referida lei informa as atribuições dos 
Conselhos Regionais de Serviço Social. É de suma importância que 
você realize a leitura e compreenda a referida lei na íntegra. 

Para que os profissionais possam exercer a profissão de Assistente 
Social, deverão realizar inscrição nos Conselhos Regionais da jurisdição 
(Estado) no qual irão atuar, mediante o pagamento de anuidades e taxas 
que possibilitarão a sua habilitação e, posteriormente, o seu exercício 
profissional.

O CRESS irá expedir a Carteira de Identificação Profissional e a 
Carteira de Identidade Pessoal que tem fé pública com validade em 
todo território nacional.

Em suma, a lei que regulamenta a profissão tem como função 
assegurar o exercício legal da profissão, observados todos os artigos 
previstos nesta lei. 
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Entretanto, a Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, que alterou o 
art. 5º da Lei de Regulamentação da Profissão não vem sendo comprida 
em todos os municípios brasileiros. A Lei nº 12.317 define a jornada 
máxima de trabalho dos Assistentes Sociais em 30 horas semanais sem 
diminuição salarial.

Desde a aprovação da Lei, o CFESS e os CRESS encamparam na 
luta pela implementação da lei em todo território nacional. Mas, de 
fato, muitas prefeituras e instituições privadas e organizações não 
governamentais ainda não implantaram a Lei das 30 horas. 

2.3 Desafios e limites na atuação profissional

A prática do assistente social está constantemente exigindo uma 
postura crítica e também de contradições frente aos desafios e 
limites da profissão.

Em face da conjuntura atual, ou seja, da acumulação capitalista 
e lutas sociais, o Serviço Social vem enfrentando do ponto de 

Figura 4.2 | Material de divulgação da Lei n. 12.317∕2010

Fonte: Divulgação/CRESS SC.

Para saber mais

Para saber mais sobre o assunto, acesse o artigo Exercício profissional 
e projeto ético-político, da Professora Doutora Vania Maria Manfroi 
(CRESS 09440). 

Fonte: MANFROI, Vania Maria. Exercício profissional e projeto ético-
político. Jornal do Conselho de Serviço Social — CRESS 12º Região. 
Florianópolis: 2013.
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vista técnico-operativo, ético-político e teórico metodológico um 
enorme desafio. Em conjunto com as novas e antigas expressões da 
já conhecida questão social, o Serviço Social demanda de estratégias 
para manter a autonomia da profissão e a perspectiva crítica.

Os limites da ação profissional surgem à medida que são 
necessários alguns enfrentamentos dos problemas sociais. As 
instituições apresentam questões complexas na sua administração 
e nas formas de gestão e se faz necessário que os profissionais 
consigam criar estratégias de atuação frente às demandas 
institucionais e às necessidades da população usuária dos serviços, 
tanto na área pública quanto na privada.

Diante das rápidas mudanças e transformações que vêm 
ocorrendo na sociedade contemporânea, a profissão do Serviço 
Social também se insere nesse processo contínuo de discussões 
e reflexões acerca do papel do assistente social na sociedade. 
Assim, aperfeiçoar-se na questão crítica do “ser” superar a aparên-
cia da realidade social, e construir estratégias de oposição e de 
enfrentamento à barbarização da vida social se caracteriza um 
desafio para o Serviço Social. 

Sabemos que os desafios e limites da profissão são inúmeros, 
pois o Estado (aqui entendido como instituições públicas) tem 
sido o maior empregador dos assistentes sociais e não opera 
com eficiência no que diz respeito às mais diversas áreas: saúde, 
educação, habitação, assistência social, segurança etc.

Raichelis (2009, p. 387) relata que

No contexto da crise do capitalismo, o trabalho dos assistentes 
sociais deve transcender o atendimento rotineiro, pois no cotidiano 
deve-se prezar pela resolução dos problemas. Os assistentes sociais, 
em seus locais de atuação profissional, devem em primeiro lugar 
zelar pelos direitos dos cidadãos. 

Respeitar as formas de organização das instituições em que 
estão inseridos também é necessário. Assim, torna-se um desafio 

[...] o retraimento das funções do Estado e a redução 
dos gastos sociais vêm contribuindo para o processo 
de desresponsabilização em relação às políticas sociais 
universais e o consequente retrocesso na consolidação e 
expansão dos direitos sociais. 
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trabalhar na mediação de questões e demandas que devem ser 
superadas a partir de uma construção coletiva, almejando alcançar 
o processo emancipatório dos sujeitos.

Segundo Iamamoto (2004), o assistente social enfrenta limites 
em seu cotidiano profissional, pois se depara com as contradições 
das relações sociais impostas pela sociedade capitalista.

Os profissionais precisam identificar como se dão as relações de 
produção e reprodução social, que geram tantas desigualdades e 
se expressam na questão social — objeto de trabalho do assistente 
social. Essas desigualdades se apresentam nas mais diversas áreas, 
como: saúde, educação, habitação, assistência social, emprego, 
entre outras.

O Serviço Social, então, se vê na condição de levantar propostas 
que possam mediar essas relações em busca de novas possibilidades 
e perspectivas em prol do desenvolvimento integral dos sujeitos 
envolvidos no processo.

Desenvolver novas ações, podendo-se destacar estratégias 
voltadas ao atendimento das demandas sociais da população. Trata-
se de um desafio cada vez maior desenvolver a atividade profissional 
frente às transformações que vêm ocorrendo na sociedade, pois 
as relações sociais estão baseadas na condição de exploração e 
dominação, o que coloca alguns indivíduos subjugados ao poder 
de quem detém os meios de produção da vida material.

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive 
no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar 
a realidade e construir propostas de trabalho criativas e 
capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de deman-
das emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional 
propositivo e não só executivo (IAMAMOTO, 2004, p. 20).

Nesse cenário, crescem os desafios dos Assistentes So-
ciais, em cujo cotidiano enfrentam, de um lado, sua 
própria condição de trabalhadores assalariados e, de 
outro, as dificuldades de atendimento às populações pela 
restrição de recursos e pelo desmonte de políticas sociais 
públicas universais, substituídas pelos programas seletivos 
e compensatórios de combate à pobreza (SIMIONATO, 
2013, p. 8).
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Nesse cenário, crescem os desafios aos assistentes sociais, em 
cujo cotidiano, no exercício da prática profissional, vão se confrontar 
com os desafios e limites estabelecidos pelos próprios espaços 
institucionais que são o “lócus” de sua prática efetiva. Nesses 
espaços, o profissional desempenhará o seu papel, articulando os 
conhecimentos teóricos adquiridos no meio acadêmico à realidade 
vivenciada nas instituições e na sociedade.

Essa complexa realidade exige um posicionamento forte e 
critico do Serviço Social. Cabe ressaltar que a prática não deve estar 
dissociada do aprendizado teórico, pois é ele que dá sustentabilidade 
às intervenções sociais exigidas pela profissão.

Outro fator que não podemos deixar de destacar é a questão da 
flexibilização do mercado de trabalho, em que as pessoas passam a 
ser facilmente descartadas quando já não têm mais “validade” para a 
empresa ou instituição em que atuam e o assistente social também 
faz parte dessa classe de trabalhadores.

Assim, de um lado, os assistentes sociais enfrentam sua própria 
condição de trabalhadores assalariados e, de outro, as dificuldades de 
atendimento as demandas da população. Portanto, os profissionais devem 
estar atentos a essas tendências apresentadas no mercado de trabalho 
para que não se tornem profissionais “dispensáveis” a qualquer sinal de 
desestrutura nas instituições.

Os assistentes sociais ainda se deparam com as questões sociais 
que estão mais visíveis e emergentes na sociedade, como situações de 
violência, miséria, desemprego, drogadição, conflitos familiares etc. Uma 
formação acadêmica que dê subsídios teóricos, metodológicos, éticos e 
políticos é fundamental para o exercício profissional.

As políticas públicas que são apresentadas pelos serviços públicos 

Surge, neste contexto, o trabalhador polivalente, aquele 
que é chamado a exercer várias funções, no mesmo tempo 
de trabalho e com o mesmo salário, como consequência 
do enxugamento do quadro de pessoal das empresas. O 
trabalhador deixa de ser um trabalhador “especializado” 
— e também o assistente social — sendo solicitado a 
exercer múltiplas tarefas, até então não necessariamente 
envolvidas em suas tradicionais atribuições (IAMAMOTO, 
2004, p. 32).
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também se tornam um desafio para os assistentes sociais, pois eles 
precisam lutar pela universalização dos direitos da população e pela 
efetivação da cidadania e dignidade dos sujeitos. São os espaços públicos 
que vão viabilizar a implementação desses serviços, sendo que tais serviços 
devem atender ao interesse da coletividade.

Nesse campo, o assistente social deve demonstrar competência 
técnica e operativa para que consiga responder aos apelos das 
demandas sociais. Neste sentido, cabe ao profissional ter a capacidade 
e a sensibilidade de fazer uma leitura crítica da realidade, observando 
as diferentes manifestações culturais e sociais dos diversos segmentos 
sociais, potencializando, assim, a sua ação profissional.

Outra questão fundamental para o profissional de Serviço Social, 
conforme Iamamoto (2004, p. 146) “[...] é incorporar a pesquisa como 
atividade constitutiva do trabalho profissional, acumulando dados sobre as 
múltiplas expressões da questão social, campo em que incide o trabalho 
do assistente social”.

Portanto, trazer à tona as contradições que permeiam a ação profissional 
possibilita que o mesmo tome consciência da emergência de construir, 
ampliar e politizar a visão de sociedade profundamente desigual e injusta 
na qual está inserido. O profissional atua em seu cotidiano enfrentando 
situações que são geradas pelas relações de poder, dominação e 
exploração impostas pelo sistema capitalista e, portanto, precisa estar 
sintonizado com a realidade, discutindo propostas de intervenção.

Além disso, eles enfrentam desafios cotidianamente e as relações de 
poder nas instituições demonstram, por vezes, as dificuldades que os 
assistentes sociais têm para minimizar as desigualdades decorrentes desse 
poder.

E é esse poder que por vezes intenciona impor obstáculos para 
a autonomia do profissional, sendo que esta é um direito efetivo ao 
exercício profissional do assistente social. A autonomia é um elemento 

Orientar o trabalho profissional nos rumos aludidos requisita 
um profissional culto e atento às possibilidades descortinadas 
pelo mundo contemporâneo, capaz de formular, avaliar e 
recriar propostas ao nível das políticas sociais e da organização 
das forças da sociedade civil. Um profissional informado, 
crítico e propositivo, que aposte no protagonismo dos sujeitos 
sociais (IAMAMOTO, 2004, p. 144).
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essencial, é ela que define uma intervenção profissional organizada. Mas, 
é reconhecido que no cotidiano dos espaços ocupacionais há limitações 
para sua efetivação.

Os assistentes sociais devem criar estratégias que possibilitem a prática 
profissional, fortalecendo e incentivando a participação dos usuários em 
congressos, conselhos de direitos, conferências, fóruns e debates que 
viabilizem o processo de transformação do meio em que vivem com a 
perspectiva de melhores condições de vida.

A profissão de Serviço Social está inscrita em uma dinâmica da história 
da sociedade em que ocorrem as relações sociais.

As formas com as quais o Serviço Social vai se delineando dá a 
dimensão de sua origem e de como foi evoluindo ao longo do tempo.

Inicia com forte influência da Igreja Católica e doutrinas religiosas 
e, aos poucos, vai adquirindo uma formação teórico-metodológica, 
técnico-operativa e ético-política que a transforma em uma profissão 
crítica e desafiadora.

O Serviço Social interfere nos processos relacionados 
com a reprodução social da vida, desenvolvendo sua ação 
profissional em situações sociais que afetam a qualidade de 
vida da população em geral e, sobretudo dos setores mais 
empobrecidos da sociedade, objetivando melhorar essas 
condições sob múltiplos aspectos (YAZBEK, 2006, p. 124).

O Serviço Social afirma-se como uma especialização 
do trabalho coletivo, inscrito na divisão sociotécnica de 
trabalho, ao se constituir em expressão de necessidades 
históricas, derivadas da prática das classes sociais no ato 
de produzir seus meios de vida e de trabalho de forma 
socialmente determinada. [...] seu significado social de-
pende da dinâmica das relações entre as classes e dessas 
com o Estado nas sociedades nacionais em quadros con-
junturais específicos (IAMAMOTO, 2004, p. 203).

[...] a profissão é socialmente determinada por circuns-
tâncias sociais objetivas, as quais conferem uma dire-
ção social predominante à prática profissional [...], se 
os processos históricos impõem limites e descortinam 
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Outro ponto a ser destacado é a questão do processo formativo 
dos assistentes sociais. Como você já sabe, no início do surgimento da 
profissão, a formação profissional estava voltada aos conhecimentos 
teóricos com influência dos ensinamentos religiosos e o profissional agia 
de uma forma assistencialista e voluntarista.

Com as discussões que foram surgindo acerca da profissão, 
outros significados tomaram conta da formação profissional e 
fizeram com que houvesse uma reflexão crítica da profissão.

É com esse novo espírito de uma prática sociopolítica que o assistente 
social vem construindo a história da profissão e procura cada vez mais 
se envolver efetivamente “[...] com a construção de uma nova cidadania 
coletiva, capaz de abranger as dimensões econômicas, políticas e culturais 
da vida dos produtores de riqueza, do conjunto das classes subalternas” 
(IAMAMOTO, 2004, p. 185).

O debate contemporâneo do Serviço Social está pautado no 
pensamento marxiano (Marx), por entender o ser social como um sujeito 
marcado pelas questões do capitalismo, tanto na sua forma de viver, 
quanto na forma de pensar  mundo material e intelectualmente. 

potenciais alternativas à prática profissional, essas não 
se traduzem imediata e mecanicamente na órbita pro-
fissional. Encontram-se sujeitas a inúmeras mediações 
que tem de ser apropriadas e elaboradas pelos agentes 
profissionais — seja no nível da produção intelectual, seja 
no das estratégias de ação — de modo que se moldem 
como respostas teóricas e técnico-políticas às demandas 
emergentes naquele campo de possibilidades (IAMA-
MOTO, 2004, p. 204).

[...] Os rumos assumidos pelo amplo debate efetuado 
na década de 1980 apontaram, ainda, para o privilégio 
— ainda que não a exclusividade — de uma teoria social 
crítica, desveladora dos fundamentos da produção e 
reprodução da “questão social”. Perfil este que se com-
plementa com uma competência técnico-política, que 
permita, no campo da pesquisa e da ação, a construção 
de respostas profissionais dotadas de eficácia e capazes 
de congregar forças sociais em torno de rumos ético-
políticos voltados para uma defesa radical da democracia 
(IAMAMOTO, 2004, p.185).
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A trajetória histórica do Serviço Social envolve o conhecimento 
teórico-metodológico da profissão, uma vez que a prática profissional é 
sistematizada a partir do conhecimento teórico em consonância com a 
compreensão da realidade.

Já o conhecimento metodológico necessita de uma apreensão maior 
das “[...] dimensões de universalidade, particularidade e singularidade na 
análise dos fenômenos presentes no contexto da prática profissional” 
(IAMAMOTO, 2004, p. 191).

O Serviço Social, enquanto profissão, materializa-se nas relações 
sociais e se concretiza a partir do processo histórico da sociedade.

Cabe apontar, ainda, que os desafios da profissão surgem na prática 
cotidiana, em que se dá o contato com os sujeitos e com seu modo 
de viver. Os assistentes sociais precisam decifrar e compreender as 
formas de organização dos grupos sociais, para que possam construir 
um projeto profissional que atenda às necessidades dos sujeitos, tanto 
na sua individualidade como na coletividade.

Nisso consiste uma formação profissional que dê suporte teórico, 
ético e político, contribuindo para uma prática comprometida com 
a participação democrática e cidadã, formulando propostas reais de 
enfrentamento da questão social e permitindo o envolvimento dos 
sujeitos na condução da transformação da sua própria realidade e da 
sociedade.

As dificuldades e os desafios enfrentados pelos profissionais se dão 
mediante a falta de recursos dos órgãos públicos, pela burocratização 
dos serviços públicos ou pela imposição de normas e regras que regem 
o setor privado, na busca de maior lucratividade e exploração da mão 
de obra.

Nesse sentido, Iamamoto (2004, p. 161) diz que “[...] este quadro 
tem sido fonte de angústias e questionamentos sobre o nosso papel 
profissional, diante da dificuldade de criar, recriar e implementar 

O fazer profissional do assistente social é definido como 
atividade, ou o próprio trabalho fazendo parte de deter-
minado processo de trabalho historicamente construído 
e socialmente determinados pelo jogo de forças, que 
articulam uma dada totalidade social (NICOLAU, 2004, p. 
85-86).
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propostas de trabalho, podendo estimular a burocratização e o vazio 
profissional”.

O assistente social dispõe de ferramentas teóricas e de técnicas para 
exercer sua profissão, mas se vê conduzido por diretrizes de políticas 
públicas e empresariais, por pressões sociais que condicionam sua 
ação para atender interesses das instituições. A prática profissional 
está intimamente ligada às relações de poder institucional que se 
estabelecem no meio em que estamos inseridos.

No Brasil, devido à grande concentração de renda por uma parcela 
reduzida da sociedade, aumenta significativamente o número de 
pessoas desprovidas do acesso aos direitos básicos de sobrevivência. 
Muitas vezes, para atendermos a essas necessidades primordiais, 
esbarramos em limites de ordem social, cultural, econômica e política. 
Entretanto, por meio de conhecimentos teóricos e metodológicos, 
podemos criar mecanismos que possam amenizar a situação 
apresentada.

Estando nossa prática profissional pautada em valores éticos e 
políticos, precisamos vencer os desafios e limites que se impõem à 
nossa profissão e esta se torna uma luta cotidiana. Sendo assim, 
não podemos nos esquecer também de toda trajetória histórica do 
Serviço Social e perceber que todo esse processo de construção da 
identidade profissional ocorre num movimento dinâmico permeado 
de transformações sociais.

O assistente social se vê mobilizado cotidianamente por problemas 
que, muitas vezes, não consegue solucionar. Essas dificuldades 
impostas ao profissional mostram que os obstáculos a serem vencidos 
ainda são inúmeros.

Os assistentes sociais, no Brasil, são “jovens intelectuais” 
quando comparados a outros ramos profissionais de maior 
tradição e acervo no campo da produção acadêmica. Mas 
esta “juventude”, condicionada pela trajetória histórica 
da própria profissão na sociedade brasileira, não significa 
hoje subalternidade intelectual: ao contrário, a tardia 
familiarização com os cânones e exigências do mundo 
científico tem sido assumida como desafio, no sentido de 
superar as limitações do passado com vigor, tenacidade e 
produtividade (IAMAMOTO, 2004, p. 106).
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Assim:

Nessa perspectiva, a atuação profissional se vê cada vez mais 
compelida a adotar critérios para o atendimento dos serviços sociais 
e benefícios, pois a demanda tem aumentado significativamente 
e o Estado, que é o prestador dos serviços públicos, não viabiliza 
condições de oferecer programas direcionados à população no 
que tange aos serviços básicos de saúde, habitação, segurança, 
educação etc.

Partindo da questão da seleção da população com a definição 
de critérios para o atendimento, alguns princípios estabelecidos pela 
Lei Orgânica de Assistência Social não são totalmente respeitados, o 
que pode se tornar um entrave para a atuação profissional. 

É claro que os desafios encontrados na profissão não podem 
imobilizar ou engessar as ações dos profissionais; pelo contrário, 
isso deve fazer com que tenhamos mais força para enfrentar as 
dificuldades e os entraves do cotidiano.

Partimos de uma visão idealizadora, mas, mesmo assim, devemos 
ter propósitos estabelecidos para alcançar nossos objetivos, 
buscando sempre a garantia dos direitos da população. 

[...] o assistente social, por estar inserido na ponta final da 
prestação dos serviços, vê-se, institucionalmente, cada vez 
mais compelido a exercer a função de um juiz rigoroso da 
pobreza, técnica e burocraticamente conduzida, como 
uma aparente alternativa à cultura do arbítrio e do favor 
(IAMAMOTO, 2004, p. 161).

[...] II — universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas;[...] IV — igualdade de direitos no acesso 
ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais 
(BRASIL, 1993).

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O Conselho Federal de Serviço Social- CFESS e os Conselhos Regio-
nais de Serviço- CRESS têm algumas responsabilidades e atribuições que 
direcionam os profissionais da área da assistência social. Todo profissional, 
para atuar na legalidade em nosso país, deverá obrigatoriamente estar 
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2. Diante das necessidades da sociedade recente, buscando formar 
profissionais com conhecimento generalista crítico, a Associação Brasileira 
de Ensino em Serviço Social promoveu assembleia que aprovou em 1996 o 
currículo mínimo para o curso de Serviço Social. Sobre os núcleos temáticos 
do currículo, classifique V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

(  ) Eles estão interligados de forma a proporcionarem uma ampla 
qualificação aos assistentes sociais.
(  ) Possuem, entre outros, o objetivo de fazer com que o acadêmico 
compreenda como os sujeitos se desenvolvem em sociedade.
(  ) Possibilitam que o estudante desenvolva conhecimentos necessárias 
para o desenvolvimento da prática profissional.
(  ) Os núcleos agrupam conteúdos desnecessários para a compreensão 
do processo de trabalho do assistente social.

inscritos no CRESS de sua região de atuação. Esses Conselhos se constituem 
como:

I. Planejadores e executores de políticas sociais junto à população.
II. Entidades de personalidade jurídica que têm por objetivo disciplinar e 
defender o exercício da profissão de assistente social.
III. Coordenadores dos assistentes sociais em todo território nacional.
IV. Órgão responsável por fiscalizar programas sociais e políticas púbicas. 

Agora, assinale a alternativa correta:

(  ) As opções I, III e IV estão corretas.
(  ) Somente a opção II está correta.
(  ) Somente a opção I está correta.
(  ) As opções II e IV estão corretas.

Fique ligado

Nesta unidade, você aprendeu que:

• No Brasil, o Serviço Social se concretiza, enquanto profissão, a 
partir do momento em que os conflitos de classe começam a 
se tornar problemas sociais, mas o processo de construção da 
profissão não acontece de forma contínua e linear;

• Diante do aumento expressivo das desigualdades sociais, o 
assistente social tem sua profissão reconhecida e legitimada;
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• O movimento de reconceituação surgiu de uma crise ideológica 
na qual o Serviço Social questionou sua burocratização e sua 
servidão às classes dominantes;

• Na atualidade, a prática do assistente social deve estar pautada 
no projeto ético-político do Serviço Social.

• A primeira escola de Serviço Social no Brasil foi criada em 
decorrência da ampliação das práticas de assistência social;

• Para habilitar-se como assistente social é necessário ter 
graduação no Curso de Serviço Social e estar inscrito no 
Conselho Regional de Serviço Social da região na qual 
desenvolve suas atividades profissionais;

• Quando o Serviço Social se torna Laico passa a constituir 
um diálogo com as ciências sociais e se aproxima dos 
movimentos que buscavam os direitos civis;

• Em 1996 foi aprovado a Proposta do Currículo Mínimo para 
o Curso de Serviço Social;

• O currículo do Serviço Social contribui para transformar o 
homem em um ser político capaz de transformar a realidade.

• A Lei (8.662∕93) de Regulamentação da Profissão se consolida 
enquanto questão ética-política da profissão e traz em seu 
conteúdo as formas legítimas para a atuação do profissional.

• Em conjunto com as novas e antigas expressões da já 
conhecida questão social, o Serviço Social vem enfrentando, 
do ponto de vista técnico-operativo, ético-político e teórico 
metodológico um enorme desafio.

Para concluir o estudo da unidade

Acadêmico, chegamos ao final de mais uma disciplina; para se 
aprofundar no assunto sugerimos a leitura dos livros de Iamamoto 
“Relações Sociais e Serviço Social no Brasil” e “O Serviço Social na 
Contemporaneidade: trabalho e formação profissional”.

Sucesso em sua caminhada acadêmica, desejo que você tenha 
realizado bons estudos!
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Na atualidade, o assistente social é um profissional de nível superior 
que trabalha na defesa e garantia de direitos, intervindo em benefício dos 
usuários. Por outro lado, possui limites dentro de seus campos de trabalho. 
Desta forma precisa estar em constante formação para desenvolver seus 
conhecimentos teóricos que lhe possibilitem desempenhar suas funções 
profissionais na realidade social. Assinale V para as sentenças verdadeiras e 
F para as falsas:

(  )  O assistente social tem limitações institucionais para intervir nas 
demandas trazidas pela população usuária, depende de autorização do 
responsável pela instituição, que também define os instrumentais a serem 
utilizados. 
(  )  O assistente social busca atender as necessidades dos usuários, mas 
precisa ter clareza dos limites impostos pela instituição onde trabalha. 
(  )  No cotidiano os assistentes sociais precisam nortear-se por uma teoria 
social crítica e assumir uma atitude profissional comprometida com o 
atendimento das necessidades humanas. 
(  )  Na concretização do exercício profissional, é recorrente os assistentes 
sociais lidarem com problemas que, muitas vezes, ultrapassam à sua 
intervenção direta.

2. No contexto da crise do capital o trabalho dos assistentes sociais deve 
transcender o atendimento rotineiro, pois no cotidiano as necessidades são 
pela resolução de problemas e não pelo mero recebimento de benefícios. 
Com referência ao trabalho do assistente social, assinale a alternativa 
CORRETA:

(  ) A prática do assistente social não exige postura crítica, pois ele está ali 
para resolver problemas e não produzir conhecimentos.
(  ) A rotina intensa do assistente social não deve impedir o profissional de 
ultrapassar o atendimento rotineiro. 
(  ) No espaço de trabalho o assistente social não deve permitir que a 
sociedade intervenha na destinação de recursos.
(  ) O assistente social precisa desempenhar suas atribuições sem voltar-se 
para as questões éticas.

3. A autonomia profissional não é um privilégio, para a prática profissional 
do Serviço Social é um direito essencial que consta no código de ética e na 
lei que regulamenta a profissão. Com referência à autonomia profissional, 
assinale a alternativa CORRETA:
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(  ) Ela é delegada somente para o profissional que trabalha sem vínculo 
empregatício.
(  ) No exercício da profissão ela se torna incompatível com as atribuições 
do assistente social.
(  ) Representa somente a liberdade de dar soluções para problemas 
imediatos.
(  ) É assegurada enquanto direito legalmente do assistente social.

4. O projeto profissional do assistente social, voltado para a defesa da massa 
trabalhadora, não foi construído de forma linear. Ele é resultado de um 
processo de transformação do meio social, político, econômico e de outras 
questões legais. Sobre o que fortaleceu legalmente o projeto profissional do 
assistente social, assinale as sentenças a seguir:
I. Promulgação da Constituição de 1988.
II. Regulamentação da profissão.
III. Período Militarista.
IV. Criação da Lei orgânica da Assistência Social. 

Agora, assinale a alternativa CORRETA:
(  ) Somente a afirmativa II está correta.
(  ) As afirmativas III e IV estão corretas.
(  ) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
(  ) Somente a afirmativa III está correta.

5. O objeto de trabalho do profissional em Serviço Social é a questão social, 
que está presente nas relações dos sujeitos na sociedade, em uma dinâmica 
de lutas e conflitos na busca pela diminuição das desigualdades sociais. 
Sobre o compromisso ético-político na construção de uma sociedade mais 
justa, assinale as sentenças a seguir:
I. É imprescindível reafirmarmos diariamente o compromisso na busca por 
uma sociedade mais justa.
II. O profissional em Serviço Social deve ter o compromisso voltado para a 
emancipação humana. 
III. O projeto ético-político deve ser dissociado do projeto profissional.
IV. A práxis profissional do assistente social deve estar pautada no projeto 
ético-político.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:
(  ) Somente a afirmativa II está correta.
(  ) As afirmativas III e IV estão corretas.
(  ) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
(  ) Somente a afirmativa III está correta.



U4 - O serviço social no Brasil 183

Referências
AGUIAR, Antonio Geraldo de. Serviço social e filosofia: das origens a Araxá. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 1995.

BARBALHO, Helder. Pessoas com deficiência terão direitos antecipados. Dez. 2013. 
Disponível em: <http://www.helderbarbalho.com.br/posts/view/169/pessoas_com_ 
deficiencia_terao_direito_antecipado>. Acesso em: 14 mar. 2014.

BATISTA, Erica. O assistente social e o mercado de trabalho. Disponível em: <http://www. 
livrosbrasil.com.br/det_artigoslivros.asp?id_artigos=43>. Acesso em: 16 mar. 2014.

BEHRING, Elaine Rossetti; SANTOS, Silvana Mara Morais dos. Questão Social e direitos. 
Serviço Social: Direitos Sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS∕ABEPSS, 2009.

BRANDÃO, André Augusto. Liberalismo, neoliberalismo e políticas sociais. Revista Serviço 
Social e Sociedade, São Paulo, n. 36, 1991.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1995.

BRASIL. Lei n. 8.662/93. Regulamenta a profissão do assistente social e dá outras 
providências. Disponível em: <www.cfess.org.br>. Acesso em: 29 jul. 2008.

BRASIL. Lei n. 8.742/93. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm >. 
Acesso em: 11 mar. 2014.

CASTRO, Manuel Manrique. História do serviço social na América Latina. São Paulo: 
Cortez, 2008.

CASTRO, Manuel Manrique. História do serviço social na América Latina. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2010.

CENTRO BRASILEIRO DE COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS SOCIAIS  — 
CBCISS. Documento de Araxá. Debates Sociais, suplemento, 1965

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Antecedentes: a origem sob o controle 
estatal. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/cfess_historico.php>. Acesso em: 11 mar. 
2014. 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL. Agora é lei! Disponível em: <http://cress-
sc. org.br/?p=782>. Acesso em: 20 mar. 2014.

FALEIROS, Vicente de Paula. O saber profissional e o poder institucional. São Paulo: 
Cortez, 1987.

FALEIROS, Vicente de Paula. Reconceituação do serviço social no Brasil: uma questão em 
movimento? Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, v. 26, n. 84, p. 21-36, nov. 
2005.

FREIRE. Lúcia Maria de Barros. Serviço Social na reestruturação produtiva, Espaços, 
programas, direções e processos do trabalho profissional. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

GARCIA, Pâmi. Você se casa com a família dele(a). Mai. 2013. Disponível em: <http://
pamigarcia.com/2013/05/voce-se-casa-familia-delea.html>. Acesso em: 14 mar. 2014. 



U4 - O serviço social no Brasil184

HÖFLING, Eloísa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos CEDES, São 
Paulo, ano 21, n. 55, nov. 2001.

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e serviço social no 
Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 5. ed. São Paulo: Cortez, 
1986.

_______. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação 
histórico-metodológica. 33. ed. São Paulo: , Cortez, 2011.

IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. São Paulo: Cortez, 2004.

_______. Marilda Villela. Renovação e conservadorismo no serviço social. São Paulo: 
Cortez, 2008.

_______. Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 20 ed. São Paulo: Cortez, 2011a.

_______. Marilda Villela. Renovação e conservadorismo no serviço social. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2011b.

JAPIASSU, Hilton Ferreira. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1992.

JARDIM, Lauro. Depois do bolsa família, bolsa atleta... agora vem aí o bolsa idoso. Ago. 
2013. Disponível em: < http://portal.gazetafm95.com.br/noticias/depois-do-bolsa-familia-
bolsa-atleta-agora-vem-ai-o-bolsa-idoso>. Acesso em: 14 mar.2014. 

MANFROI, Vania Maria. Exercício Profissional e Projeto Ético — Político. Jornal do 
Conselho de Serviço Social — CRESS 12º Região. Florianópolis: 2013. 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço social: identidade e alienação. 13. ed. São Paulo: Cortez, 
2009.

NASCIMENTO, Alexandre do; SILVA, Andréa F.; ALGEBAILE, Maria E. B. Estado, mercado 
e trabalho: neoliberalismo e políticas sociais. In: NEVES, Lúcia (Org.). O empresariamento 
da educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: 
Coletivo de Estudos sobre Política Educacional; Xamã, 2002.

NETTO, José Paulo. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós-
64. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1998.

_______. Capitalismo monopolista e serviço social. São Paulo: Cortez, 2001.

_______. O movimento de reconceituação: 40 anos depois. Serviço Social e Sociedade, 
São Paulo, n. 84, p. 5-20, 2005.

_______. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64. 15. ed. 
São Paulo: Cortez, 2010.

NICOLAU, Maria Célia Correia. Formação e fazer profissional do assistente social: trabalho 
e representações sociais. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 79, set. 2004.

PEREIRA, Potyara Amazoneida P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos 
sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 



U4 - O serviço social no Brasil 185

RAICHELIS, R. Esfera Pública e Conselhos de Assitência Social: caminhos da construção 
democratica. São Paulo: Cortez, 2009.

ROLOFF, Samantha. Entrevista. Jornal do Conselho de Serviço Social — CRESS 12º 
Região. Florianópolis: 2013. 

SILVA, Cleusa Teresinha Azambuja da; MELLO, Cristina Didonet Nery Cunha; LEAL, 
Laura Regina do Canto; SANTOS, Maurinto Reis dos. A inaplicabilidade do conceito de 
populismo pós 1954. Revista Historiador. Dez. 2010.

SILVA, Maria Ozanira e Silva. A formação profissional do assistente social: inserção na 
realidade social e na dinâmica da profissão. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1995.

_______. O serviço social e o popular: resgate teórico-metodológico do Projeto 
Profissional de Ruptura. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

SILVA, Maria Ozanira Silva e; YASBEK, Maria Carmelita; GIOVANNI, Geraldo di. A política 
social brasileira no século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. 
São Paulo: Cortez, 2004.

SIMIONATO, Ivete. O Exercício Profissional do Assistente Social Frente ao 
Desenvolvimentismo na Atualidade. Jornal do Conselho Regional de Serviço Social — 
CRESS 12º Região Setembro de 2013.

TERRA DOS HOMENS. Inscrições abertas para o prêmio criança 2014. Fev. 2014. 
Disponível em: <http://www.empresascontraexploracao.com.br/?p=2125>. Acesso em: 
14 mar. 2014.

TORRES, Iraildes Caldas. As primeiras-damas e a assistência social: relações de gênero e 
poder. São Paulo: Cortez, 2002.

VIEIRA, Ana Cristina de Souza. Serviço social e Positivismo. Revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo, ano 8, n. 24, p. 71-78, ago. 1987.

VIEIRA, Balbina Ottoni. História do serviço social: contribuição para a construção de sua 
teoria. 4. ed. São Paulo: Agir, 1985.

_______. História do serviço social: contribuição para a construção de sua teoria. 5. ed. 
São Paulo: Agir, 1989.

_______. Serviço social: precursores e pioneiros. Rio de Janeiro: Agir, 1994.

YAZBEK, Maria Carmelita. A assistência social na prática profissional: histórias e perspectivas. 
Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, v. 27, n. 85, p. 123-132, mar. 2006.



FUNDAMENTOS DO 
SERVIÇO SOCIAL I

U
N

O
PA

R
FU

N
D

A
M

EN
TO

S D
O

 SER
V

IÇO
 SO

CIA
L I

9 788568 075227

ISBN 978-85-68075-22-7

FUNDAMENTOS DO 
SERVIÇO SOCIAL I

U
N

O
PA

R
FU

N
D

A
M

EN
TO

S D
O

 SER
V

IÇO
 SO

CIA
L I

9 788568 075227

ISBN 978-85-68075-22-7

FUNDAMENTOS DO 
SERVIÇO SOCIAL I

U
N

O
PA

R
FU

N
D

A
M

EN
TO

S D
O

 SER
V

IÇO
 SO

CIA
L I

9 788568 075227

ISBN 978-85-68075-22-7


	Página em branco



