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Resumo: Este artigo tem a finalidade de analisar algumas concepções de democracia 
presentes no Brasil, a partir de fins da década de 1970. Com isso analisar a concepção de 
democracia que parte dos profissionais do Serviço Social brasileiro se vinculou e 
fundamentou, a qual constituiu um dos princípios fundamentais do projeto ético-político. 
Para tal pesquisa, se faz necessário, análise de algumas produções teóricas de autores da 
profissão e áreas afins. Com isso caracterizar a concepção de democracia que orienta 
politicamente a profissão.   
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Abstract: This article has the purpose of analyzing some conceptions of democracy present 
in Brazil, from the end of the decade of 1970. With this to analyze the conception of 
democracy that part of the Brazilian Social Work was linked and grounded, which constituted 
one of the fundamental principles of the Ethical-political project. In this way, analyzing the 
democracy defended in the professional project there democracy seen more generally. For 
this research, it is necessary, analysis of some theoretical productions of authors of the 
profession and related areas. This characterizes the political orientation of the profession. 
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1. Aproximações acerca de concepções de democracia no brasil, a partir de 1970 

 

É preciso, mesmo que resumidamente, antes de analisar a relação do Projeto Ético-

Político do Serviço Social com a democracia, verificar algumas concepções de democracia 

que contribuiu para a “construção” desta “categoria” no interior do Serviço Social.  

Segundo Carlos Nelson Coutinho (1979, p. 34) “a luta pela conquista de um regime 

de liberdades políticos-formais que ponha definitivamente termo ao regime de exceção que, 

malgrado a fase de transição que se esboça, ainda domina em nosso País”. Notemos, 

inicialmente, que a democracia é meio para possibilitar a transição da ditadura, pela qual 

passava o Brasil (1964 a 1984), para um regime de garantias de liberdades políticos-

formais.  

Contudo, afirma Decio Saes (1994)  

 

(...) a contradição entre a igualdade político-formal, consagração da Constituição, e 
as “restrições e artificios reais” próprio de todas as sociedades de classe (...) A 
contradição, próprias as democracias burguesas, entre a igualdade político-formal e 
a desigualdade econômico-material é insuficiente para revelar ao proletariado a 
existência de um processo (capitalista) de exploração do trabalho. (SAES, 1994, 
171).  

 

O confronto com relação à concepção de democracia se desenha pelo primeiro caso 

ser democracia o caminho para a conquista das liberdades políticos-formais e o segundo 

caso, coloca-se como a democracia burguesa servindo sim para oferecer aos trabalhadores 

as formalidades das relações políticas, mas com o real interesse de ocultar o processo de 

produção e reprodução do capital, pois é nele que encontra-se a exploração da força de 

trabalho, consequentemente são nas relações capital e trabalho que centram-se as 

desigualdades econômicas, sociais e políticas. 

Outra questão crucial, são as dimensões da perspectiva de democracia, obviamente 

com processos, instrumentos, estratégias, etc, diferentes de acordo com a realidade dos 

continentes e seus países. Contudo, Coutinho (1979), defende a democracia com suas 

tarefas sendo o caminho da realização do socialismo de Estado. 

 

(...) essas tarefas não podem ser identificadas com a luta direta pelo socialismo, mas 
sim com um combate árduo e provavelmente longo pela criação dos pressupostos 
políticos, econômicos e ideológicos que tornarão possível o estabelecimento e a 

consolidação do socialismo em nosso País. (COUTINHO, 1979, p. 35). 
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De acordo com o referido autor, a história do Brasil prova a falta de construção de 

uma sociedade democrática. Antes de 1930, as decisões tomadas para impor seus lideres 

políticos, eram decididas por um pequeno grupo. Posteriormente a 1930, a situação política 

do Brasil, no sentido de eleger/impor seus lideres não alterou fundamentalmente, agora são 

as oligarquias agrárias, as burguesias industriais, nacional e internacional, ditando os 

caminhos do País. Dito isso, Coutinho (1979), justifica a renovação da democracia no Brasil. 

Por essa ausência da formação de uma sociedade democrática, faz necessário 

  

que o processo de renovação democrática assuma como tarefa prioritária de hoje a 
construção e consolidação de determinadas formas de relacionamento social que 
num primeiro momento, não deverão provavelmente ultrapassar os limites da 
democracia liberal. (COUTINHO, 1979, p. 42). 

 

Numa espécie de atualização do texto de 1979, Coutinho (2008) permanece 

afirmando a democracia como valor universal ao lembrar e citar uma das expressões 

contida no documento do Partido Comunista Italiano (PCI), “a democracia não é um 

caminho para o socialismo, mas sim o caminho do socialismo” Coutinho (2008, p. 20). O 

referido autor enfatiza ao se referir a democracia, agora em processo de democratização. 

Isto porque entende que ao tratar-se de democracia refere-se ao Estado, ao introduzir a 

questão do processo de democratização, a ênfase é dada aos acontecimentos que 

ocorreram e ocorrem para atingir determinados fins, neste caso, o socialismo.  

 

A consolidação de um regime democrático aparece como um pressuposto que 
devera ser reposto – conservando e ao mesmo tempo aprofundando – em cada 
etapa da luta pela completa realização dos objetivos finais das correntes socialistas. 
(COUTINHO, 1979, p. 43).  

 

De forma geral, Segundo Coutinho (2008), o sentido da renovação democrática 

cerca o processo de democratização e ampliação da esfera pública. Para tanto é preciso 

criar meios que consistam em superar uma questão central do capitalismo no Brasil 

atualmente. Ou seja, “superar a contradição existente entre, por um lado, a socialização da 

participação política, e, por outro, a apropriação não social dos mecanismos de governo da 

sociedade”. (Coutinho, 2008, p. 29). 

 

A luta pela renovação democrática (...) implica em conceber a unidade valor 
estratégico (...) a democracias de massas – enquanto democracia real (...) a tarefa 
da renovação democrática implica a crescente socialização da política (...) “elevar a 
nível superior” a democracia. (COUTINHO, 1979, p.45). 
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Há uma árdua dedicação de Coutinho (2008) para caracterizar que na sociedade 

brasileira há um contingente significativo de excluídos dos meios e das formas de 

participação política em processos de lutas sociais, cujo foco esta em conquistas concretas 

da população carente economicamente e ausentes de processos democráticos. Sendo 

assim, existem alguns instrumentos dentro e fora do alcance do Estado que devem ser 

apropriados pela classe trabalhadora, para unificar seus interesses. Isto é um desafio posto 

por um lado, para os partidos políticos de esquerda e sindicados. Entende-se, de acordo 

com Coutinho (2008), que esses partidos devem ter em seus programas, objetivos, metas, 

etc, que vislumbram atender questões de ordem imediata dos trabalhadores como é o caso 

de questões relacionadas à saúde e educação pública, mas com foco na tomada do poder 

político para trabalhar na perspectiva que Coutinho (2008, p. 155), definiu como “reformismo 

revolucionário”. Este reformismo significa reformas de curto e longo prazo, da mesma forma, 

de acordo com o Autor, são reformas que contemplam aos poucos a construção de uma 

nova sociedade, o socialismo. Expressão maior, talvez seja a reforma agrária. (COUTINHO, 

2008, p. 162).  

Neste processo os sindicatos também tem importância significativa, contudo não 

“sindicatos de resultados”, mas sindicatos que colocam na ordem do dia a politização para 

propor estratégias que tenha capacidade de pautar os interesses de vários segmentos da 

classe trabalhadora. Coutinho (2008). 

Outro mecanismo que Coutinho (2008) destaca, consiste da promoção de trabalho 

que inclua a sociedade na discussão, planejamento e controle democrático das políticas 

sociais. Atualmente são expressões das formas de controle, com a participação de parte da 

sociedade: os conselhos de assistência social, conselhos de saúde, conselhos de educação, 

dentre outros, nas esferas federal, estadual e municipal. Nesse sentido abre um campo de 

possibilidades para “inventar formas institucionais que combinem a democracia direta com a 

democracia representativa tradicional”. Coutinho (2008, p. 158).   

Enquanto para Moraes (2013), numa crítica a Coutinho (1979),  

 

ela (a democracia) ocupa o lugar da análise concreta e, em vez de marxismo, 
oferece um socialismo ético (mais igualdade, mais cidadania, mais “justiça social”, 
mais participação, menos excluídos, menos repressão policial), cuja expressão 
doutrinaria é o “valor universal” da democracia. (MORAES, 2013, p. 28). 

 

Segundo Moraes (2013, p. 23), “sobre as bases das relações capitalistas de 

produção, a democracia será sempre a forma política da dominação de classe burguesa”, 
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isto nos autoriza afirmar que a categoria democracia, embora possa ser necessária aos 

trabalhadores em determinados momentos, contudo, é limitada. “Produto da história, a 

democracia é entretanto realidade mais ampla – sempre histórica -  das formas institucionais 

em que se exprime”. Moraes (2013, p. 26). Ou seja, a realização da democracia esta ligada 

às instituições, sendo instituições no Estado burguês logo a democracia será burguesa, no 

Estado proletário ela muda de caráter, mas não significa afirmar que ela será o meio único 

para a realização do socialismo.  

Refletindo sobre a situação política da América Latina e sobretudo do Brasil, José 

Paulo Netto, afirma “a democracia política, entre nós, é simultaneamente uma necessidade 

e um limite para o projeto histórico-emancipador da classe operária enquanto agente 

primordial da emancipação das classes e camadas subalternas”. Netto (1986, p. 23 e 24). 

Sobre a necessidade, diz respeito às condições políticas colocadas na América Latina, a 

qual segundo Netto (1986), “a democracia política é o único meio de avanço da luta dos 

trabalhadores” frente aos imperativos do capital. Com relação ao limite, o ponto crucial: as 

instituições políticas as quais poderiam contribuir como núcleos de disseminação da 

democracia operária, estão sob o comando da burguesia. Como se percebe, há várias 

concepções de democracia. A proposta agora é analisar a concepção de democrcia que 

parte da profissão se vinculou, considerando sua relação com o Projeto Ético-político 

Profissional do Serviço Social brasileiro. 

 

2. A concepção de democracia presente no projeto ético-político do serviço social 

brasileiro  

 

No final da década de 1990 o professor José Paulo Netto, publica um texto que se 

tornou a principal referencia do projeto analisado, intitulado A construção do Projeto Ético-

Político do Serviço Social, no qual analisa e elabora suas ideias pautadas na construção 

deste projeto vinculado as lutas sociais que abrangiam vários segmentos da sociedade 

brasileira, sobretudo, a classe operária.  

Neste sentido, afirma Netto  

 

(...) com a reinserção da classe operária na cena política brasileira destacando uma 
nova dinâmica da resistência democrática, que a perspectiva da intenção de ruptura 
pode transcender a fronteira das discussões em pequenos círculos acadêmicos e 
polarizar atenções de segmentos profissionais ponderáveis. (NETTO, 2011, p. 248). 
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Vale ressaltar dois pontos. Primeiro, a perspectiva de intenção de ruptura 

(movimento de ruptura com o conservadorismo profissional, assim afirma Netto) que 

propiciou impulso para o projeto profissional, estava estritamente vinculado, mesmo que 

embrionariamente, ao movimento da década de 1960 e 1970, na qual a sociedade brasileira 

se organizava para opor-se a então instaurada ditadura “militar” no Brasil, mais 

precisamente em primeiro de abril de 1964. O segundo, estava articulado ao primeiro, 

democratizar o Estado brasileiro era a tarefa dos movimentos sociais e nesta a contribuição 

de parte dos assistentes sociais. Pois afirma o professor, “que a intenção de ruptura 

depende mais que as outras tendências operantes na categoria profissional de um clima de 

liberdades democráticas para avançar em seu processamento”. Netto (2011, p. 249). 

Segundo Netto (2011), é na década de 1960 que aparecem formas visíveis, no 

marco profissional, a criação de núcleos capazes de intervir com projeções societárias 

validas para as intervenções políticas dos movimentos sociais. 

Reafirmando a perspectiva da intenção de ruptura  

 

(...) esta perspectiva expressa genericamente, no plano do Serviço Social, as 
tendências mais democráticas da sociedade brasileira próprias da década de 
sessenta – mediatamente, o processo de afirmação protagônica da classe operária e 
seus aliados: imediatamente, as lutas pela recuperação deste processo já sob a 
ditadura. (NETTO, 2011, p. 257). 

 

Um ponto crucial e inegável é a evolução, do ponto de vista político, dos assistentes 

sociais (os inseridos na perspectiva de intenção de ruptura), obviamente, esta não era a 

única corrente no interior da categoria profissional, muito pelo contrario, era minoritaria, mas 

certamente, era a mais politizada. “A luta de significativa parcela da categoria contra a 

ditadura”, Guerra (2015, p. 42), vislumbra a oposição ao Estado ditador e em defesa do 

Estado Democrático e de Direito.  

De acordo com Netto (2011), o movimento que tornou parte da categoria profissional 

com o nível de politização mais qualificado e avançado tem momentos e lugares. Momentos 

se referem ao período que inicia na década de 1960 e vai até aproximadamente 1990. 

Lugares diz respeito a inserção de assistentes sociais em movimentos sociais, associações 

de moradores, sindicatos, organizações da categoria, dentre outros. 

Netto (2011) aponta que de meados da década de 1970 a meados de 1980 ocorre no 

interior do Serviço Social expressões que propiciou a expansão e “avanços” no campo 

teórico e metodológico. Isto se deve a oposição do profissional ao conservadorismo, que 

estava hipotecada à aproximação de parte dos profissionais e professores de Serviço Social 
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com as Ciências Sociais, logo a aproximação com a literatura “marxista” e “marxiana”. 

 

Numa palavra: a partir de meados dos anos oitenta, patentea-se que a perspectiva 
da intenção de ruptura não é apenas um vetor legitimo do processo de renovação do 
Serviço Social no Brasil – evidencia-se o seu potencial criativo, instigante e, 

sobretudo, produtivo. (NETTO, 2011, p. 267). 

 

Desta forma, ressalva Netto (2011), existe uma expansão de produção do saber no 

Serviço Social, com cursos de pós-graduação, ousando em suas análises, agora de cariz 

crítico, especialmente com relação a vertente conservadora da profissão. Isto não leva 

afirmar que o conservadorismo foi superado, mas significa um avanço na academia e fora 

dela, com isso o conservadorismo na profissão não manteve a influencia constatada 

anteriormente.  

Outro ponto que merece destaque, lembra Netto (2011), o avanço do Serviço Social 

na década de 1980 estava estritamente vinculado ao clima, posteriormente ao processo de 

transição de uma ditadura para uma democracia (Porém com bem sugere Lenin (2010), a 

democracia é uma forma de dominação de uma classe sobre a outra). Dessa transição 

deriva várias questões: alteração em legislações na área da categoria, e outras. Sobretudo, 

o que mais marcou, do ponto de vista legal, a Constituição Federal de 1988, ampliaram 

alguns direitos já conquistados pelos trabalhadores e criaram outros.  

De acordo com Netto (1999), há necessidade de sistemas democráticos para fazer 

valer projetos como o do Serviço Social brasileiro, por existir uma disputa de projetos na 

sociedade, onde a dimensão política, obrigatoriamente, envolve relações de poder. Estas 

relações incorporam novas demandas e aspirações, transformam-se e renovam conforme 

as conjunturas históricas e políticas.  

 

A luta pela democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no corpo 
profissional, criou o quadro necessário para romper com o quase monopólio do 
conservadorismo no Serviço Social: no processo de derrota da ditadura se inscreveu 
a primeira condição – a condição política – para a constituição de um novo projeto 
profissional. (NETTO, 1999, p. 10).   

 

Mais adiante Netto (1999), aponta outros elementos que devem constituir um novo 

projeto para a categoria do Serviço Social. E mais uma vez, a democracia é espaço de lutas 

e conquistas mesmo no Estado burguês, a saber: avanço teórico, metodológico e crítico nas 

produções teóricas do Serviço Social com a pós-graduação, a oposição ao conservadorismo 

profissional que, inclusive se expressou no código de ética profissional de 1993 e “à 

conquista de direitos cívicos e sociais que acompanhou a restauração democrática na 
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sociedade brasileira” Netto (1999, p. 14). A questão não é negar estas “conquistas”, mas 

verificar que dentro do Estado burguês isso é permitido ora de formas mais “alargadas” em 

outros momentos de formas restritas, de acordo com os interesses do capital. 

É quase unanime entre a categoria profissional que o referido projeto tem seu 

respaldo legal em três documentos, a saber: lei de regulamentação da profissão, diretrizes 

curriculares e código de ética de 1993. No entanto, é no código de ética que a relação do 

projeto esta estritamente ligada a democracia, ainda que de forma não desenvolvida. 

  

(...) a democracia é tomada como valor ético-político central, na medida em que é o 
único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos 
valores essenciais da liberdade e da equidade. (CÓDIGO DE ÉTICA DO/A 
ASSISTENTE SOCIAL, 2012, p. 21).  

 

No quarto princípio do código de ética, também há relação entre democracia e 

projeto profissional. “Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida”. Código de ética do/a assistente 

social. (2012, p. 23).  

Anteriormente observamos, a “construção” da democracia no Serviço Social 

enquanto “categoria” que ofereceu (e oferece) direção política constitutiva no Projeto Ético-

Político. Projeto este que orienta a formação e ação do assistente social. Neste sentido 

Abramides (2015) caracteriza o projeto com 

 

(...) o horizonte do projeto profissional, voltado para a autonomia, a emancipação, a 
ampliação da liberdade, a socialização da economia e da política, a apropriação da 
riqueza socialmente produzida para o pleno desenvolvimento dos indivíduos sociais, 
somente será possível historicamente se o movimento dos trabalhadores e em luta 
avançar em direção ao socialismo. O projeto profissional hegemônico encontra-se 
articulado a essa perspectiva societária de uma nova ordem social libertária e 
igualitária. Se os anos 80 constituíram-se em um processo de ascensão da luta de 
classes, a partir dos anos 1990, a classe trabalhadora encontrou-se na ofensiva 
mediante os ataques do grande capital. (ABRAMIDES, 2015, p. 8). 

  

No sentido da citação, a autora caracteriza o projeto do Serviço Social partindo de 

um projeto de uma categoria e como horizonte almeja contribuir à conquista de uma nova 

sociedade. Isto ressalta, segundo Abramides, (2015) a importância da vinculação do projeto 

profissional com projeto societário. Contudo é necessário reconhecer um longo caminho que 

se realiza com lutas e disputas, na verdade são expressões da luta de classes na sociedade 

capitalista. Atualmente, a política neoliberal sendo parte constitutiva de produção e 

reprodução do capital, vem impondo novos desafios a implementação do projeto ético-
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político, alterando a conjuntura em que foi “consolidada” este projeto. Isto significa 

reconhecer seus limites, assim como de qualquer outro projeto profissional. “Até mesmo um 

projeto profissional crítico e avançado deve ter em conta tais limites, cujas linhas mais 

evidentes se expressam nas condições institucionais do mercado de trabalho”. Netto (1999, 

p. 7). 

Com isso expressa a importância da colocação de Netto (2007) para o 

enfrentamento de questões postas pela realidade social - é preciso que a categoria 

profissional aposte na “organização política”, para coletivamente e vinculado a projetos mais 

amplos, enfrentar este contexto regressivo para a classe trabalhadora. Assim é necessário 

que o projeto profissional se faça valer com “fundamentos democráticos e progressistas em 

prol dos interesses da classe trabalhadora”. Coelho e Forti (2015, p.15).  

De acordo com Netto (2007), numa espécie de revisão de seu texto de 1999 com 

relação à atualidade, surgiu novos elementos que podem implicar na inviabilização do 

projeto profissional. No que tange o trabalho profissional, a política neoliberal apresenta uma 

ameaça ao projeto, pois vem na contra-mão de seus princípios, ou seja, vem promovendo a 

liquidação dos direitos sociais conquistados pelas árduas lutas sociais dos trabalhadores, 

implica também na privatização do setor produtivo estatal, assim como vem ocorrendo um 

sucateamento dos serviços públicos, para além, afeta as organizações profissionais e dos 

trabalhadores em geral. Esses são elementos significativos oriundos da política macro-

econômica, que atinge de forma negativa, grande parte da sociedade brasileira, os 

trabalhadores.  

Assim sendo, afirma Netto (1999), a existência da ofensiva do capital se expressa 

(não só) no neoliberalismo, com isso ele representa ameaças a “conquistas” 

democraticamente viabilizadas pelo projeto do Serviço Social.  

 

(...) a análise da atualidade deve sublinhar o que hoje me parece substantivo, ou 
seja, o desenvolvimento, próprio desta conjuntura, das linhas de força da cultura 
neoliberal, numa escala não prevista em 1999, profundamente problemática a 
conversão do “projeto ético-político” em processo real de qualificação do Serviço 
Social. (...) as ameaças apenas anunciadas em 1999 adquirem uma densidade que 
põe em crise a implementação do “projeto ético-político”. Então, o seu 
enfrentamento supõe mais vontade política organizada e menos ilusões otimistas. 
(NETTO, 2007,  p. 40).   

 

Com o acirramento do individualismo, da competição caudatária do neoliberalismo, 

impõe dificuldades a dimensão democrática que tanto contribuiu e contribui para sustentar 

as lutas, posteriormente conquistas que se faz presentes no Projeto Ético-Político. Nesse 

sentido é preciso “denunciar o individualismo que obscurece e trava a direção social e 
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política” Teixeira (2009, p. 19). É preciso destacar que a ofensiva neoliberal representa a 

cruzada antidemocrática do grande capital coloca assim, ameaças a concreta 

implementação dos princípios do projeto profissional, assim sugere Netto (2007).  

Buscou-se ao longo do texto verificar e analisar como a democracia foi entendida e 

defendida a partir dos fins da década de 1970, com destaque, mesmo que resumidamente, 

para alguns teóricos que foram e são reconhecidos como adeptos do marxismo. Contudo, 

dentre alguns teóricos da mesma linha de pensamento, encontrou-se algumas divergencias 

com relação a concepção de democracia 

Emplicita-se por um lado a defesa da democracia enquanto forma de Estado 

burguês, logo suas instituições serão igualmente burguesas. Nesse sentido a democracia 

tem em sua forma e conteúdo assegurar a propriedade privada dos meios de produção. Isto 

significa a manutenção da opressão e da exploração da força de trabalho. Quando muito 

oferece espaços, via Estado burguês para a participação de representantes dos 

trabalhadores, mas em espaços dominados pelas forças do capital, cuja sua expressão 

maior de repressão é o Estado 

Por outro lado, observamos que mesmo o Estado sendo burguês, suas instituições 

podem não o ser, a medida que os trabalhadores forem ocupandos os espaços e 

defendendos suas bandeiras de luta. Com isso gradativamente as lutas e “conquistas”, via 

democracia, podem oferecer avanços nas instituições do Estado 

Há aqui a perspectiva de ampliação do Estado a partir das bases. É também 

facilmente identificado nessa segunda defesa da democracia a defesa de bandeiras de lutas 

reformistas. Para não nos alongarmos aqui, as “conquistas” que os trabalhadores, de forma 

geral, obtiveram desde a redemocratização (que aliás estão sendo destruidas: com as 

reformas da previdencia e trabalhistas que já vem sendo implementada aos poucos há 

vários anos) caracterizam o reformismo.  

Entendendo a concepção de democracia via o Serviço Social, ou seja, uma profissão 

inserida no mercado de trabalho e por este mercado é uma profissão determinada na 

reprodução da força de trabalho. Buscou-se analisar como a concepção de democracia foi 

absorvida e desenvolvida por teóricos da profissão. Estabelecendo uma relação entre 

concepção de democracia e Serviço Social em processos que culminaram no projeto ético-

político, evidenciando com alguns autores a concepção de democracia no referido projeto e 

sua relação com os ataques do grande capital nos anos mais recentes.        
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