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Resumo: O Serviço Social se gesta e se desenvolve a partir da necessidade de 
profissionais que administrem e controlem os conflitos e interesses antagônicos da relação 
capital e trabalho, atuando, principalmente, como executor das políticas sociais, neste 
sentido, seus espaços sócio-ocupacionais, as condições de trabalho e demandas 
profissionais são (re)configuradas pelo padrão de política social vigente adotadas pelo 
Estado que passa a requisitar um determinado perfil profissional. A partir dessa perspectiva, 
o presente artigo de caráter bibliográfico, tem como ponto de partida a discussão da 
refuncionalização do Estado; as inflexões nas políticas sociais brasileira e, 
consequentemente, rebatimentos para o serviço social. 
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Abstract: The Social Work develops and develops from the need of professionals who 
manage and control conflicts and antagonistic interests of the relation capital and work, 
acting mainly as executor of social policies, in this sense, their socio-occupational spaces, 
the conditions Of work and professional demands are (re) configured by the current social 
policy standard adopted by the State that starts to request a certain professional profile. 
From this perspective, the present article of bibliographical character, has as its starting point 
the discussion of the refunctionalization of the State; The inflections in the Brazilian social 
policies and, consequently, refusals for the Social Work, 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os estudos acerca da gênese do Serviço Social brasileiro, apontam que o 

surgimento da profissão se deu na década de 1930, vinculado aos preceitos da Igreja 

católica. Sua institucionalização ocorre quando o Estado passa a intervir nas refrações da 

chamada “questão social” por meios de políticas sociais, momento em que a profissão se 

gesta e se desenvolve reconhecida na divisão social e técnica do trabalho, determinada pelo 
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desenvolvimento capitalista, no contexto no qual se afirma a hegemonia do capital industrial 

e financeiro. É neste contexto, que sob novas formas, emerge a chamada “questão social”, 

objeto de intervenção da profissão (IAMAMOTO; CARVALHO 1982). 

 As determinações impostas pela ordem capitalista afirmam que as expressões da 

“questão social” passam a ser objeto de intervenção pela esfera pública a partir da luta de 

classe através das reivindicações do proletariado.  Dessa forma, a “questão social”, deve ser 

compreendida enquanto o conjunto de problemas políticos, econômicos e sociais oriundos 

da sociedade capitalista, estando diretamente vinculada ao conflito capital x trabalho. “Os 

conflitos sociais passam a exigir a interferência do Estado no reconhecimento e na 

legalização de direitos e deveres dos sujeitos envolvidos, consubstanciados nas políticas e 

serviços sociais” (IAMAMOTO, 2011, p. 160). Assim importa considerar que foi na fase do 

capitalismo monopolista, no âmbito das sequelas expressas nessa fase de desenvolvimento 

e aprofundamento do capitalismo que a “questão social” transforma-se em objeto de 

intervenção através da esfera pública (ibidem). 

 Compreendemos assim que a gênese e o desenvolvimento do Serviço Social tem 

estreita relação com as demandas advindas do Estado através das políticas sociais. “A 

funcionalidade da intervenção profissional no campo das políticas sociais altera e condiciona 

seu conteúdo de acordo com as possibilidades de um determinado momento histórico” 

(MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p. 65). Não obstante, Guerra (2014) salienta que para analisar 

as respostas dadas pela profissão na contemporaneidade, as transformações nos espaços 

sócio-ocupacionais e nas instâncias de formação, há que se considerar as mudanças 

oriundas, no atual contexto, da chamada contrarreforma do Estado brasileiro, que altera o 

modelo de políticas sociais e repercute diretamente na formação e no exercício profissional.  

A intenção de problematizar essa discussão nos conduz a uma exposição em dois 

tópicos: no primeiro partimos da discussão do processo de refuncionalização do Estado 

capitalista destacando a emergência e direcionamentos das políticas sociais. Partindo 

dessas análises, o segundo tópico abordará reflexões que apontam as novas tendências 

das políticas sociais e as inflexões para o Serviço social brasileiro na contemporaneidade.  

As análises aqui apresentadas se deram a partir de leituras referenciadas numa 

abordagem histórico-crítica, que possibilitou uma produção de caráter bibliográfico oriunda 

das discussões empreendidas nas disciplinas oferecidas pela Pós-Graduação em Serviço 

Social pela Universidade Estadual da Paraíba. Os elementos que circunscreve a discussão 

nem pretendem se encerrar nesta exposição, nem se propõe a ultrapassar os limites dos 

estudos até aqui aprofundados.   

 

2. Refuncionalização do papel do Estado e o direcionamento das políticas sociais no 

Brasil 
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De acordo com Mandel (1982, p.335) o “Estado é mais antigo que o capital”, ou seja, 

sua origem não estar ligada diretamente com a existência do capitalismo, o que irá mudar, 

contudo são as funções/intervenções dado o momento histórico, a partir das exigências 

impostas pela contradição/conflito da relação capital e trabalho.  

No modo de produção capitalista, destacam-se alguns aspectos que farão parte da 

essência do Estado, ou seja, da sua natureza, enquanto requisitado a (...) “sustentar 

estrutura de classe e relações de produção” (MANDEL, 1982, p. 33). Em 1844/45 Marx e 

Engels já assinalavam o papel do Estado na ordem burguesa, uma vez que para eles, o  

Estado é a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante fazem 
valer os seus interesses comuns e se condensa toda a sociedade civil de 
uma época, segue-se que todas as instituições comuns que adquirem uma 
forma política são mediadas pelo Estado (MARX; ENGELS, 2009, p. 112)  

 

Destacando as análises mandelianas acerca do Estado, cabe citar as três funções 

principais do Estado capitalista: 

1) criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas 
pelas atividades privadas dos membros da classe dominante; 2) Reprimir 
qualquer ameaça das classes dominadas ou de frações particulares das 
classes dominantes ao modo de produção corrente através do Exército, da 
política, do sistema judiciário e penitenciário; 3) Integrar as classes 
dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue sendo a da 
classe dominante e, em consequência que as classes exploradas aceitem 
sua própria exploração sem o exercício direto da repressão contra elas (...) 
(MANDEL, 1982, p. 333-334) 
 

No denominado capitalismo concorrencial, o Estado tinha uma atuação mínima, 

fraca, indicando uma burguesia forte no direcionamento do processo econômico e político 

(BEHRING, 1998). Na fase do capitalismo monopolista o Estado é chamado a intervir de 

maneira mais efetiva para garantir as condições gerais de produção; neutralizar qualquer 

tipo de ameaça ao processo de acumulação, utilizando da força e do consenso, buscando 

integrar a classe operária aos modos de produção capitalista, naturalizando as relações de 

exploração inerentes a relação capital versus trabalho (ORTIZ, 2010).  

À medida que o modo de produção capitalistas nas suas relações de produção e 

reprodução se aprofundam, e, portanto mesclam novas e antigas contradições, são postas 

ao Estado outras requisições, exigindo-se deste mais funcionalidade à lógica do monopólio. 

Apresenta-se um processo denominado por Netto (1996) de “refuncionalização do Estado”, 

ou seja, o Estado assume e/ou intensifica uma série de funções capazes de auxiliar as 

necessidades do capital na sua fase monopolista.  

A partir da argumentação de Netto (1996), algumas funções incorporadas pelo 

Estado, o caracterizam na fase do capitalismo monopolista, sendo elas:  a de empreendedor 

, garantindo  financiamento, bem como a construção da infra-estrutura necessária para à 

entrada e instalação de indústrias ligadas aos grandes monopólios; a de conciliador e 
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disciplinador da classe trabalhadora,  que reside aqui a importância das instituições sócio-

assistenciais e de seu aparato técnico-profissional, como são exemplos o/a assistente 

social; a de legislador , garantindo leis e programas que visam assegurar a ordem e 

estabelecer um mercado de consumo; a de financiador de projetos de pesquisas e 

conhecimento técnico científico, com vista  a permanente inovação tecnológica e a formação 

de profissionais para as grandes empresas monopolistas; e como administrador das crises, 

contento os fluxos da economia, controlando o câmbio e a inflação.  

Sem desvincular da sua essência capitalista, o Estado passa a articular funções 

econômicas e políticas, ou seja, sem deixar de ser o “comitê executivo da burguesia”3 suas 

funções não se limitam ao plano econômico, mas alargam-se para outras dimensões de 

controle e tratamento das expressões da “questão social” no momento de lutas e 

reivindicações mais organizadas (sindicatos, associações, partidos políticos) da classe 

trabalhadora.    

Um fato novo desse processo de “refuncionalização do Estado”, identificado por 

Netto (2011) está relacionado a forma como o Estado passa a se relacionar com a classe 

trabalhadora. Abdica da mera repressão para assegurar a ordem vigente, passando no 

estágio monopolista agir, não somente com estratégias repressivas, mas, sobretudo com 

controle ideológico, neste sentido,  

As políticas sociais e as instituições irão cumprir objetivamente estas 
funções, garantindo alguma renda para a manutenção do consumo do 
trabalhador e de sua família, por outro lado, homogeneizando entre os 
trabalhadores o discurso do ideário burguês (ORTIZ, 2010, p.36).  

  

No caso brasileiro, cujo processo capitalista se constituiu e desenvolveu-se marcado 

pela “modernização conservadora”4 implementada a partir de 1930 com a ditadura varguista, 

destacam-se duas particularidades desse movimento, uma do ponto de vista interno, que se 

expressa  pela articulação de tendências modernas com arcaicas; e a segunda, que se 

apresenta do ponto de vista externo, que se expressa na combinação da economia 

brasileira com as imperialista (ORTIZ, 2010). 

 Ademais, dois aspectos são evidentes na constituição e aprofundamento do 

capitalismo brasileiro, em primeiro lugar “o destacado papel do Estado neste processo”, e 

em segundo lugar, observado mais especificamente a partir da segunda metade de 1950, 

                                                 
3
 Definição que Marx e Engels no “Manifesto do partido Comunista” atribuem ao Estado. Nesse período as 

funções atribuídas ao Estado eram  predominantemente as de resguardar a propriedade privada  e agir de forma  
punitiva para com o proletariado, daí a denominação “comitê executivo da burguesia”.  
4
 A “modernização conservadora articula o progresso no marco da ordem e atribui um ritmo lento às 

transformações operadas, de modo que o novo surja como um desdobramento do velho” (MARTINS, 1994: 30, 
apud IAMAMOTO, 2015, p. 130). “Ela permite explicar  a incorporação e/ou criação de relações sociais arcaicas 
ou atrasadas nos setores de ponta na economia, que adquirem força nos anos recentes, como a peonagem, a 
escravidão por dívida, a clandestinidade nas relações de trabalho e sua precarização mediante a regressão do 
direitos sociais e trabalhistas” (MARTINS, 1989, apud IAMAMOTO, 2015, p. 130).  
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trata-se da importância “da política econômica planificada para o desenvolvimento 

capitalista” (ORTIZ, 2010, p. 67). 

  Concede-se no país, uma forma típica de dominação política “contra-revolucionário”, 

com papel decisivo do Estado “(...) na unificação dos interesses das frações e classes 

burguesas, (...) na imposição e irradiação dos seus interesses valores e ideologias para o 

conjunto da sociedade (IANNI, 1984a apud IAMAMOTO, 2015, p.132).   

 Consolida-se no Brasil, um capitalismo  

[...] heteronômico e associado aos interesses e à dinâmica do monopólio 
com uma estrutura público-estatal que precisou, conforme as orientações 
imperialistas internacionais e a configuração das classes sociais no Brasil, 
funcionalizar-se para garantir a consolidação desse processo em todos os 
níveis, e para tanto, assumir outros papeis e funções para além daqueles 
tradicionalmente a ela confiados ( ORTIZ, 2010, p. 67). 

 
Não por acaso, que juntamente a este processo, o Estado passa a assumir o 

controle ideológico da classe trabalhadora que será objeto de intervenção das instituições 

sociais. Neste sentido, as expressões da “questão social” tornam-se objeto de intervenção 

do Estado pela via das políticas sociais, assim como de seus respectivos serviços.  

Observa-se que a gênese das políticas sociais está intrinsecamente atrelada ao 

desenvolvimento capitalista, a partir das exigências próprias desse modo de produção e de 

seu desenvolvimento. Da mesma forma que a ampliação ou subtração depende das 

necessidades impostas ao sistema capitalista através das crises e das lutas de classes.     

Algumas particularidades brasileiras mediam as relações entre classe trabalhadora, 

burguesia e Estado, além de atravessarem a operacionalidade dos serviços e das políticas 

sociais aqui desenvolvidas, o que consequentemente particularizam a ação e o 

direcionamento de determinadas profissões, como é o exemplo do Serviço Social.  Tais 

particularidades são expressas nas análises de Schwarz (2005) apud Ortiz (2010, p. 71), 

[...] do ponto de vista político e ideológico [...]: A presença irrefutável da 
chamada ‘ideologia do favor’, como mediações das relações sociais, e 
principalmente daquelas existentes entre Estado e sociedade. Soma-se a 
‘ideologia do favor’, o ecletismo teórico-politico, no qual se observava a 
combinação de perspectivas teóricas com posturas políticas completamente 
diferentes; e uma forma peculiar de democracia e de autoritarismo que 
concilia cordialidade com violência. 

 

A trajetória sócio-histórica da sociedade brasileira esteve baseado em alguns 

aspectos, tais como: de um lado, ideologia do favor e clientelismo das oligarquias; e de 

outro, indisposição política da burguesia nacional, cumprimento da lei de acordo com os 

interesses particulares. Esses aspectos, contudo deixarão claro o restrito nível de 

abrangência das políticas sociais (ORTIZ, 2010). 

O protagonismo das classes sociais é inegável na construção de direitos básicos, 

dos quais inclui as políticas sociais. Ou seja, “tal como em todos os países capitalistas, a 



 

6 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

ampliação das políticas e dos serviço sociais vincula-se à dinâmica da luta de classes” 

(ORTIZ, p. 74).  

Netto (2012) ao fazer uma análise direcionada as transformações societárias que 

emergem a partir da década de 1970, que envolvem toda a totalidade social e marcam a 

entrada do século XXI redesenhando o perfil do capitalismo contemporâneo, salienta que o 

Estado burguês experimenta um considerável redimensionamento, que mantendo seu 

caráter classista, 

A mudança mais imediata é a diminuição da sua função reguladora, 
especialmente o encolhimento de suas “funções legitimadoras” (O’Connor): 
quando o grande capital rompe o “pacto” que suportava o welfare State, 
começa a ocorrer a retirada das coberturas sociais públicas e tem-se o corte 
nos direitos sociais (NETTO, 2012, p 422)  

 
A partir de preceitos neoliberais, a defesa de um Estado mínimo para o trabalho 

pretende necessariamente um Estado máximo para o capital (NETTO, 2012). “Para a 

supremacia Neoliberal o Estado não deixaria de ter uma participação ativa no modo de 

produção capitalista” (CASTELO, 2013, p. 245), ocorreria uma refuncionalização dos 

mecanismos de ampliação e manutenção do bloco histórico vigente, pelo consenso ou pela 

coesão, conservando-se a sua natureza classista . 

De acordo com Berhring (2003) o projeto neoliberal se apresenta no contexto 

brasileiro a partir da década de 1990, com expressão significativa no Governo Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002) que para reduzir a intervenção do Estado nas 

responsabilidades diretas pelo desenvolvimento econômico e social, propõe, através  do 

Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE-Mare) em 1995, transferir para a iniciativa 

privada as ações de responsabilidade do Estado.  

O neoliberalismo como um projeto político de reconstrução da hegemonia capitalista, 

pode ser resumindo a partir de três dimensões: Flexibilização da produção, das relações de 

trabalho, e dos direitos; desregulamentação comercial; e privatização do patrimônio estatal 

(NETTO, 2012). 

Dentro desses parâmetros neoliberais, os intelectuais do social-liberalismo5 

brasileiro, propunham “uma reforma administrativa estatal com o objetivo de adaptá-lo às 

suas funções de regulação econômica e atuação nas falhas do mercado” (CASTELO, 2013, 

p. 362). No que concerne as políticas sociais, os sociais-liberais propõe algumas medidas 

de cunho administrativo, para aumentar a sua efetividade: focalização dos gastos sociais no 

mais “pobres dos mais pobres”; avaliação dos impactos das políticas sociais; integração e 

coordenação dos programas sociais em todos os níveis governamentais e do setor privado 

(CASTELO, 2013). As políticas sociais são focalizadas nos segmentos mais pauperizados; 

                                                 
5
 Castelo (2013) destaca o social-liberalismo como uma segunda variante do neoliberalismo.  Para aprofundar 

esta discussão ver  (CASTELO, 2013, parte II).  
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atuam na seletividade, reforçam o individualismo e o caráter meritocrático. No embate pela 

efetividade destes direitos, travada entre capital e trabalho, os interesses do capital têm 

prevalecido (GUERRA, 2010). 

Atualmente vivenciamos os mais explícitos ataques aos princípios democráticos e 

aos direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora, que tem redimensionado 

as funções Estatais (racionalidade e hipertrofia dentro de uma ênfase privatista), com 

Projetos de Leis (PL), Propostas de Emenda Constitucional (PEC) e reformas6 

(previdenciárias, trabalhista e na educação, são exemplos) que põe em risco, direitos 

arduamente conquistados.   

 É nesse ambiente de contradições e consenso que trabalham os/as assistentes 

sociais. Foram e continuam sendo chamados a operar um padrão de políticas sociais a 

partir de um conjunto de prerrogativas políticas e ideológicas, que visam o quantitativo, o 

imediato, o tecnicismo a partir de uma padronização dada pelas instituições empregadoras 

(GUERRA, 2014), discussão que daremos ênfase a seguir.    

 

3. SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO: requisições e desafios profissionais face as 

tendências das políticas sociais contemporâneas   

  

Diante das necessidades impostas pelo capital, em suas fases expansionistas ou 

regressivas (crises) as medidas adotadas pelo Estado variam, sendo as políticas sociais 

redimensionadas em momentos específicos. Disso resulta as implicações para o Serviço 

Social que, se fundamentando e estruturando-se na dinâmica do tensionamento das lutas 

sociais no Brasil, entre Estado e sociedade no enfrentamento das expressões da “questão 

social”, tem as políticas sociais como um dos eixos de expressão (SILVA, 2016). 

 O/a assistente social trabalha fortemente pressionado por “expectativas institucionais 

de papéis e demandas ambíguas e até contraditórias” (MONTAÑO, 2011, p.109). 

Apresentam-se como “profissional da coerção e do consenso” (IAMAMOTO; CARVALHO, 

1992, p. 40-43). Atua entre os diferentes interesses, de um lado atende os interesses do 

empregador (Estado, instituições privadas, Organizações não governamentais, entre 

outras), do outro lado, atende aos interesses do capital, ou seja, “responde tanto a 

demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer um ou outro pólo pela mediação 

de seu oposto” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1992,  p. 75). No contexto atual, salientamos que 

[...] os presentes modelos de Estados regidos por princípios neoliberais 
conduzem a um aprofundamento da subordinação do Serviço Social. 
Efetivamente, e neles se prega (e pratica) a drástica diminuição e a 

                                                 
6
 De acordo com Berhring (2003), as medidas de ajustes no aparelho do Estado, aplicadas desde 

década de 1990, denominadas de reforma, são na verdade, uma contrarreforma, dado seu caráter 
destrutivo e regressivo de destruição de direitos.  
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minimização do Estado, dos recursos destinados às políticas sociais. As 
palavras de ordem são privatização, Estado mínimo, “liberdade” de 
mercado, redução do gasto público, controle da inflação, reforma tributária. 
Pretende-se porém reduzir (porém não eliminar) o investimento do 
orçamento estatal destinado à questão social e jogar para o mercado seu 
impacto (MONTAÑO, 2011, p. 107-108). 

   

 O atual modelo de Estado, que cumpre obrigações por meio de convênios com a 

iniciativa privada no “novo” contexto das políticas sociais, cujo objetivo é a gestão de riscos 

sociais, passa a exigir novas requisições aos assistentes sociais. Passa a ser requisitado 

uma intervenção nos marcos procedimental pela via da normatização, dentro de um modelo 

racional-abstrato. Atribuições no âmbito do controle, monitoramento individuais da 

população usuária reforça o caráter de controle exercido agora pelas políticas sociais e 

pelos serviços sociais prestados a população (GUERRA, 2014). 

 Atrelado a esta lógica de intervenção, presenciam-se no campo da formação, 

processos aligeirados, voltada para a tendência a tecnificação, o distanciamento de um 

referencial crítico, e o incentivo a educação privada, sobretudo através da modalidade em 

Educação à Distância (EAD) e cursos de extensão em Serviço Social. No ensino público, 

tem-se o corte de investimentos financeiros do Estado nas Universidades Estaduais e 

Federais, aliados com a desvalorização dos profissionais que consequentemente acarreta 

em precarização e ausência do tripé ensino, pesquisa e extensão.  

 As expressões da “questão social” são enfrentadas a partir da articulação de 

repressão e assistêncialização minimalistas das políticas sociais (NETTO, 2012). Aos dois 

movimentos que caracterizam as políticas sociais desde a década de 1990, 

assistencialização e mercatilização7, soma-se a repressão aos pobres, que excluídos das 

condições básicas de sobrevivência são tomados como classe perigosa, o Estado social 

passa a  ser substituído por um Estado penal (GUERRA, 2014). 

 Portanto, com o avanço do neoliberalismo a partir do final dos anos 1990, práticas 

centradas no sujeito e em suas famílias a partir de uma lógica tecnicista, unificada e 

padronizada reforçam o caráter conservador e classista do Estado capitalista que, aliando 

com medidas repressivas,  faz a junção de antigas e novas estratégias de  enfrentamento 

das expressões da “questão social”.  

A política social dirigida agora aos qualificados como excluídos se perfila, 
reivindicando-se como inscrita no domínio dos direitos, enquanto específica 
do capitalismo: não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar a 
pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência- 

                                                 
7
  “A face da assistencialização das políticas focalistas e minimalistas se caracteriza pelo atendimento focalizado 

da pobreza absoluta. Através de programas de transferência de renda/assistenciais reduz várias políticas, tal 
como a previdência, à administração e execução de auxílios e benefícios, a exemplo do BPC.  A face da 
mercantilização das políticas sociais, por sua vez, transforma usuários em consumidores dos serviços  sociais 
mercantis, o que ocorre com a previdência complementar e os planos de saúde privados”( GUERRA, 2014, p. 
53).  
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conforme seu próprio discurso, pretende confrontar-se com a pobreza 
absoluta ( vale dizer a miséria extrema). (NETTO, 2012, p. 428)  

  

 Mediante esse modelo de políticas sociais adotadas pelo Estado as requisições 

sócio-profissionais e políticas aos profissionais, dentre eles os/as assistentes sociais, são 

para atuarem nos vários programas de controle social, chamados a desenvolverem 

atribuições que derivam do marco legal, a partir de procedimentos definidos nas políticas, 

tais como: acolhimento, parecer social, visita domiciliar, administração de recursos, 

realização de grupos sócio-educativos, elaboração de plano individual de atendimentos, 

relatórios de avaliação que visam dentre outras coisas, o controle ao acessos aos serviços 

em uma lógica de redução de custos (GUERRA, 2014). 

 Neste sentido, redefinidas na lógica da eficácia e eficiência com vista a reduzir  

custos, intensifica-se o trabalho no âmbito dos serviços sociais traduzindo em ações 

rotineiras, prescritivas e burocratizastes são reforçadas no âmbito da categoria profissional 

na atual conjuntura de modelos, formas e gestão  das políticas sociais (MIOTO; NOGUEIRA, 

2013). 

 Diante do atual contexto,  fica evidente o  distanciamento de uma relativa autonomia 

no exercício profissional8 dos/as assistentes sociais, dificultados por uma padronização de 

procedimentos e controle nos serviços através de ações já pré-determinadas, envoltos de 

tarefas de alimentação dos sistemas de informações que visam a seleção de alternativas de 

soluções pontuais, seletivas que fogem das reais necessidades dos sujeitos usuários, 

focando na individualização das demandas  e da culpabilização dos indivíduos (MIOTO; 

NOGUEIRA, 2013). 

  Vê-se em tal conjuntura, a sobreposição dos objetivos institucionais, as requisições 

que chegam a tais profissionais fogem muitas vezes de suas competências e atribuições 

profissionais, no cotidiano de intervenção e diante das condições precárias estabelecidas 

nos postos de trabalho, os/as assistente sociais são chamados a tomarem para si, a 

multiplicidade de demandas que chegam às instituições empregadoras. 

 Nesta direção, salientamos que,  

 
[...] a inserção dos assistentes sociais nas diferentes políticas setoriais vem 
demonstrando dificuldades na definição de seu papel nas equipes 
multiprofissionais. A postulação da interdisciplinaridade como diretriz dos 
processos de trabalho nas políticas sociais, particularmente nos serviços 

                                                 
8
 “Sobre a autonomia profissional, o desenvolvimento do pensamento social crítico e a postulação de que a  

profissão se insere na divisão sociotécnica permitiram o avanço no debate relacionado à condição do assistente 
social como trabalhador assalariado. Tal condição impõe limites à condução de seu trabalho e, 
consequentemente, à implementação do projeto profissional, confirmando sua relativa autonomia, que é 
condicionada pelas lutas travadas na sociedade entre os diferentes projetos societários. Ou seja, tal autonomia 
pode ser dilatada ou comprimida, dependendo das bases sociais que sustentam a direção social projetada pelo 
profissional nas suas ações” (IAMAMOTO, 2003, 2007 apud MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p. 65). 
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sociais, tem exigido – em tempos de acirramento de corporativismos e de 
busca pela expansão dos campos disciplinares –, cada vez mais, uma 
definição objetiva acerca do que compete aos diferentes profissionais 
(MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p.67)   

    

 Santos (2016) destaca os desafios impostos ao Serviço Social na atualidade, a partir 

das três dimensões da profissão:  teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo 

pontuando: 

No campo teórico-metodológico, o desafio está no sentido de um agir 
consciente sobre a realidade, no sentido de entender o significado social da 
ação: conhecer os traços determinantes da instituição em que trabalha o 
assistente social; compreender as dimensões universais e particulares das 
expressões da questão social que constituem as situações singulares dos 
sujeitos que chegam ao Serviço Social; competência teórica para apreender 
o movimento da realidade, identificando os limites e as possibilidades 
da/para a ação profissional postos pela estrutura econômica capitalista; 
conhecimento para decifrar as novas expressões da questão social  e poder 
intervir nelas, sabendo quando recuar e quando avançar (SANTOS, 2016,  
p. 280) 

  

 Como instrumento de intervenção na realidade, a dimensão teórico-metodológica 

auxilia o direcionamento das ações profissionais, ao passo que não pode ser confundido a 

um receituário a se aplicar na prática.  A prática, por sua vez, possibilita novas teorias, uma 

vez que o real é dinâmico, contraditório e em constante movimento.  São dois processos 

interligados, que se auxiliam. É preciso compreender essa relação, ou correremos o risco de 

dispensar um conhecimento crítico de análise do real, tão importante para as ações, e 

indispensável diante da atual conjuntura e dos limites impostos à profissão.  

  No campo ético-político,  

[...] exige-se competências no sentido de tomada de consciência de 
finalidades e valores do profissional, da instituição empregadora e da 
população. Competência ética no sentido de caminhar na direção dos 
princípios contidos no nosso Código de Ética Profissional, colocando em 
xeque seus valores com os valores éticos defendidos neste documento 
(SANTOS, 2016, p. 281). 
 

 Cabe salientar que os avanços de tendências conservadoras vivenciados hoje em 

vários espaços institucionais e estruturas de poder do Estado, acaba sendo absorvido por   

parte da categoria profissional, que tem se posicionado de maneira retrógada  sobre temas 

polêmicos,  como são exemplos,   a discussão do aborto e  redução da maioridade penal. 

 No campo técnico-operativo, 

[...] o desafio está no sentido de efetivar as finalidades ideais, apreendendo 
as mediações necessárias à passagem dos conhecimentos teóricos e 
político à intervenção profissional, criando estratégias técnicas e políticas 
para propor e defender junto à instituição projetos de ação que caminhem 
no sentido de suas competências e atribuições profissionais e garantindo 
sua autonomia técnica e ética (SANTOS, 2016, p. 281-182). 
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 Por fim, um projeto profissional crítico na atual conjuntura, requer um conhecimento 

que sustente a definição e execução das ações profissionais, que possibilite a 

(re)elaboração das ações, com  um posicionamento contrário as visões conservadoras e, 

sobretudo a indissociabilidade das três dimensões referidas, que contemple a formação e o 

exercício profissional (MIOTO; NOGUEIRA, 2013), para isso é necessário que os 

profissionais disponham de um campo organizado de conhecimento em torno das ações, do 

saber profissional, das mediações possíveis e necessárias nos espaços sócio-ocupacionais. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Ao analisarmos as políticas sociais contemporâneas, requer situá-las nas 

determinações atuais do Estado capitalista e sua refuncionalização diante da necessidade 

impostas pelo grande capital. Portanto nossas análises buscaram destacar o papel do 

Estado diante das necessidades impostas em determinados contextos sociais, políticos e 

econômicos do desenvolvimento capitalista.  Salientamos que uma abordagem mais 

aprofundada foge aos objetivos deste estudo, contudo algumas indicações desse processo 

se fizeram necessário para analisar as atuais requisições e os desafios impostos aos 

assistentes sociais nos seus espaços sócio-ocupacionais. 

 Consideramos que a conjuntura atual de desmonte das políticas sociais, de 

desresponsabilização do Estado, privatizações, de padronização e tecnificação dos serviços 

prestados, tem dificultado uma atuação crítica por parte dos/as assistentes sociais inseridos 

nos mais variados espaços sócio-ocupacionais, requisitados as mais diversificadas 

demandas institucionais que visam o controle, a seletividade, a padronização de ações 

derivadas dos serviços sociais.  

 Dentro de tais perspectivas vem requisitando-se um profissional tecnicista, executor 

terminal das políticas sociais, sucumbidos por uma lógica de formação aligeirada, 

mercantilizada e precarizada  de um ensino superior associado ao modelo de  políticas 

sociais focalizadas, seletivas, minimalistas, padronizadas (GUERRA, 2014). 

 O enfrentamento da tendência a tecnificação e burocratização da atividade 

profissional requisita a permanente indissociabilidade das três dimensões da profissão: 

teórico-metodológico; ético-político e técnico-operativo, com vista a fortalecer uma atuação 

comprometida com as bandeiras de luta levantadas pela classe trabalhadora da qual a 

profissão faz parte,  resistindo as contradições e regressividade impostas pela sociedade 

capitalista em tempos cada vez mais desafiadores, humanamente e profissionalmente.   
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