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Resumo: Este trabalho é resultado de debates provocados a partir da produção e estudos 
para a dissertação do mestrado do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Serviço 
Social, área de Concentração Serviço Social, Políticas Sociais e Direitos Humanos da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste/ Campus de Toledo-PR. Assim, o 
objetivo desta análise é tratar da gênese do Serviço Social até a expansão do modo de 
produção capitalista e o seu surgimento, então, como profissão. 
 
Palavras-chave: Serviço Social; Teoria Marxista; Diretrizes Curriculares. 
 
Abstract: This work is the result of debates generated from the production and studies for 
the master's thesis of the Stricto Sensu Post graduate Program in Social service, Area of 
Social Service Concentration, Social Policies and Human Rights of the State University of 
the West of Paraná - Unioeste / Campus of Toledo-PR. Thus, the purpose of this analysis is 
to deal with the genesis of Social Service until the expansion of the capitalist mode of 
production and its emergence, then, as a profession. 
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1. INTRODUÇÃO 

As análises aqui sistematizadas foram fomentas por meio dos estudos realizados para a 

construção da dissertação do Mestrado de Serviço Social na Unioeste/Toledo, e 

aprofundada à medida que se buscava responder ao problema exposto neste artigo. 
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Assim, o referido estudo possibilitará a ampliação dos conhecimentos referentes aos 

seguintes temas: o modo de produção feudal e capitalista; a profissão de Serviço Social 

fruto deste processo histórico e de mudança de modo de produção; o surgimento da 

profissão atrelado aos intersses da burguesia, igreja e Estado; as influências teóricas 

inglesas e americanas no fazer da profissão, principalmente, pelos estudos da norte-

americana Mary Ellen Richmond. 

O primeiro momento deste trabalho trará a gênese do Serviço Social, no sentido do resgate 

histórico do modo de produção feudal até a mudança para o modo de produção capitalista e 

o nascer da profissão. Em seguida, serão analisadas as influências teóricas inglesas e 

americanas, enfatizando o debate sobre o método de Mary Richmond e as demais 

influências posteriores a ela. E, por fim, no terceiro e último momento, serão apresentadas 

as considerações finais sobre o tema exposto. 

2. A GÊNESE DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Desvendar a trajetória histórica do capitalismo para localizar o momento e as condições do 

surgimento do capitalismo industrial, em cuja esteira se gestou o Serviço Social, implica 

incursionar pelo tempo e penetrar na estrutura da sociedade, de forma a identificar o 

surgimento da profissão. (MARTINELLI, 1997, p. 30), 

A autora afirma que nas sociedades medievais as relações de troca eram simples e tal 

subordinação não ocorria de forma contratual e muito menos compulsiva. Nos séculos XIV e 

XV, o feudalismo4 estava imerso de graves crises decorrentes da intensa difusão das 

transações monetárias em seu interior e da desintegração da estrutura feudal em função do 

amadurecimento de suas próprias contradições internas. Assim, como o desenvolvimento do 

capitalismo mercantil, no século XV, as relações de produção no campo foram invadidas 

pela variável comercial, as trocas se tornavam cada vez mais complexas, passando a ter 

como objetivo a acumulação da riqueza e o lucro. (MARTINELLI, 1997, p. 31), 

A separação entre os camponeses e a terra, entre o produtor e os 
meios de produção, vai infiltrando-se sorrateiramente, fazendo-se 
acompanhar de seu habitual corolário, a divisão social do trabalho. 
Iniciando-se com uma primeira ruptura entre fiação e tecelagem, 
torna-se a cada momento mais complexa, determinando novas e 

                                                 
4
 Feudalismo: sistema social, econômico e político caracterizado pelo grande domínio territorial 

conjugado à pequena exploração camponesa familiar, num regime de prevalência da economia 
natural. O sistema feudal se compunha de uma hierarquia de feudos, com o rei no ápice da escala. 
Entre os degraus da escala, havia relações de vassalagem, com obrigações de lealdade e ajuda 
mutua entre superiores e inferiores. Os vassalos mais baixos eram simples cavaleiros, que 
integravam as hostes de um senhor feudal (barão, visconde, conde, marquês ou duque). 
(DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, 1977, p. 534). 



 

3 

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

crescentes divisões. Aquela economia natural da sociedade medieval 
entra em compasso de descaracterização progressiva, sendo 
aceleradamente substituída por novas formas de troca, que 
acentuam a separação entre o proprietário e o produtor. O próspero 
dono da terra, da propriedade agrícola, vai metamorfosear-se em 
comerciante ou mercador, passando, em seguida, de comerciante a 
atacadista, fazendo do comércio exterior e do monopólio a base 
essencial de sua riqueza. Fixando-se dentro das muralhas das 
nascentes e vigorosas cidades, os burgos  da época medieval, aos 
quais tinham livre acesso desde que possuíssem lote ou propriedade 
em seu interior, os burgueses passam a controlar o mercado urbano, 
através de seus monopólios. Os centros de poder de deslocam dos 
feudos para os burgos. Quanto mais acumulam riquezas, maior é seu 
poder político, o que permite aos burgueses manter um controle 
exclusivo sobre o governo urbano, já no século XV. (MARTINELLI, 
1997, p. 31 – 32) 

 

Além do mais, a política econômica de controle de mercado era favorecedora dos 

monopólios e os burgueses se tornavam uma classe cada vez mais próspera e que possuía 

total controle político e econômico em relação aos pequenos produtores e artesãos. Assim, 

Martinelli (1997, p. 32) afirma que o trabalho assalariado e a subordinação do trabalhador ao 

capital mercantil5 tornaram-se usuais e freqüentes. 

O intenso desenvolvimento do capitalismo6 se fez acompanhar da criação de uma força de 

trabalho assalariada e destituída de meios de produção, da qual foi tirado seu meio de 

produção, a começar a terra, passando em seguida por suas atividades artesanais, sendo 

compelido a se submeter ao trabalho assalariado, indispensável para prover sua 

subsistência familiar (MARTINELLI, 1997, p. 32). 

                                                 
5
 Capital Mercantil: com a demanda de mercadorias e com a expansão do emprego do dinheiro, 

foram se modificando as condições gerais que contextualizavam a produção mercantil simples. A 
ampliação das atividades comerciais e a constituição de mercados cada vez maiores e afastados 

comerciantes se introduzem entre os produtores e os consumidores – a circulação das mercadorias 
se torna mais complexa. Os comerciantes não controlavam ou dominavam a produção: sua atividade 
consistia em encontrar mercadorias que podiam comprar a preços baixos e vender a preços mais 
altos. Freqüentemente combinado à compra e venda com a pirataria e os saques, começaram a 
acumular grandes lucros – a base do seu capital comercial (ou capital de comércio de mercadorias 
que, junto com o capital de comércio de dinheiro, constitui o capital mercantil). (NETTO e BRAZ, 
2008, p. 82). 
6
 Capitalismo: sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou em 

industrialização. Neles, a economia se baseia na separação entre trabalhadores juridicamente livres, 
que dispõem apenas da força de trabalho e a vendem em troca de salário, e capitalistas, que são 
proprietários dos meios de produção e contratam os trabalhadores para produzir mercadorias (bens 
dirigidos para o mercado) visando à obtenção de lucro. Para Karl Marx, o que define o capitalismo é a 
exploração dos trabalhadores pelos capitalistas. O valor dos salários pagos corresponderia apenas a 
uma parcela mínima do valor do trabalho executado. A diferença, denominada de mais-valia, seria 
apropriada pelos proprietários dos meios de produção, sob forma de lucro. (DICIONÁRIO 
ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, 1977, p. 285). 
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De acordo com a autora, na Inglaterra, entre a segunda metade do século XVI, o modo de 

produção legado da sociedade feudal já havia se subordinado plenamente ao capital, 

produzindo uma nova estrutura social e um novo contexto político. Expulsos da terra, os 

camponeses acabavam por se subordinar às exigências dos donos do capital, entre elas a 

Lei do Assentamento de 1563, que proibia os trabalhadores de mudarem de aldeia sem 

permissão do senhor local e, também, a Lei dos Pobres de 1597, que declarava indigentes e 

retirava o direito de cidadania econômica daqueles que fossem atendidos pelo sistema de 

assistência pública. Assim, recrutando coercitivamente o trabalhador, a burguesia cuidava 

de manter sob controle a força de trabalho de que necessitava para expandir seu capital7 e 

ao trabalhador restava ingressar no mercado através do trabalho assalariado. 

(MARTINELLI, 1997, p. 33), 

A Revolução Francesa que realizou no plano político o trânsito para o capitalismo, pois o 

impacto por ela produzido, na busca de seu objetivo de derrubar o feudalismo e instalar a 

sociedade burguesa, levou a demolição da máquina estatal e fez ruir a estrutura do Antigo 

Regime. 

Para os trabalhadores, que viviam sob o domínio do capital, sob o 
jugo dos capitalistas, os impactos trazidos pela Revolução Francesa 
foram muito grandes. A ampla divulgação da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, aprovada em Paris na histórica Assembléia 
Nacional de 26.08.1789, estabelecendo os princípios sobre os quais 
deveria se assentar à nova sociedade, despertou muitos ideais de 
luta, porém os trabalhadores constituíam um grupo bastante 
heterogêneo e ainda sem consciência de classe, nesta fase. 
Arraigados aos antigos hábitos de trabalho, mantinham-se presos a 
uma atitude individualista no desenvolvimento de suas funções, não 
conseguindo construir a sua identidade de classe, durante o século 
XVIII. (MARTINELLI, 1997, p. 35). 

 

Nesta mesma ótica, a Revolução Industrial, no conjunto das transformações que vinham se 

produzindo na sociedade em termos de estrutura social, organização econômica e modos 

de produção, constituiu uma transformação essencial, uma vez que transformou o próprio 

modo de produção. No final do século XVIII, o trabalhador se via substituído pela máquina, 

pois esta, não mais dependia da energia humana para se mover e, deste modo, o operário 

era separado de sua força de trabalho, pois somente ela, tornada mercadoria, interessava 

aos donos do capital. Assim, a Revolução não significava apenas o momento das grandes 

                                                 
7
 Capital: em economia, o conjunto dos bens empregados na produção – solo, as máquinas e 

utensílios (capital fixo) e matérias-primas, componentes e produtos semi-acabados (capital circulante) 
– por oposição aos bens de consumo imediato. Para os economistas clássicos, é um dos três 
principais fatores da produção, sendo os outros o trabalho e a terra. Alguns economistas modernos 
consideram também como capital “capacidade administrativa”, “habilitação profissional” e “educação”. 
(DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, 1977, p. 285). 
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invenções, que vieram a revolucionar as técnicas e o processo de produção, mas o 

momento crucial de surgimento e ascensão do capitalismo industrial. Este novo modelo de 

produção exigia a concentração dos trabalhadores em fábricas, que tinham em vista, a 

expansão do capital. Os capitalistas não mediam esforços para explorar trabalhadores, tanto 

homens, mulheres, jovens, adultos e até mesmo crianças, para alcançarem esta expansão. 

(MARTINELLI ,1997, p. 36), 

Desta forma, para manter uma demanda contínua de mão-de-obra para atender a produção 

fabril, a população operária passou a viver aos arredores das fábricas, que mais tarde 

incrementaria para o surgimento das cidades industriais. 

Todo este momento, que o capital produziu, fez como que, aos poucos, os trabalhadores 

iniciassem a superação da heterogeneidade e fossem assumindo estratégias que 

configuraram uma forma de protesto. Segundo Martinelli (1997, p. 43), as primeiras formas 

de oposição dos trabalhadores, a essa dura realidade, expressaram-se na resistência, 

dirigindo-se não diretamente ao explorador, mas ao instrumento da exploração: a máquina. 

As primeiras revoltas contra as máquinas ocorreram na Europa, ao final do século XVII, o 

que levou as autoridades a proibir o seu uso durante certo período para que os ânimos dos 

trabalhadores se acalmassem. Lentamente, os trabalhadores começaram a perceber que os 

seus reais opressores eram os donos dos meios de produção e não as máquinas. Assim, 

por volta de 1810 e 1820, já se podia reconhecer certa identidade de classe entre os 

trabalhadores, construída a partir de interesses comuns e apoiada em sua consciência 

social. 

Havia, neste momento, para orientar os trabalhadores, a tendência cooperativista e a 

sindical propriamente dita. E em 1824, depois de realizada uma manifestação em massa, 

em Manchester, na Inglaterra, o Parlamento aprovou uma lei que dava o direito aos 

trabalhadores de possuírem associações, passando estas da clandestinidade para a luz, 

livremente. Vale salientar, conforme Martinelli (1997, p. 50), que a situação do proletariado 

era ainda grave em relação aos direitos, mas com as lutas destes, uma das conquistas mais 

significativas foi à abolição da Lei dos Pobres e, consecutivamente, a regulamentação da 

jornada de trabalho infantil, a extensão da lei das dez horas para todos os operários fabris e 

o compromisso do Estado de assumir a educação básica elementar8. Sabe-se que essas 

                                                 
8
 Neste sentido vale salientar a afirmação de Mézáros “A educação, que poderia ser uma alavanca 

essencial para a mudança, tornou-se instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: 
„fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema 
capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes‟. Em outras palavras, tornou-se uma peça do processo de acumulação de capital e de 
estabelecimento de um consenso que torna possível a reprodução do injusto sistema de classes. Em 
lugar de instrumento de emancipação humana, agora é mecanismo de perpetuação e reprodução 
desse sistema.” (2008, p. 15). 
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concessões partiram da intensa luta do proletariado, mas o que também se salienta que, 

apesar das concessões, estas não deixaram de responder aos interesses da própria classe 

burguesa. 

De acordo com a moral burguesa, era preciso, ao contrário, 
generalizar a imagem social justa e adequada, enfim, como um ponto 
terminal da história da humanidade. Manter intocada a sociedade 
burguesa e a ordem social por ela produzida era um verdadeiro 
imperativo para a burguesia. Para tanto tornava-se indispensável 
recorrer a estratégias mais eficazes de controle social, capazes de 
conter o vigor das manifestações operárias e a acelerada 
disseminação da pobreza e do conjunto de problemas e ela 
associados. (MARTINELLI, 1997, p. 61). 

 

Portanto, neste sentido a burguesia se utiliza da alienação9, elemento fundante da existência 

social no mundo capitalista, para a sua autopreservação. A alienação leva as pessoas à não 

mais se reconhecerem nos resultados ou produtos de sua atividade, a se tornarem alheias, 

estranhas, alienadas até mesmo à realidade onde vivem. (MARTINELLI, 1997, p. 62) 

E, juntamente, com esta prática alienante, há a prática social e suas estratégias 

operacionais, que vão de acordo com os interesses burgueses, pois a busca de 

racionalização da prática social, desejada pela burguesia, tinha objetivos muito claros, 

relacionando-se diretamente ao seu projeto hegemônico de domínio de classe, ou seja, a 

burguesia queria apropria-se da prática social para submetê-la aos seus desígnios 

(MARTINELLI, 1997, p. 63). 

Ainda é válido ressaltar que, segundo a autora, o capitalismo, porém, como um modo de 

produção antagônico, que traz em seu seio a marca da desigualdade, da posse privada de 

bens e da exploração da força de trabalho, realizou sua marcha expansionista sob o signo 

da contradição. 

3. EXPANSÃO DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E O SERVIÇO SOCIAL 

 

A Teoria Marxista firma que o desenvolvimento histórico no desenvolvimento das forças 

produtivas é o processo responsável pelo desenvolvimento social e pela mudança de um 

modo de produção a outro, fala de como o homem domina a natureza, tirando proveito em 

cima de suas necessidas no desenvolvimento da sociedade.  

                                                 
9
 Considerando um dos conceitos centrais do marxismo, foi desenvolvido por Marx como conceito 

metafilosófico, portanto revolucionário. Posto como um fenômeno histórico geral, próprio de toda 
sociedade marcada pela presença da propriedade privada e/ou de uma intensa divisão de trabalho, e 
que se expressa no fato de os indivíduos não conseguirem se reconhecerem ou se apropriar dos 
objetos ou das relações que eles mesmos criaram, enquanto partes constitutivas do homem social” 
(NETTO, 1981 apud MARTINELLI, 1997, p. 62). 
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Para Marx as forças produtivas é um fundamento dinâmico e revolucionário para o 

desenvolvimento social, que representa a essência do materialismo e sua força de trabalho, 

as quais se manifestam suas relações de produção entre si. Em seu clássico “Prefácio da 

Contribuição à Crítica da Economia Política”, Marx afirma: 

 

[...] na produção social da sua existência, os homens estabelecem 
relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, 
relações de produção que correspondem a uma determinado grau de 
desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto destas 
relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, 
a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e 
política e a qual correspondem determinadas formas de consciência 
social. (...) Em certo de estágio de desenvolvimento, as forças 
produtivas materiais da sociedade entrem em contradição com as 
relações de produção existentes ou, o que é sua expressão jurídica, 
com as relações de propriedade no seio das quais se tinham movido 
até então. Das formas de desenvolvimento das forças produtivas, 
estas transformam-se no seu entrave” (MARX, 1974. p. 24-25). 
 

Assim, verifica – se a grande contradição entre o capital e  o trabalho, fazendo que seu 

propósito seja de enfraquecer os fundamentos da “questão social”, e assim fortalecer as 

relações sociais da ordem burguesa. 

Durante a primeira metade do século XIX, ocultando suas reais intenções em um abstrato 

discurso humanitário, baseado na igualdade e na harmonia entre as classes, a prática social 

burguesa procurava gerar a ilusão de que havia, por parte da sociedade, um real interesse 

pelas condições de vida da família operária, por seu salário, por suas condições de 

habitação, saúde, educação. Deste modo, Martinelli (1997, p. 66) expõe que, a Burguesia, 

Igreja e Estado uniram-se em um compacto e reacionário bloco político, tentando coibir as 

manifestações dos trabalhadores, impedir suas práticas de classe e abafar sua expressão 

política e social. 

Na Inglaterra, o resultado material e concreto dessa união foi o 
surgimento da Sociedade de Organização da Caridade em Londres, 
em 1869, congregando os reformistas sociais que passava, agora a 
assumir formalmente, diante da sociedade burguesa constituída, a 
responsabilidade pela racionalização e pela normatização da pratica 
da assistência. Surgem, assim, no cenário histórico os primeiros 
assistentes sociais, como agentes executores da pratica da 
assistência social, atividade que se profissionalizou sob a 
denominação de “Serviço Social”, acentuando seu caráter de prática 
de prestação de serviços. (MARTINELLI, 1997, p. 66). 

 

Desta forma, se origina o Serviço Social como profissão, nascido do capitalismo e tendo, 

como variáveis, a alienação, a contradição e os antagonismos, ou seja, uma profissão 
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articulada com um projeto de hegemonia do poder burguês, gestada sob o manto de uma 

grande contradição que impregnou suas entranhas, produzida pelo capitalismo industrial, 

nele imersa e com ele identificada, a qual buscou afirmar-se, historicamente, como uma 

prática humanitária, sancionada pelo Estado e protegida pela Igreja, como uma mistificada 

ilusão de servir (MARTINELLI, 1997, p. 66). 

Neste mesmo sentido, Estevão (1999, p.10) afirma que, a partir do surgimento da sociedade 

capitalista, no momento que o lucro deixou de ser pecado ou imoralidade, a preocupação 

com os pobres e os problemas sociais e político que esta população poderia criar, tornou-se 

uma necessidade de defesa da burguesia, recém-chegada ao poder. Assim, toda a 

assistência social neste período, século XV e XVI, era feita de forma não sistemática, sem 

qualquer teorização a respeito e levando suas justificativas pelas idéias religiosas e 

ideológicas. 

No século XIX, conforme Estevão (1999, p. 12), “... a Assistência Social é exercida, em 

caráter não profissional, como contribuição voluntária daqueles que possuíam bens para 

aqueles que eram pobres”. Assim, na segunda metade deste século, surgem as damas de 

caridade, mulheres ricas e “dispostas a conhecer as verdadeiras necessidades de cada um”, 

usar economicamente as esmolas disponíveis, visitar as casa dos pobres e necessitados, 

estudar conscientemente os pedidos de ajuda e conseguir trabalho para os “desajustados”, 

para prevenir os problemas derivados da pobreza.  

Tornava-se imperioso criar novas formas de assistência, capazes de 
ganhar a aceitação da classe trabalhadora. Era preciso criar a ilusão 
de que havia um paternal interesse da classe dominante e do próprio 
Estado burguês pela classe trabalhadora, ocultando-lhe as reais 
intenções da prática assistencial que lhe era dirigida: consolidar o 
modo de produção capitalista e garantir a expansão do capital, eram 
objetivos muito importantes para a burguesia neste final do século 
XIX e inicio do século XX, quando ela se sentia ameaçada pela 
“questão social”10 , que de forma contundente se expressava através 
de duas faces: - políticas, representada pelo avanço do movimento 
dos trabalhadores; - social, representada pela acumulação da 
pobreza, pela generalização da miséria. (MARTINELLI, 1997, p. 84) 

 

Assim, ainda vale lembrar que, além da alienação que a classe trabalhadora era sujeita, 

havia a alienação deste profissional que trabalhava com a prática social, por isso Martinelli 

(1997, p. 90) afirma que, no século XX, a ausência de movimento de construção de 

                                                 
10

 De acordo com Netto (2001, p. 42), a expressão “questão social” surge para dar conta do 
fenômeno mais evidente da história da Europa Ocidental que experimenta os impactos da primeira 
onda industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII. Assim, a pobreza 
acentuada e generalizada no primeiro terço do século XIX era chamada de pauperismo. Portanto, o 
autor ressalta que a “questão social” esta determinada pela relação capital/ trabalho – exploração 
(2001, p .45). 
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identidade fragilizava a consciência social dos agentes, impedindo-os de assumir 

coletivamente o sentido da sua profissão. 

A profissão, neste período, teve influência dos fundamentos do Serviço Social de Caso, no 

qual a técnica está à serviço da doutrina social da Igreja. Assim, o Serviço Social de Caso 

utiliza-se da abordagem individual, tendo como unidade a família, com o objetivo de atuar 

nos fatores causais, ou problemas em potencial, interligados à situação saúde, no contexto 

sócio-econômico-cultural e emocional. Utiliza-se da abordagem individual como instrumento 

de identificação de situações sociais, problemas comuns à população, para planejamento 

posterior de atividades grupais e programas específicos. (HERRERA, 1976, p. 212). 

Conforme Estevão (1999, p. 13), o marco importante para a organização da Assistência 

Social foi à fundação, em 1869, da Sociedade de Organização da Caridade, em Londres, 

cujo principio era criar instituições que se encarregassem de formar pessoas, 

especificamente, para realizar as tarefas de assistência social e colocar em pauta a 

institucionalização do Serviço Social. 

Em 1899, na cidade de Amsterdã, funda-se a primeira escola de 
Serviço Social do mundo e inicia-se também o processo de 
secularização da profissão, isto é, para o Serviço Social, as 
explicações religiosas do mundo são substituídas por explicações 
cientificas. O nascimento da Sociologia vai dar o suporte teórico para 
o Serviço Social (ESTEVÃO,1999, p. 16). 

 

Vale ressaltar que, a profissão seguiu diferentes caminhos em cada país, por isso destaca-

se como ocorreu nos Estados Unidos, pois o Brasil se apropriou dos métodos e técnicas 

advindas deste país, durante muito tempo.  

É importante, também, ressaltar que, segundo Estevão (1999, p. 17), o poder público dos 

Estados Unidos não estava interessado em assumir os custos da assistência social, 

deixando-a nas mãos de instituições particulares, especialmente as religiosas. Assim, na 

segunda metade do século XIX e início de século XX, havia uma sociedade capitalista em 

pleno desenvolvimento, marcada por profundas crises econômicas, com a pobreza e a 

miséria se alastrando, como conseqüência do rápido crescimento urbano e industrial. Dentro 

desta conjuntura, surge a Sociologia, tentando dar respostas a todos esses acontecimentos 

e oferecer uma explicação não religiosa ao que acontecia. 

O Serviço Social iniciou uma nova direção de atuação através de Mary Ellen Richmond, uma 

assistente social norte-americana, que teve a sensibilidade de pensar e escrever a respeito 

do que é a profissão e de como ela deveria ser exercida (ESTEVÃO, 1999. p. 18). Ela 

também partilhava plenamente da tese que postulava a criação de escolas de Serviço 
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Social, como forma de qualificar os agentes para o exercício profissional. Richmond fazia 

parte da Sociedade de Organização da Caridade de Baltimore e, no ano de 1897, em 

Toronto, propôs que se criasse uma escola para o ensino de Filantropia Aplicada. 

(MARTINELLI, 1997, p. 106).  

[...] acreditava que a personalidade das pessoas pode, por motivos 
alheios à sua vontade, dependendo do meio social em que viva, se 
atrofiar, não realizando assim tudo de que as pessoas podem ser 
capazes quando lhes são dadas às condições necessárias. 
(MARTINELLI, 1999, p. 19) 

 

Dentro desta perspectiva, nota-se a real influência, desta análise e estudo, para gênese de 

uma profissão voltada à busca da cientificidade e condizente com a realidade do usuário. 

Assim, ainda segundo Richmond, deve-se estudar e investigar, seriamente, o meio social da 

pessoa em questão, isso através de entrevistas, conversas informais, visitas domiciliares a 

amigos, professores, patrões, dentre outros instrumentos. Para o assistente social, também 

é importante a observação e a anotação, bem como relatórios minuciosos para se buscar 

um diagnóstico e descobrir quais as possibilidades, deste individuo vir a desenvolver a sua 

personalidade e como conseguir a ajuda do meio social para sua causa (ESTEVÃO, 1999. 

p. 19).  

O grande valor do estudo de Mary Richmond, de acordo com Estevão (1999. p. 22), foi dar 

um estatuto de seriedade à profissão, mostrar que era possível fazer mais do que caridade, 

ser rigoroso em termos de procedimento, descobrir técnicas que possibilitassem o exercício 

profissional. 

Em 1917, foi publicado o livro Caso Social Individual, de Mary Richmond, e através deste, 

surgiram às primeiras luzes de uma prática profissional ainda não institucionalizada. Nesta 

época, várias instituições de filantropia remuneravam seus profissionais e, assim, trabalhar 

como assistente social iniciava a perda de seu caráter de voluntariado, para se constituir em 

mais uma profissão dentro da divisão social do trabalho, na sociedade industrial capitalista e 

desenvolvida (ESTEVÃO, 1999, p. 22). 

De acordo com a autora, algumas décadas após, surgiu o método de atuação do Serviço 

Social de Grupo, pois, com o aprofundamento da crise capitalista, tornou-se evidente que 

resolver “casos” de maneira isolada, não era suficiente para atender as grandes demandas. 

Neste momento, despertou a atenção da psicologia social para o desenvolvimento de 

teorias de experimentação sobre o comportamento dos grupos. Assim, Kurt Lewin11, 
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 Kurt Lewin: (1890 – 1947), psicólogo norte-americano, de origem alemã. Inicialmente integrante do 
grupo dos gestaltistas, posteriormente evoluiu para uma posição própria, aplicando à psicologia social 
modelos teóricos tirados da geometria topológica e da teoria física dos campos de força. São 
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psicólogo americano, elaborou uma teoria, a qual consistia em afirmar que os grupos 

possuem certa dinâmica que, sendo trabalhada, poderia oferecer resultados práticos no 

tratamento psicológico. Foi assim, que os assistentes sociais começaram a trabalhar com 

grupos e, dentro de determinadas instituições, montavam grupos por tipo de problema 

apresentado, para dar orientação técnica necessária ao bom funcionamento destes grupos. 

O Serviço Social de Grupo integra a teoria da personalidade com a 
teoria dos pequenos grupos, focalizando para a socialização e 
prevenção através da adaptação mútua e ações recreativas, nas 
quais o grupo se centraliza nos indivíduos que o integram, ou melhor, 
focaliza num intercâmbio emocional e intelectual através do qual os 
indivíduos se aperfeiçoam (terapia). (KISNERMANN,1980, p. 20-21) 

 

Estevão (1999, p. 255) afirma que, entre 1930 e 1940, o Serviço Social de Grupo levou a 

outro método de atuação: o Serviço Social de Comunidade, que consistia em um trabalho de 

organização de comunidade como a arte e o processo de desenvolver os recursos 

potenciais e os talentos de grupos de indivíduos e dos indivíduos que compõem esses 

grupos. Depois, este método foi concebido como um processo de adaptação e ajuste de tipo 

interativo e associativo e mais uma técnica para conseguir o equilíbrio entre recursos e 

necessidades. Ainda dentro desta ótica, Kisnermann (1980, p. 21) ressalta que, o Serviço 

Social de Comunidade integra teorias sociológicas funcionalistas12 com os interesses 

desenvolvimentistas, sendo que estas idéias desenvolvimentistas, de acordo com Estevão 

(1999, p. 29), visavam tirar os países da América Latina do atraso, trazê-los para a 

modernidade capitalista, fazer um esforço conjunto povo-governo para promover o 

progresso de forma rápida. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como é sabido – diante da exposição já outorgada –, o objetivo deste trabalho foi discorrer 

sobre a gênese do Serviço Social até o surgimento da profissão com a expansão do modo 

de produção capitalista e apresentar, ainda,  elementos importantes da história da 

intervenção da profisssional. 

                                                                                                                                                         
importantes seus trabalhos sobre a dinâmica de grupos e sobre a influencia dos regimes autoritários, 
democráticos e anárquicos na criança. . (DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, 1977, p. 
787). 
12

 Funcionalismo: corrente das ciências humanas que privilegia a interligação e o ajustamento entre 
os diversos componentes de uma cultura ou uma sociedade. Foi formulada inicialmente por 
pensadores ligados ao Positivismo, como Herbert Spencer e Émile Durkheim, fundando-se em 
analogias entre as formas de organização social e cultural e os organismos. (DICIONÁRIO 
ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, 1977, p. 568). 
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Este estudo se torna fundamental para futuros debates a cerca dos fundamentos históricos 

e teóricos da profissão, no sentido de conhecer essa gênese e a contradição em que a 

profissão esta inserida. Nesse sentido, Guerra (2007, p. 11) afirma que “... historicidade da 

profissão foi construída entre  formas conservadoras e progressistas. Isto lhe dá  

determinada representação social, e ainda que a intervenção profissional possa, 

equivocadamente, ser considerada uma tecnificação/racionalização das práticas de 

assistência ou uma ação de ajuda aos carentes, a imagem da profissão também tem sido 

vinculada ao profissional que defende a justiça e a equidade, a democracia, as políticas 

públicas e os direitos sociais”.   

Por fim, é valido sinalizar que ao longo do processo histórico em que o Serviço Social se 

consolidou como profissão, também construiu um Projeto Ético Político hegemônico na 

profissão, formado pelo Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei 

da Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei 8662/93) ebas Diretrizes Gerais 

para o Curso de Serviço Social (1996). Projeto este que, possui direção baseada em 

princípios críticos de ruptura com o conservadorismo. 
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