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Resumo: Este artigo é fruto de estudos e de reflexões realizadas sobre os fundamentos do 
Serviço Social e traz elementos que auxiliam a compreensão de seu processo histórico de 
institucionalização e legitimação no Brasil. O referencial teórico pesquisado aponta a gênese 
da profissão relacionada com o modo de produção capitalista, em sua fase monopolista, e 
com a Igreja Católica. Em termos metodológicos, realizamos uma revisão bibliográfica no 
que tange aos fundamentos do serviço social e resgatamos o diálogo com a tradição 
marxista, do pensamento dialético, na perspectiva da totalidade e da historicidade. 
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Abstract: This paper is a result of studies and reflections about the foundations of Social 
Work and it brings elements that help the understanding of its historical process of 
institutionalization and legitimation in Brazil. The theoretical researched points to the genesis 
of the profession related to the capitalist mode of production, in monopolistic phase, and to 
the Catholic Church. In methodological terms, we carried out a bibliographical revision 
regarding the foundations of social work and rescued the dialogue with the Marxist tradition, 
dialectical thinking, in the perspective of totality and historicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de estudos e reflexões realizadas sobre os fundamentos do Serviço 

Social e traz elementos que auxiliam a compreensão de seu processo histórico de 

institucionalização e legitimação no Brasil. Este último, pela reconstrução do significado 

social que a profissão adquire na sociedade capitalista. 
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O período da gênese da profissão se relaciona com o modo de produção capitalista e de 

suas forças produtivas, em sua fase monopolista, e em relação com a Igreja Católica. É 

importante frisar que o Serviço Social vai nascer dentro desse processo de reprodução 

capitalista. Seria, então, por meio da acumulação capitalista que se organizariam as funções 

do Estado e as lutas de classe. Nesse cenário, iniciar-se-ia uma tensão entre os 

assalariados, digam-se explorados, e os donos dos meios de produção. Nesse 

tencionamento é que se fez necessário uma profissão: a de assistente social. 

Partimos, junto com Yazbek (2009a, p. 128), da posição que o significado social da 

profissão só pode ser desvendado a partir da ultrapassagem da análise do Serviço Social 

em si mesmo. Nessa perspectiva, o primeiro ponto é entender a profissão sempre em 

interlocução com a sociedade, por isso é preciso situá-la no contexto das relações mais 

amplas, próprias da sociedade capitalista de produção, e no âmbito das respostas que o 

Estado e a sociedade constroem frente à questão social e às suas múltiplas manifestações. 

Para uma apreensão do Serviço Social na sociedade capitalista, faz-se necessário uma 

compressão anterior do conceito de reprodução social. Este último, na tradição marxista, 

refere-se ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais na sociedade do 

capital, isto é, [...] “a reprodução das relações sociais é entendida como a reprodução da 

totalidade da vida social”. Dessa forma, além da reprodução do modo de produção e da vida 

material, engloba também a reprodução espiritual e das formas de consciência social por 

meio das quais as pessoas se posicionam na vida social. 

Se há um processo complexo nesse meio, é o processo de reprodução da totalidade das 

relações sociais na sociedade. É nele que está contida a possibilidade do “novo, do diverso, 

do contraditório, da mudança” (YAZBEK, 2009a, p. 127). Trata-se de uma totalidade em 

movimento, ou seja, em permanente reelaboração. O mesmo movimento que cria as 

condições necessárias para a reprodução da sociedade, também recria os conflitos dessa 

relação, bem como de suas possibilidades de superação - transformação. 

O Serviço Social participa, ao mesmo tempo, da reprodução dos interesses do capital, como 

das respostas às necessidades de sobrevivência da classe que vive do trabalho. Com ares 

de dicotomia, na verdade trata-se de uma polarização de interesses presentes no trabalho 

do/a assistente social, vez que as classes sociais e seus respectivos interesses só existem 

em relação e são, essencialmente, contraditórias. É, pois, por participar da reprodução da 

vida social é que o/a assistente social pode criar estratégias – profissionais e políticas – que 

reforcem os interesses da população. 
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Em termos metodológicos, resgatamos aqui o diálogo com a tradição marxista, do 

pensamento dialético, na perspectiva da totalidade e da historicidade, com o trabalho dos/as 

assistentes sociais, intelectuais orgânicos. 

Ao citar o trabalho do/a assistente social, é necessário elucidar que tomamos como base a 

categoria trabalho por meio do legado deixado por Karl Marx. Com essa base, temos a 

clareza do processo de trabalho e de que atividade humana ao transformar a natureza para 

satisfação de suas necessidades, também participa do processo de criação e valorização do 

capital. 

2. A RELAÇÃO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL E A IGREJA CATÓLICA 

Considerando os apontamentos de Wanderley e Yazbek (2016, p. 18): 

 

Especialmente no primeiro lustro do século XX, a igreja católica buscava 
fortalecer-se e reatualizar seu poder, seja pelas inciativas de restauração de 
seu poder político, seja pela busca de influir no processo de formação das 
elites e de busca de sua legitimação diante do Estado. 

 

A Igreja Católica vai perdendo seus espaços de influência no período da Revolução 

Industrial e tentará retomar sua influência e seus fiéis. A igreja vai desenvolver a ideia de 

que é preciso chegar ao cerne da questão social, porém na lógica de visar o bem comum na 

perspectiva religiosa da igreja naquele momento (conservadora). 

Podemos analisar que, na verdade, a Igreja movia-se num projeto de reforma social e de 

luta pela hegemonia cristã (perigo em função da influência marxista e proposta liberal). Para 

a Igreja ter o domínio ideológico ela precisa que os grandes pensadores fossem dela – 

preocupada com a formação de elites pensantes. Como isso, ocorre um controle da igreja 

sobre os intelectuais e os profissionais (CASTRO, 1993). 

Essa interferência da Igreja Católica no Serviço Social, dentro daquele contexto histórico, se 

deu de forma assistencialista, religiosa e caritativa. Esse cenário se modifica conforme as 

transformações sociais reivindicam uma redefinição do assistencialismo católico e da 

doutrina social da Igreja (políticas e relação de poder). 

Segundo Castro (1993), um dos grandes elementos que colaboraram para o surgimento do 

Serviço Social relacionado à Igreja Católica, foi a conhecida Ação Católica. Dialogando com 

Aguiar (1982), o autor traz como missão da Ação Católica a “Divulgação da doutrina da 

Igreja em vista à reforma social”, o que vai resultar em semanas sociais, nas organizações 

católicas para operários, agricultores, profissionais liberais e escolas. 
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As autoras Wanderley e Yazbek (2016, p. 18), em estudo sobre a trajetória de Nadir Gouvêa 

Kfouri (fez parte da primeira turma de serviço social no Brasil), contribuem para nossa 

exposição afirmando que nos encontros da Ação Católica, então realizada pela Igreja 

Católica, havia o método “ver-julgar-agir”. Este método era desenvolvido através de círculos 

de estudos, tinham como referenciais as encíclicas papais e visavam à solução para o que 

entendiam como problemas sociais. Nadir, participou do exposto neste parágrafo. 

À época, a igreja contava com um discurso doutrinário centralizado e entre seus 

instrumentos mais importantes destacam-se as encíclicas papais. Duas delas tiveram 

fundamental importância: Rerum Novarum (Leão XIII em 15/05/1891), trazendo a 

naturalização da propriedade privada, naturalização da exploração, direitos naturais. Após, a 

Quadragesimo Anno (Pio XI, 15/05/1931, dois anos depois do Crack de 1929), esta última é 

mais política e está comemorando a citada Rerum Novarum.  

Em análise das encíclicas, podemos verificar que a igreja compreendia o que era a questão 

social e a exploração entre capital e trabalho, mas isso não significa que lutava contra seus 

determinantes. 

Dialogando com o autor Aguiar (1982), a Igreja Católica do século XX se deparava com um 

cenário em que operários viviam em grau extremo de miséria e de exploração decorrentes 

da industrialização. Fato que leva a igreja a se posicionar.  

Para Aguiar (1982), a igreja tinha como 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 de dar glória a Deus, dadas as condições em que vivem. Claro está, que 

a igreja preconizava a restauração dos costumes cristãos, a reforma social, a convivência 

entre classes e não a luta entre elas. 

3. A ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 1936 A 1945 

A origem histórica do Serviço Social institucionalizado no Brasil encontra-se no século XIX 

no contexto da Revolução Industrial. A primeira Escola de Serviço Social surge nos Estados 

Unidos em 1898 (Escola de Filantropia Aplicada, criada pela Sociedade de Organização da 

Caridade de Nova York, sob influência de Mary Richmond). 

Na América Latina, o Serviço Social surge em 1925 com a fundação da Escola de Serviço 

Social Dr. Alejandro del Rio, em Santiago no Chile. Nesse momento, o cenário estava 

marcado pelo processo de industrialização no continente e pelo surgimento de governos 

ditatoriais. Evidentemente, o processo de industrialização e de expansão das relações 

capitalistas provocou sequelas e instaurou um solo fértil para migração de camponeses 

expulsos de suas terras, crescimento urbano caótico, miséria, entre outros. 
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Não é de se surpreender que coubesse a um médico, no caso chileno, a iniciativa de fundar 

uma escola de serviço social, pois tal profissão, na época, era de grande significado social. 

Os continentes da América Latina e da Europa mantinham vinculações, este último 

provocou influências nos mais variados campos e atividades, assim como no serviço social. 

Desde seu nascimento, o Serviço Social latino americano sofreu influências externas: 

Europeias e Norte Americana.  Somente em 1965 que haveria uma busca de um Serviço 

Social voltado para a realidade do continente através do Movimento de Reconceituação. 

Como antecedentes é preciso, pois, identificar no operariado os sujeitos que demandariam o 

trabalho do/a assistente social. Este, era motivo de preocupação política e foi entendida a 

necessidade de se criar métodos para seu controle. Decretos e legislações (também 

trabalhistas) foram então criados para obtenção do controle político via Estado. Logo, as 

parcas medidas assistenciais existentes tinham como objetivo a eliminação de focos de 

tensões. 

A preocupação com a situação da classe operária desperta, com já visto, a atenção da 

Igreja. Para tanto, organizam-se movimentos de Ação Social e católica. 

No que tange ao trabalho assistencial na cidade de São Paulo, este é iniciado a partir da 

Santa Casa de Misericórdia (1715), instituição que atendia doentes sem recursos, infância 

abandonada e velhice desamparada (YAZBEK, 1980, p. 27-28). 

A primeira escola de Serviço Social no Brasil seria criada em 1936 pelo Centro de Estudos e 

Ação Social - CEAS (com princípios e ensinamentos cristãos). Esse Centro foi criado em 

1932. Seria este o responsável, mais tarde, por fundar a primeira Escola de Serviço Social 

do Brasil. A iniciativa de criação do CEAS adveio após a realização de um curso intensivo 

de “formação social para moças”, organizado pelas Cônegas de Santo Agostinho e dirigido 

pela Melle. De Leneux. (YAZBEK, 2009a, p. 130). 

O Centro de Estudos tinha por objetivo preparar pessoas para a execução de atividades no 

terreno da ação social. Seus membros eram militantes cristãs preocupadas com a difusão 

da formação e da ação social católica. Em 1934 implantam o movimento de Ação Católica 

em São Paulo. 

O CEAS não se limitou ao estudo teórico. Foram criados quatro centros operários e através 

de aulas (trabalhos manuais, higiene, etc.), as operárias eram atraídas para a realização de 

uma formação social e estudo de suas necessidades. Os centros operários funcionavam nos 

seguintes bairros na cidade de São Paulo: Brás, Ipiranga, Barra Funda e Belém (YAZBEK, 

1980, p.34). 

Figurou como primeira presidente do Centro a Sra. Odila Cintra Ferreira, com formação 

social na Escola Normal Social de Paris (formação em Ação Social). O objetivo do centro 

era “difundir a doutrina e a ação social da Igreja”. Em relação aos quatro centros operários, 
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mais tarde se tornariam sedes da Juventude Operária Católica e campos de estágio para 

futuras alunas de Serviço Social. 

O CEAS envia à Bruxelas, na Bélgica, Maria Kiehl e Albertina Ramos com a finalidade de 

realizarem Curso de Serviço Social. A marca Belga é assistencialista e isso vem para o 

Brasil com as duas pioneiras. É importante mencionar que os trabalhos possuíam um lado 

assistencialista, por meio das obras religiosas, mas também tem uma busca política por 

parte da Odila C. Ferreira. 

Cabe lembrar que, nesse período, a questão social ainda era vista pela Igreja como questão 

moral, de responsabilidade individual daqueles que a vivenciam (enfoque conservador, 

individualista e moralizador da questão social). 

É, pois, os referenciais da Doutrina Social da Igreja, do ideário franco-belga de ação social 

que norteiam o Serviço Social naquele momento histórico. Pela via da relação com a Igreja 

Católica, o Serviço Social é orientado por posicionamentos conservadores contrários aos 

ideários marxista e liberal, com vistas à recuperar a hegemonia do pensamento social da 

Igreja (YAZBEK, 2009a, p. 131). 

Enquanto o CEAS realizava seus cursos e atividades práticas, as duas alunas, Albertina 

Ferreira Ramos e Maria Kiehl, foram para a Europa realizarem o curso de Serviço Social na 

Escola Católica de Bruxelas. Elas retornam ao Brasil em 1935 e vão trabalhar na 

implantação da escola de Serviço Social. É importante lembrar que essa implantação foi 

facilitada pelos preparativos anteriores realizados pelos CEAS e pela então presidente, 

Odila C. Ferreira. 

A Escola de Serviço Social foi fundada, então, em 1936 e se manteve vinculada ao CEAS 

até 1972. Após, foi incorporada à Universidade Católica de São Paulo. Para fundar a Escola, 

foi convidada uma Belga. No entanto, devido a problemas de saúde, ela não pôde 

comparecer. Odila foi a Diretora da Escola por quatro anos, deixando marcas da influência 

belga (YAZBEK, 1980, p. 48). 

Nadir Kfouri foi convidada a fazer um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Com 

sua volta, assumiu a direção da Escola de Serviço Social. Logo após, Helena Junqueira 

também foi convidada e com seu retorno tomou a direção da referida Escola. É, pois, com 

ambas que o Serviço Social brasileiro recebe a influência americana (YAZBEK, 1980, p. 48). 

Portanto, o Serviço Social brasileiro incialmente se caracterizou, pelo conservadorismo 

católico, posteriormente pelo ideário franco-belga e, por fim, pela influência norte americana. 

É, pois, em 1940 que vai avançar tecnicamente via contato com o Serviço Social norte-

americano e adotar o suporte teórico-metodológico de matriz positivista (trabalha com as 

relações aparentes dos fatos, não aponta mudanças, apenas ajustes e conservação). 

Para a reprodução social da vida de parcela da classe trabalhadora, demandas foram 

postas por bens e serviços. Nesse momento, o Estado é pressionado a dar repostas. A ação 
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assistencial que emerge visa compatibilizar não apenas questões relativas às pessoas que 

vivem do trabalho, como também favorecer a industrialização, a acumulação e o controle 

social. 

O autor Castro (2003, p. 43), desdobra sua análise afirmando que o serviço social não tem 

faculdade de se autodeterminar. “As práticas profissionais, quaisquer que sejam, têm que 

ser inseridas no movimento geral das relações entre as classes e visualizadas como 

expressão dos seus interesses, organizando repostas distintas à contradição que existe 

entre elas”. 

Seria, então, via criação e desenvolvimento de instituições assistenciais que o Estado 

passaria a intervir no processo de reprodução das relações sociais. É, pois, na teia das 

relações sociais que são gestadas as condições para o Serviço Social, no processo de 

divisão social e técnica do trabalho, se constituir em espaço de profissionalização e 

assalariamento. 

No que tange à institucionalização do Serviço Social, esse processo se realiza Brasil na 

década de 1930 via mobilização do Estado e do Empresariado, com o suporte da Igreja 

Católica. 

3.1 A questão social e a “Rerum Novarum” 

A encíclica se divide em duas partes: “A solução proposta pelo socialismo” e “A solução 

proposta pela Igreja”. Menciona a necessidade da atenção à questão social e afirma que 

compete à Igreja a busca pelo “bem comum”. 

Esta encíclica defende a propriedade privada, fundamental para a produção capitalista, e faz 

enfrentamento as propostas socialistas de liquidar com a propriedade privada (CASTRO, 

2003, p. 53). Concebe o direito à propriedade como um direito natural que procede de 

generosidade divina.  

Analisando a encíclica, Castro (2003, p. 54-55), afirma que o Estado e a sociedade estariam 

sujeitos à vontade de Deus. Por tal motivo, a Igreja combatia os socialistas, pois atentavam 

contra o direito à propriedade privada de ordem “natural”. 

Por meio de análise crítica, sabemos que as classes sociais não foram dadas em um 

processo “natural”. Foram determinadas por relações sociais entre homens na sociedade 

capitalista, sendo as duas classes fundamentais divididas entre os detentores dos meios de 

produção que, consequentemente, apropriam o excedente socialmente produzido e aqueles 

que apenas possuem a força de trabalho para venda (burguesia e proletariado). 

A encíclica suscita a harmonia entre operário e patrão, definindo que cabe ao operário 

cumprir seu trabalho sem prejudicar o capital e sem o uso de violência contra o patrão. O 

operário deveria aceitar sua condição de explorado (atenção: a Igreja reconhece que há 

exploração para realizar essa solicitação). 
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Em suma, a encíclica foi uma resposta à situação da classe operária e, por meio deste 

documento de caráter político, tentou-se uma proposta de conciliação de classes. O 

discurso religioso é colocado em um patamar acima das classes sociais, demonstrando a 

autoridade suprema da religião. 

Segundo Castro (2003, p. 60), para a conciliação de classes, a Igreja propugna o exercício 

do assistencialismo. 

3.2 A “Quadragesimo Anno” e o novo apelo aos cristãos 

Reafirma-se nesta encíclica a importância da ação orientada contra paganismo e 

secularização (perder influência e caráter religioso). 

Segundo Castro (2003, p. 61), em 1925, por ocasião da I Conferência Internacional, fundou-

se a “União Católica Internacional de Serviço Social (UCISS)”, em Milão – Itália, 

incentivando a criação de escolas de serviço social (sob influência do catolicismo). 

Quatro anos mais tarde, a UCISS apoiaria a fundação da primeira escola católica de Serviço 

Social na América Latina, no Chile, a Elvira Matte de Cruchaga (dois anos antes da 

encíclica). 

A encíclica Quadragesimo Anno é datada de maio de 1931, ano em que se comemorou os 

quarenta anos da Rerum Novarum. Lançada no em tom mais radical que a anterior, em 

razão do contexto social, pós Revolução Russa e Primeira Guerra Mundial, e em meio à 

crise de 1929. 

Trata-se de uma encíclica coloca os assistentes sociais católicos como os encarregados do 

cuidado com a questão social, do espírito caridoso e da perícia técnica. Segundo Castro 

(2003, p. 64),  

 

Eis como a caridade, o messianismo, o espírito de sacrifício, a disciplina e a 
renúncia total passaram a ser parte constitutiva dos aspectos doutrinários e 
dos hábitos que acompanharam o surgimento da profissão sob a 
perspectiva católica, e não só por autodefinição interna, mas por um 
desígnio vaticano. 

 

A ação da Igreja colaborou para que se criasse e firmasse “a ideologia da conciliação de 

classes, da moralidade e da educação familiar, do repúdio aos conflitos e da busca de 

harmonia” (CASTRO, 2003, p. 65), inculcada no povo, seja por meio de ação 

evangelizadora, seja como parte de programas de ação social patrocinados pelo Estado. 

Travar a organização operária era vantajoso para os capitalistas, numa época em que o 

operariado tinha jornadas de trabalho de 14 horas diárias. 
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4. AVANÇOS EM BUSCA DA RUPTURA COM AS BASES TRADICIONAIS E 
CONSERVADORAS 

O questionamento do referencial teórico do serviço social tem início somente em meados de 

1960, cenário de expansão do capitalismo e de mudanças econômicas, políticas e culturais. 

Fato comum a toda América Latina foi a forma de desenvolvimento excludente e 

subordinado. Face a esse momento histórico, a profissão assume insatisfações e questiona 

o chamado “Serviço Social tradicional” por meio de um amplo movimento em diferentes 

níveis, a dizer, o teórico, o metodológico, o operativo e o político. 

Todo esse movimento seria chamado de Movimento de Reconceituação. No Brasil, especialmente os 

primeiro momentos, marcados pela ditadura militar vigente, priorizou, segundo Yazbek (2009b, p. 

148) “[...] um projeto tecnocrático/modernizador, do qual Araxá e Teresópolis são as melhores 

expressões. No que se refere ao Cone Sul latino americano, tal movimento assumiu uma 

perspectiva de contestação política. Mas, no desenrolar da histórica também enfrentariam 

ditaduras e longo silêncio. 

Aos poucos, o debate e a produção intelectual do serviço social brasileiro vão se 

modificando e emergem alguns desdobramentos no interior do Movimento de 

Reconceituação, chamados de vertentes de análise, seriam elas de acordo com análise de 

Netto (1994, p. 164-201):  

 Vertente modernizadora: caracterizada pela incorporação de abordagens 

funcionalistas, estruturalistas e sistêmicas de matriz positivista, todas estavam voltadas a 

modernização conservadora. 

 Vertente inspirada na fenomenologia: forma de reatualização do conservadorismo. 

 Vertente marxista: que remete à análise da sociedade de classes, mas inicialmente, 

trata-se de um marxismo sem Marx, ou seja, com a utilização do “marxismo althusseriano” 

de Louis Althusser, que recusou a via institucional e as determinações sócio históricas do 

Serviço Social. 

É, pois, com Iamamoto (1982) que a teoria social de Marx teria interlocução com o Serviço 

Social, enquanto matriz teórico-metodológica. Trata-se de uma teoria que apreende o ser 

social a partir de mediações, é um conhecimento que apreende dialeticamente a realidade 

social no bojo de seu movimento contraditório, movimento em que se engendra como 

totalidade as relações sociais, próprias da sociedade capitalista (YAZBEK, 2009b, p. 151). 

Esse referencial teórico contribuiu para a abordagem da profissão enquanto parte da 

organização da sociedade inserida no âmbito das relações sociais e partícipe do processo 

de produção e reprodução das relações sociais (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982). 

A partir de então, o Serviço Social brasileiro vai avançando e, em razão de todo exposto 

anteriormente, vai se afastando até o momento que rompe com a Igreja Católica. É, pois, o 
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projeto ético político profissional a expressão dessa ruptura com suas bases tradicionais e 

conservadoras. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2014, p.20), o significado histórico da profissão apenas 

pode ser desvendado considerando sua inserção na sociedade, instituída na e a partir da 

divisão social do trabalho. O serviço social apenas se afirma institucionalizado e legitimado 

na sociedade ao responder a necessidades sociais, por sua vez derivadas da relação entre 

classes sociais e produção e reprodução da vida e do trabalho de maneira socialmente 

determinada. Os aturoes, Iamamoto e Carvalho (2014, p.23), afirmam ainda que “O serviço 

social surge como um dos mecanismos utilizados pelas classes dominantes como meio de 

exercício do seu poder na sociedade”. 

O exercício profissional é polarizado pela luta de classes, de um lado, responde às 

exigências do capital e, de outro, responde às necessidades de sobrevivência da classe 

trabalhadora. É nesse jogo de forças sociais que se dá o trabalho do/a assistente social. 

Quando estudamos a trajetória do Serviço Social no Brasil, podemos observar que as 

pioneiras que deram vida a esta profissão foram muito corajosas. Foram mulheres à frente 

de seu tempo. As pioneiras foram ousadas, pois primeiro: eram mulheres; segundo: o 

espaço temporal - no século passado; terceiro: saíram do país - estudaram fora; por fim: 

ingressam no mercado de trabalho. Elas rompem com o “padrão socialmente imposto” da 

época. 

Vimos que falar na institucionalização e legitimação do Serviço Social no Brasil, remete 

relacioná-las com seu fundamento, os processos de reprodução social da vida, e nestes 

fazem parte as manifestações da questão social. 

A profissão de assistente social no Brasil teve marcas de um perfil influenciado pelo ideário, 

conteúdo e processos de formação ligados à igreja Católica. Longos anos foram marcados 

pela influência da Igreja no Serviço Social. Hoje, é o projeto ético político profissional a 

expressão dessa ruptura com suas bases tradicionais e conservadoras. 
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