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Resumo: Esse estudo objetiva contribuir para discussão acerca do trabalho dos assistentes 
sociais, com breves reflexões do capitalismo e sua conformação no Brasil, visando 
identificar a herança conservadora que se faz presente no país, sua reprodução na 
atualidade a partir de roupagens neoconservadoras e rebatimentos no trabalho em Serviço 
Social. Adota-se a perspectiva dialético crítica e utilização da pesquisa bibliográfica, a partir 
das quais, verifica-se que o Serviço Social brasileiro sofre os rebatimentos advindos da 
forma determinada de sociabilidade constitutiva do capitalismo, reforçada pela herança 
conservadora hegemônica do país, tendo como principal incidência o neoconservadorismo 
no exercício profissional dos assistentes sociais.  
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Abstract: This aims to contribute to a discussion about the work of social workers, with brief 

reflections on capitalism and its conformation in Brazil, aiming to identify the conservative 
legacy that is present in the country, its reproduction nowadays through neoconservatism 
and the consequences for the work of Social Worker's. For this, the critical dialectical 
perspective and the bibliographical research are adopted. The Brazilian Social Work suffers 
the refutations from the determinate form of the constitutive sociability of capitalism, 
reinforced by the hegemonic conservative legacy of the country with neoconservative 
incidence in the professional practice of Social Workers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A discussão em questão trata-se de estudos realizados no Trabalho de Conclusão de Curso, 

da Universidade de Caxias do Sul, do Curso de Serviço Social. Esses estudos foram 

realizados no intuito de contribuir nos debates acerca do trabalho do assistente social, 

através de breves reflexões sobre a consolidação do capitalismo no Brasil, com vistas de 

identificar a herança conservadora ainda presente no país e os seus rebatimentos no 

trabalho do assistente social. Cabe destacar que a elaboração desse estudo foi por meio da 

pesquisa bibliográfica e norteou-se pelo método dialético crítico, a fim de realizar 

sistematizações e ponderações que embasem as reflexões sobre a temática.  

Esse estudo está estruturado em duas partes, a primeira intitulada “Breves considerações 

acerca do capitalismo e sua conformação no Brasil”, que traz uma breve síntese sobre o 

capitalismo e sucintamente de como foi se conformando no Brasil. Assim, será realizado 

uma aproximação analítica, tomando algumas características particulares do capitalismo, 

em especial no Brasil, partindo da premissa de que o processo constitutivo do país possui 

uma incidência significativa na forma como o trabalho se materializa na contemporaneidade, 

impactando nas relações sociais. 

Na segunda parte: “Serviço Social, (neo) conservadorismo e os desafios postos a profissão”, 

identifica-se o Serviço Social no contexto brasileiro, explicitando sua gênese no bojo da 

Igreja Católica e seu caráter conservador, até o início do movimento de reconceituação, 

onde surgem três vertentes como propostas de um redirecionamento à profissão. Sendo que 

nesse artigo somente abordar-se-á sobre a opção da vertente marxista, como 

direcionamento teórico-metodológico da profissão, e após sobre os desafios do trabalho em 

Serviço Social na contemporaneidade e o avanço (neo) conservador. 

Destarte, a sistematização desse estudo consiste na tentativa de compreender o Serviço 

Social enquanto profissão inscrita na forma particular de sociabilidade brasileira e apreender 

os rebatimentos dos resquícios da herança conservadora do país potencializados no 

contexto de derruição das lutas e conquistas sociais. 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CAPITALISMO E SUA CONFORMAÇÃO NO 
BRASIL 

 
 
O capitalismo consiste em um modo de produção o qual advém de um longo processo 

constitutivo sendo um sistema de “reprodução da vida social por meio da produção de 

mercadorias em que todas as pessoas do mundo capitalista avançado estão profundamente 

implicadas” (HARVEY, 2008, p. 307). Nessa linha de pensamento, pode ser considerado 

como um sistema de mercadorias, mas não só, uma vez que é compreendido também 
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como, “um determinado sistema onde a força de trabalho se transforma em mercadoria e se 

coloca no mercado de trabalho como qualquer objeto de troca” (CATANI, 2011, p. 8). Dessa 

forma, para existir capitalismo é essencial que se tenha “[...] concentração da propriedade 

dos meios de produção em mãos de uma classe social e a presença de outra classe para a 

qual a venda da força de trabalho seja a única fonte de subsistência” (CATANI, 2011, p. 8). 

 Assim, o capitalismo além de um sistema de mercantilização é também, conforme Ianni 

(1987), um sistema de produção de mais-valia, ou seja: “ele mercantiliza as relações, as 

pessoas e as coisas” (p. 8). Como se vê, o sistema capitalista possui um caráter 

contraditório, estando voltado para a acumulação e o lucro, através da exploração do 

trabalho humano.  

Importa destacar que para a garantia e reprodução do capitalismo, esse sempre está se 

reinventando e apresentando-se ao longo da história com diferentes “faces”, assim, torna-se 

possível inferir que o crescimento econômico é um processo de intensas contradições 

internas e que frequentemente se manifesta sob a forma de crises4.  

Partindo desse princípio Behring (2003) salienta que as crises se materializam de formas 

diferentes em cada país, de acordo com suas particularidades de inserção no mercado 

mundial. Especificamente em relação ao contexto brasileiro, o impacto sofrido pela crise 

estrutural de 1929 – denominada como Crash da Bolsa de Nova York –, significou no país a 

consolidação do capitalismo, tendo impulsionado a industrialização enquanto estratégia para 

superação do cenário econômico desfavorável, no que se referia a queda das exportações 

de café.  

Posterior, na década de 1930 no Brasil, a industrialização passou por um processo de 

intensificação, fomentando o desenvolvimento econômico, social e político do país e, 

consecutivamente o desenvolvimento das forças produtivas e a regulamentação do trabalho 

formal.  

Nesse seguimento, em 1937 registra-se o golpe que instituiu a ditadura do Estado Novo, 

sendo que durante quinze anos Vargas fica no poder, administrando a transição de uma 

sociedade “patriarcal-agrário-exportadora para uma sociedade urbano-industrial, que 

contraditoriamente faz aliança com o latifúndio” (BRUM, 1998, p. 74, grifo nosso). Diante 

disso, o que foi preconizado nesse período era uma aceleração da economia brasileira, 

baseada no impulso da industrialização e conformação/contenção da classe trabalhadora 

brasileira. 

Esse período objetivava o desenvolvimento através da industrialização, porém na medida 

em que a industrialização avançava, as desigualdades sociais ampliavam-se, ocasionando o 

                                                 
4 As crises são “originárias das barreiras estruturais à acumulação e podem se manifestar, tanto na 
produção quanto no consumo, e em qualquer uma das fases de circulação e produção de valor” 
(HARVEY, 2005, p. 45).  
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agravamento da questão social. Importa destacar, que foi nesse período que a questão 

social foi reconhecida pelo Estado, sendo tratada como “caso de polícia” e objeto de 

políticas assistencialistas com caráter repressivo. 

Em 1945 Vargas é deposto do poder pelos militares e neste mesmo ano Eurico Gaspar 

Dutra é eleito. Seu mandato perdura até 1951, quando Vargas retorna, desta vez eleito pelo 

voto. Em 1955, Juscelino Kubistchek (JK) é eleito, período esse, marcado pelo nacional-

desenvolvimentismo, com inclinação ao capital internacional, tendo sido nesse período 

consolidado o processo de internacionalização e transnacionalização do capital 

(BRUM,1998). 

O sucessor de JK, Jânio Quadros, “constituiu um governo representativo das forças sócio-

economicas modernizante-conservadoras, com inclinação favorável ao capital 

transnacional” (BRUM, 1998, p. 125), porém, renunciou seu mandato em 1961. Com isso, 

seu vice-presidente João Goulart assume a presidência da República, o que traz a 

emergência das demandas dos trabalhadores no panorama político. 

No entanto, a condução política e econômica da autocracia burguesa, partindo do 

pressuposto da modernização conservadora, instaura a ditadura militar com os governos 

que vai de Castelo Branco (1964 – 1967) a João Figueiredo (1979-1985). Esse processo 

incide de forma perversa sobre o avanço das lutas dos trabalhadores, uma vez que produz 

uma série de mudanças na condução política e econômica, até então adotadas por Goulart, 

que vinha assinalando uma sensibilização maior aos interesses da classe trabalhadora.  

Netto (1996) ressalta que esse episódio histórico repercutiu na validação das arcaicas 

tradições da sociedade brasileira, onde as resoluções dos entraves eram “pelo alto”, as 

soluções políticas ocorriam através da coerção contra a população, predominando a 

heteronomia, a exclusão, o paternalismo e a modernização por um viés conservador, ou 

seja, manter o país em um desenvolvimento dependente, com características 

antidemocráticas e antinacionais. 

Destaca-se que o legado da ditadura militar, ainda se faz presente no âmbito cultural da 

sociedade. Em vista disso, é necessário abordar brevemente sobre algumas características 

particulares do país, partindo do entendimento sobre as influências que esses elementos 

produzem no âmbito no trabalho: uma herança cultural e patrimonialista.  

 

2.1.1 Características constitutivas do Brasil: a dualidade entre o moderno e arcaico 

 

Iamamoto (2014, p. 128) destaca que “o ‘moderno’ se constrói por meio do ‘arcaico’”, tendo 

em vista, o legado histórico do colonialismo. Essa concepção assevera que na história de 

desenvolvimento do país não ocorreu uma ruptura substancial com o passado, pois a 
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burguesia se fortaleceu enquanto classe hegemônica em detrimento a classe trabalhadora, 

tendo assumido novas roupagens, mas conservando as características históricas ligadas a 

herança arcaica. 

Em outras palavras, o Brasil adapta-se e recria-se aos processos sociais da conjuntura e ao 

desenvolvimento capitalista, fundado em características obsoletas e conservadoras que 

preservam valores antidemocráticos, patrimonialistas, privatistas, clientelistas, do não 

direito, da lógica do favor e assistencialista, dentre outros. 

A mesma autora pontua ainda que, a modernização conservadora contribui para explicar as 

relações arcaicas presentes nos “setores de ponta da 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 dos direitos sociais trabalhistas” 

(IAMAMOTO, 2014, p. 130). 

Diante disso, reitera-se o entendimento de que o processo de modernização capitalista no 

Brasil foi realizado “pelo alto”, onde “as classes dominantes se antecipam as pressões 

populares, realizando mudanças para preservar a ordem” (IAMAMOTO, 2014, p. 132), 

acarretando em práticas assistencialistas e repressivas. No entanto, pondera-se que os de 

“baixo nunca deixaram de ‘reivindicar, protestar e lutar’, contribuindo, na ofensiva e pelo 

avesso, para a construção do Estado forte, que se desenvolve ao longo da revolução 

burguesa no Brasil” (IAMAMOTO, 2014, p. 134-135). 

A partir da breve contextualização realizada até o momento, infere-se, que a concepção de 

desenvolvimento e cidadania no Brasil teve uma vinculação mais aproximada aos interesses 

da burguesia do que qualquer outra força social. Consequentemente, a questão social era 

enfrentada a partir do ajustamento dos indivíduos e as políticas sociais eram tidas nessa 

mesma lógica do ajustamento e na cultura do não direito.  

Esse quadro acaba agravado a partir do final dos anos 1980, com a adoção das orientações 

neoliberais que previam a redução da intervenção do Estado no âmbito social e a 

legitimação da transposição de sua operacionalização para o setor privado. No que 

concerne ao âmbito do trabalho, essas medidas acarretaram no estabelecimento de novas 

relações sociais, principalmente via terceirização, e o agravamento da exploração. 

Contudo, pautado pela contradição enquanto fio condutor da história, o final da década de 

1980 também significou um marco na luta dos trabalhadores e movimentos sociais no país: 

a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), alcunhada de Constituição 

Cidadã por apresentar de forma inédita a proteção social como dever do Estado e direito 

dos cidadãos. No entanto, se analisarmos o processo de materialização da referida 

Constituição, nota-se a reprodução dos velhos paradigmas que pautam a sociedade 

brasileira, principalmente no que tange aos entraves postos à efetivação da cidadania. 
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Nessa linha de pensamento, pode-se afirmar que a CF foi promulgada em 1988 e em 1989 

já estava sendo desmantelada, pois de um lado uma parcela das classes dominantes se 

posicionava contrária a um sistema de proteção social universal, e de outro, as referências 

neoliberais começam a ter incidência no país, voltadas para restrição da intervenção estatal 

no âmbito social e o desmonte dos direitos sociais.  

A década de 1990 foi palco da introdução no Estado de diversos elementos do ideário 

neoliberal, sendo esses intensificados a partir do governo de Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso. Assim, o que se expressava era uma nova onda conservadora, onde 

“destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes contingentes de homens e 

mulheres que vivem da venda e da força de trabalho” (ANTUNES, 1999, p. 232). Aqui, 

importa destacar que, as características particulares do desenvolvimento social, político e 

econômico brasileiro, são potencializadas no contexto de desregulamentação dos direitos 

sociais e trabalhistas. Ainda, destaca-se a condição, de certa forma, vulnerável da noção de 

cidadania e defesa de direitos e o quanto esses processos incidem de forma negativa nos 

avanços sociais conquistados pela classe trabalhadora brasileira. 

Importa salientar os rebatimentos produzidos no âmbito do trabalho em Serviço Social, uma 

vez que a profissão se encontra inscrita na processualidade histórica do país e, destarte, 

vinculada as origens e transformação vivenciadas por todos os trabalhadores, independente 

de nível de formação e inserção ocupacional. 

A seguir será retomada brevemente a história da profissão, com vistas a explicitar, de forma 

breve e genérica, o seu surgimento e os desafios que são postos ao Serviço Social na 

contemporaneidade, enfatizando a incidência do neoconservadorismo no exercício 

profissional. 

3 SERVIÇO SOCIAL, (NEO) CONSERVADORISMO E OS DESAFIOS POSTOS A 
PROFISSÃO 

 

Faz-se necessário compreender que o Serviço Social é uma profissão inscrita no Brasil, ou 

seja, uma profissão que se originou, desenvolveu e consolidou inserida nos processos de 

mudanças que o país foi vivenciando e, consequentemente, experienciando transformações 

em seus diferentes âmbitos constitutivos. 

Assim, as metamorfoses que o Brasil foi sofrendo, refletem no trabalho do assistente social, 

visto que a profissão não é isenta dessas mudanças e se origina tendo como contexto o 

processo de urbanização e industrialização do país. Retomando brevemente as décadas de 

1920 e 1930, destaca-se que esse período foi marcado no Brasil pela exploração do 

trabalho, iniciativas assistencialistas da Igreja Católica, reconhecimento da questão social 
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como caso de polícia e também pela disseminação de diversos movimentos de luta da 

classe trabalhadora. 

O Serviço Social tem sua gênese no seio da Igreja Católica, legitimando-se vinculada a 

classe dominante e a matriz positivista. Como desdobramento, a profissão constituiu-se 

como agente da modernização, tendo como objetivo o ajustamento da classe trabalhadora à 

exploração do trabalho. 

Os profissionais, nesse período, não analisavam a sociedade brasileira a partir de suas 

contradições e do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o que acabava fazendo com 

que negassem as transformações históricas, econômicas e sociais. Com isso, suas ações 

não eram sobre as causas da “questão social” e sim sobre os seus efeitos. Em 

consequência, a visão que se tinha da classe trabalhadora, era a partir da visão de mundo 

que a elite dominante tinha, ou seja, “as péssimas condições de habitação se devem ao 

‘desapego ao lar’, denotam a ‘falta de formação doméstica da mulher’” (CARVALHO; 

IAMAMOTO, 2014, p. 218), assim, o papel do assistente social era de adaptar e reajustar os 

indivíduos ao meio. 

Já na década de 60, inseridos em um contexto de ampliação das lutas sociais no país, a 

matriz positivista começa a ser questionada e a “[...] profissão assume as inquietações e 

insatisfações deste momento histórico e direciona seus questionamentos ao Serviço Social 

tradicional através de um amplo movimento, de um processo de revisão global” (YAZBEK, 

2009, p. 6-7). Esse processo se dá em diferentes níveis, que são: “[...] teórico, metodológico, 

operativo e político. Este movimento de renovação que surge no Serviço Social na 

sociedade latino‐americana impõe aos assistentes sociais a necessidade de construção de 

um novo projeto” (YAZBEK, 2009, p. 6-7), o qual se comprometa com as necessidades das 

classes subalternas.   

Esses questionamentos foram os responsáveis pela origem do Movimento de 

Reconceituação, o qual impõe ao Serviço Social “[...] a necessidade de ruptura com o 

caráter conservador que deu origem à profissão, calcado no atrelamento às demandas e 

interesses institucionais e coloca como exigência a necessidade de construção de uma nova 

proposta de ação profissional” (SILVA, 2009, p. 72). Também é nesse período em que há 

uma aproximação da profissão com a teoria marxista, embora essa aproximação se deu de 

uma maneira tortuosa, devido ao período de ditadura militar no país.  

Entretanto, a partir da década de 80 o Serviço Social teve sua efetiva aproximação com a 

teoria social de Marx, sendo que essa matriz, busca apreender “dialeticamente a realidade 

em seu movimento contraditório” (YAZBEK, 2009, p. 10). Vale destacar que esse foi um dos 

marcos de consolidação teórico-crítica do projeto de ruptura com o Serviço Social tradicional 

no Brasil. 
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A teoria social crítica, a partir da década de 1970 e avançando nos anos 1990 é responsável 

por instituir uma nova direção ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa ao 

trabalho em Serviço Social no país. Ou seja, vai “[...] permear as ações voltadas à formação 

de assistentes sociais na sociedade brasileira (o currículo de 1982 e as atuais diretrizes 

curriculares); os eventos acadêmicos e aqueles resultantes da experiência associativa dos 

profissionais [...]” (YAZBEK, 2009, p. 11), tais como, Congressos e Seminários. 

Assim, os conhecimentos e debates acumulados, foram cruciais para o caminho a ser 

trilhado pela profissão, sendo concretizados no decorrer da história, através do Projeto Ético 

Político que congrega o Código de Ética de 1993, as diretrizes curriculares e a apreensão da 

teoria social crítica como norte da profissão. 

No entanto, como supracitado, a partir do Movimento de Reconceituação houve, na 

verdade, uma intenção de ruptura com o Serviço Social tradicional, visto que a profissão não 

rompeu, em sua totalidade, com o conservadorismo que a permeia, uma vez que foi forjada 

em um contexto adverso a luta da cidadania e democracia e se mantém inserida em meio a 

relações conservadoras e reprodutoras da lógica arcaica e excludente, como será melhor 

evidenciado no item a seguir. 

3.1.1 Incidências neoconservadoras e o Serviço Social brasileiro: elementos para 
contribuir com a reflexão 

 

O contexto de legitimação das lutas sociais no Brasil via promulgação da CF/1988 converge 

com o período em que o Serviço Social assume a defesa dos direitos sociais e lutas da 

classe trabalhadora como direção ético-político da profissão. Vale destacar que essa 

convergência não se refere a coincidência, pelo contrário, ela reflete a sintonia que a 

profissão constitui com os movimentos sociais que lutavam pela cidadania e democracia. 

No entanto, esse mesmo contexto evidencia a ofensiva neoliberal5 no Brasil através da 

adoção de medidas que visavam a reestruturação econômica e o reajustamento social e 

político (HARVEY, 2008). Como consequências produziram retrocessos às lutas sociais, 

“flexibilização” da produção e das relações de trabalho, “desregulamentação” das relações 

comerciais e financeiras e “privatização” do patrimônio estatal (NETTO, 2012), constituindo 

a atualização do conservadorismo no país. 

                                                 
5 A ofensiva neoliberal tem como fundamentação as orientações político-econômicas do ajuste para a 
América Latina que se encontram bem definidas no documento denominado Consenso de 
Washington. O Consenso tinha como intento, através de uma proposta de política econômica, 
desencadear as necessárias mudanças, através de: (a) um pacote de reformas estruturais, 
comportando a liberalização da conta corrente do balanço de pagamentos e de sua conta de capitais, 
a desregulamentação dos controles de preços na economia (particularmente, salários, taxas de juros 
e taxa de câmbio) e a privatização de áreas importantes da atividade produtiva; e, (b) de políticas 
macroeconômicas de estabilização, com o objetivo de superar a “crise da dívida” externa, eliminando 
os desequilíbrios econômicos, com alto déficit e alta inflação (WILLIAMSON; KUCZYNSKI, 2004). 
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Destarte, o Serviço Social estando inserido nesse contexto societário, sofre todos os 

impactos no âmbito do exercício profissional, o que vem produzindo grandes debates e 

discussões sobre o direcionamento social da profissão, tendo em vista a pressão sofrida 

pela categoria profissional no sentido de retomar práticas e ações vinculadas ao 

conservadorismo originário da profissão. 

Nesse viés, para analisarmos o Serviço Social hoje, é necessário pautar-se por três 

pressupostos: a) “é necessário romper com uma visão endógena, focalista, uma visão ‘de 

dentro’ do Serviço Social, prisioneira de seus muros internos” (IAMAMOTO, 2013, p. 20); b) 

“entender a profissão hoje como um tipo de trabalho na sociedade” (IAMAMOTO, 2013, p. 

22) e; c) “privilegiar a produção e a reprodução da vida social, como determinantes na 

constituição da materialidade e da subjetividade das ‘classes que vivem do trabalho’” 

(IAMAMOTO, 2013, p. 25), uma vez que o trabalho é uma “atividade que se inscreve na 

esfera da produção e reprodução da vida material” (IAMAMOTO, 2013, p. 26).  

A compreensão do Serviço Social pautado sobre esses três aspectos possibilita apreender a 

profissão estando inserida no contexto societário e, portanto, passível de sofrer influências e 

tensões do tempo presente. No entanto, há de se destacar o aprofundamento das 

dimensões constitutivas da profissão – teórico-metodológico, técnico-operativo e ético 

político – que os profissionais vêm conquistando ao longo do tempo, materializados pela 

qualificação da produção científica e intervenção na realidade social, filiados a Teoria Social 

Crítica.  

Em continuidade a essa reflexão, pode-se inferir que a profissão deu um salto de qualidade 

no que diz respeito à qualificação das suas dimensões constitutivas. Entretanto, faz-se 

imperioso atentar para os desafios que pautam a contemporaneidade, visto que as 

orientações neoliberais se encontram ancoradas na lógica da privatização e restrição de 

direitos e são potencializadas pelas características do capitalismo no Brasil, as quais são 

arraigadas de conservadorismo. Faz-se essa sinalização, pois há de se considerar que a 

reatualização conservadora resultou em profundas modificações nas relações econômicas e 

sociais, incidindo na vida da classe trabalhadora na forma de desemprego estrutural e no 

desmantelamento de direitos, acarretando no aprofundamento das desigualdades e na 

concentração da riqueza nas mãos da classe dominante, agudizando a questão social e 

produzindo novas expressões ainda mais contraditórias e complexas. 

Como se vê, há incidência da nova onda do conservadorismo impactando diretamente nas 

relações de trabalho e vida social. Dessa forma, o cenário atual que repercute no trabalho 

dos assistentes sociais, expressa-se por meio da “intensificação do trabalho, redução de 

direitos, subcontratações, dificuldades para a requalificação profissional” (SILVA, 2015, p. 

113). Além disso, se manifesta na complexificação das demandas sociais, precarização das 

políticas públicas, restrição de direitos e retomada de perspectivas positivistas, 
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assistencialistas e coercitivas para a intervenção. Ou seja, o conservadorismo “moderniza-

se também no âmbito do Serviço Social, realimenta as velhas teses, travestindo-as de 

novas, de atuais, de mais realistas, mais próximas e ‘concretas’ para ‘prática profissional’ 

dos assistentes sociais” (SILVA, 2015, p. 113). 

Isso tem significado uma brecha para a reatualização de projetos conservadores, 

ameaçando a hegemonia do Projeto Ético Político, o qual configura-se como uma grande 

conquista da profissão no que diz respeito ao rompimento com o Serviço Social tradicional. 

Assim, é necessário ter clareza de que o conservadorismo não se extirpou da profissão, 

mesmo com o Código de Ética e todos os avanços supracitados, uma vez que o projeto 

profissional se materializa em relações sociais, as quais são permeadas no pensamento 

neoconservador, tendo em vista, a processualidade histórica e contradições que pautam a 

realidade social.  

Contrário à perspectiva messiânica que indica a possibilidade da transformação como um 

“passe de mágica”, ou então, a lógica fatalista que preconiza que “as coisas sempre foram 

assim e continuarão sendo assim”, ser assistente social na atualidade demanda a 

capacidade de reflexão e mediação, dialogando com o aporte teórico que embasa a 

profissão, estando atento a dinamicidade da realidade social, articulando com os demais 

profissionais e com a população usuária na busca de estratégias que sejam capazes de 

construir novas formas de sociabilidade.  

Longe de ser uma afirmação normativa ou prescritiva, infere-se que essas competências 

são imprescindíveis para a atuação que, de fato, esteja comprometida com a transformação 

social. Todavia, há de se considerar a relativa autonomia que perpassa a profissão e revela 

alguns determinantes técnico institucionais, pois somente problematizando as expressões 

cotidianas e imediatas da realidade, que se desdobram em demandas às instituições e ao 

Serviço Social, o assistente social conseguirá exercitar uma relativa autonomia intelectual 

que oriente suas propostas de intervenção com base nas condições objetivas existentes.  

Por isso, a importância de reiterar permanentemente os valores defendidos por essa 

categoria profissional, e compreender que por mais que a profissão não tenha rompido em 

sua totalidade com o Serviço Social tradicional, não se pode esquecer dos avanços que 

foram sendo galgados ao longo do seu processo histórico, e que sim, há possibilidades de 

incidir junto ao pensamento conservador, na recusa dos moralismos, na denúncia a 

arbitrariedade, na defesa do Código de Ética. No entanto, essa tarefa somente será 

materializada e adensada, quando os profissionais, construírem coletivamente formas de 

enfrentamento a ofensiva neoconservadora. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Brasil por se tratar de um país periférico, dependente e de capitalismo tardio, tem traços 

peculiares que são reproduzidos até hoje como, a cultura do não direito, a lógica do favor e 

o assistencialismo. Tais características foram identificadas e apreendidas ao longo dos 

estudos realizados, podendo-se dizer que essas características são uma “mistura” das 

marcas históricas e da conformação do capitalismo no Brasil.  

É imprescindível, também reconhecer que o rompimento com o Serviço Social tradicional, 

não se deu em sua totalidade, pois o conservadorismo nunca deixou de permear a 

profissão, estando dialeticamente presente entre a intenção de ruptura e o pensamento 

conservador. Vale reafirmar que o neoliberalismo impacta diretamente no âmbito das 

relações de trabalho, intensificando a pobreza e agudizando as desigualdades sociais. Esse 

novo cenário explicita as características conservadoras do país, onde o velho aparece como 

o novo e o arcaico como moderno – trazendo à tona velhos dilemas da história do país, com 

novas roupagens.  

Salienta-se que desde o Movimento de Reconceituação, a profissão tem travado uma luta 

histórica contra o conservadorismo, entretanto, nota-se que a evidência progressiva que tem 

ganho, repercute como uma avalanche ideológica da burguesia, agregado a uma 

maquiagem moralista e progressista. 

Assim, se vê como possibilidades de resistência à ofensiva neoconservadora o reitero da 

perspectiva que defende o coletivo como possibilidade para a superação da exploração e 

desigualdade. A categoria profissional deve seguir somando a luta da classe trabalhadora, 

não segmentando pautas e lutas e sim lutando e resistindo numa unidade, compreendendo 

que todas as bandeiras de lutas travadas advêm de uma única raiz – a supressão do modo 

de produção capitalista. Pois, a luta de classes é isso, avanços e retrocessos, é o que se vê 

na história do mundo, na história do país, na história da profissão, pois ela é 

metamorfoseada de contradições e resistência, visando uma nova ordem societária.  

Nesse sentido, é necessário reafirmar sempre o Projeto Ético Político calcado na defesa da 

justiça social, liberdade, cidadania e direitos humanos, pois se o profissional recuar diante 

da ofensiva neoconservadora, a profissão voltará as suas origens conservadoras, só que 

nessa conjuntura utilizando novas roupagens com velhos dilemas. É preciso ficar atento às 

armadilhas do cotidiano para não reproduzir a barbárie social, pois a ofensiva ideológica e 

os mecanismos de alienação são cada vez mais intensos.  
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