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Algumas reflexões sobre o Serviço Social na Contemporaneidade 

Yolanda Guerra 

 

O que vou trazer como reflexão é fruto das discussões e pesquisas que 

vêm sendo realizadas no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os 

Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade, da Escola de Serviço 

Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o qual coordeno. O Núcleo tem 

por objetivo estudar as questões pertinentes ao Serviço Social, congregar as 

pesquisa sobre o tema, bem como, estimular o desenvolvimento de pesquisas que 

tomem por objeto o Serviço Social. Nele, usando as palavras da Profa. Marilda 

Iamamoto, o Serviço Social se coloca como objeto de sua própria pesquisa. 

Procuramos também promover atividades como cursos de extensão, mini-cursos, 

oficinas, etc com o fim de trazer a discussão sobre o Serviço Social em termos dos 

seus fundamentos sócio-históricos, teórico-metodológicos, éticos, políticos e das 

estratégias operativas.  Este Núcleo congrega pesquisadores desde estudantes de 

graduação que tem bolsa de Iniciação científica até estudantes de pós-graduação: 

mestrandos e doutorandos, que tenha como objeto de pesquisa o Serviço Social. 

Nós não queremos estudar, ainda que os tomemos como fundamentos, temas 

como: Estado, Política Social, Políticas Setoriais, tais como  a Política de 

Assistência social, Terceiro Setor, Família ou outro objeto qualquer;  não são 

esses os nossos objetos, nós queremos captar as mediações  que se colocam 

entre estes temas e o Serviço Social, nos interessa compreender o Serviço Social 

na ONG, na política da assistência, na política social de saúde e por aí afora. O 

objeto de que se trata é o Serviço Social na interface com ou matrizado por 
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quaisquer destes ou de outros processos e relações que podem ser desde as 

políticas sociais até as situações singulares e microscópicas nas quais o Serviço 

Social atua. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção para a necessidade de 

nós assistentes sociais, professores e estudantes investirmos em pesquisas 

vinculadas ou que tenham como objeto o Serviço Social. Então, é em função disso 

que eu dei a esta fala um título bastante amplo, qual seja o Serviço Social na 

Contemporaneidade. Claro que eu não vou refletir com vocês nesse momento 

sobre a totalidade de questões que envolvem o Serviço Social na 

contemporaneidade, até porque não tenho competência para tudo isso, mas eu 

posso dar algumas pistas sobre os resultados das pesquisas que nós estamos 

realizando, eu e outros pesquisadores do NEFSSC, como parte da busca de 

estratégias e respostas sócio-profissionais. Assim, meu objetivo é trazer para 

vocês um conjunto de informações que permitam uma abordagem do Serviço 

Social em uma perspectiva de totalidade. 

Neste âmbito,  começo refletindo sobre a conjuntura, sobre o contexto atual 

porque é esse contexto que constitui o  fundamento histórico, que gera os  

problemas, mas também projeta as perspectivas para a nossa profissão. Então é 

sobre isso que eu me proponho a conversar com vocês hoje. Eu começaria 

refletindo sobre a natureza e o significado histórico da nossa profissão. Inicio com 

a pergunta?  

O que é Serviço Social? Parece até uma pergunta “fora de moda”, pois 

supomos que todos nós sabemos muito bem a resposta. Mas não é bem assim, 

não. Sempre houve o confronto de várias concepções sobre Serviço Social. Há 

trinta ou quarenta anos  atrás existiam várias definições sobre o Serviço Social, 

que iam desde uma visão de Serviço Social como ARTE, porque havia uma 

concepção que defendia o Serviço Social como ARTE1, como Ciência passava por 

uma consideração de  Serviço Social como Técnica, Método, como Ação Social e 

                                                 
1 Evidentemente, arte aqui não está sendo concebida no sentido estético, mas técnico, próprio da 
divisão  que surge na antiguidade entre artes mecânica, belas artes e artes liberais. Para Ferrater 
Mora, nesta concepção, a arte vincula-se a idéia de fazer, “em especial, de produzir algo de acordo 
com certos métodos ou certos  modelos (Dicionário de Filosofia, 1996:  46).  
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até Engenharia Social 2. . Uma vanguarda mais crítica pensava o Serviço Social 

como uma Tecnologia Social que junto com outras servia como instrumento de 

controle e manipulação ideológica da classe operária. Nós,  assistentes sociais 

mais antigos, vivenciamos isso, os mais jovens encontram este debate na 

bibliografia dos anos 60 e 70, sobretudo nos documentos de Araxá, Teresópolis e 

na obra de Balbina Ottoni Vieira. O Serviço Social incorpora a questão da sua 

natureza à sua cultura, como parte da sua trajetória histórica, temos nos 

questionado há anos sobre a natureza do Serviço Social. Hoje a questão se repõe.  

Vamos supor que ao encontrarem um amigo que lhes pergunta que curso vocês 

estão fazendo e aí vocês vão responder Serviço Social, e o amigo perguntaria, o 

que é Serviço Social? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão optar por uma 

concepção que desde a década de 80 para cá, sobretudo na década de 90, 

grande parte dos profissionais e dos estudantes absorveram (às vezes, até 

mesmo sem compreende-la), que é a concepção de que o Serviço Social é uma  

profissão que está inserida, assim como outras profissões, na divisão sócio-

técnica do trabalho. Portanto, o Serviço Social é uma especialização dessa divisão 

de trabalho e responde a um conjunto de necessidades desta sociedade que lhe 

chegam através de demandas postas a profissão. Como não existe uma 

sociedade abstrata, mas, ao contrário, as sociedades são historicamente 

determinadas, então eu diria que a natureza do Serviço Social é determinada pela 

divisão do trabalho nas sociedades nas quais ele está inserido e adquire um 

significado que é social porque está determinada pelas relações sociais de uma 

determinada sociedade, porque a profissão atende ao conjunto de necessidades 

sociais. E ela mais do que determinada estruturalmente, é também determinada 

historicamente. 

Pensar o Serviço Social na contemporaneidade requer que se reveja seus 

fundamentos, as bases histórico-sociais que permitem a sua gênese, melhor 

ainda, requer que se compreenda a dinâmica que  põe a necessidade desta 

profissão, de modo que há que se pensar o Serviço Social dentro de uma 

                                                 
2 Ver aqui a obra de Décio Silva Barros, Elementos de Engenharia Social, sobre uma perspectiva 
do Serviço Social , São Paulo, Editora do Escritor, s/d. 
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determinada sociedade. Fora de uma certa sociedade não se entende nenhuma 

profissão. Só entendemos uma profissão quando ela é remetida, analisada, 

compreendida na dinâmica de determinada sociedade, no movimento desta, a luz 

de pressupostos teóricos e através de um método que permita ao sujeito que 

conhece arrancar dos fenômenos e processos sociais a sua essência que não é 

dada na e pela aparência. Quanto ao Serviço Social, há que pensar a profissão no 

interior de relações sociais determinadas, porque essa profissão responde às 

necessidades dessa sociedade. Necessidades que são históricas, necessidades 

que são determinadas pelas classes sociais que compõem esta sociedade. Eu 

estou querendo dizer que a necessidade da classe subalternizada não é a 

necessidade da classe dominante. Isto significa que a profissão se coloca no “fogo 

cruzado” de necessidades diferentes. Mais ainda, numa sociedade de classes tais 

necessidades não são apenas diferentes como divergentes, antagônica. Isto não é 

o problema, isto é a realidade. A contradição não é um problema posto pelo 

pensamento, não é um desvio do pensamento, uma aporia3 ou uma ambigüidade. 

Ela é posta pelo movimento da realidade que se dá pela luta dos contrários.  Nós 

trabalhadores temos necessidades de salários mais alto, que permitam nossa 

sobrevivência e qualidade de vida. O nosso papel é lutar por isso. Por outro lado, 

os capitalistas que são os representantes e compõe a classe dominante nesta 

sociedade, para manter sua sobrevivência e a do sistema, necessitam não apenas  

de produzir, como também de valorizar e acumular capital. Para isso esta classe 

precisa expropriar do trabalhador uma parte do seu trabalho, parte essa chamada 

trabalho excedente justamente por isso: porque é a parte pela qual o trabalhador 

não recebe, é a parte do seu trabalho que, ao invés de ser destinada à 

sobrevivência de quem produz é apropriada pelo dono dos meios de produção, o 

capitalista, que compra a força de trabalho deste trabalhador e junto com ela o 

direito de usufrui-la por um período de tempo, como bem lhe convier. Ocorre que, 

para que sociedades como a nossa se reproduzam, se concentrar a riqueza nas 

                                                 
3 Dificuldade ou dúvida racional decorrente de uma impossibilidade objetiva na obtenção 
de uma resposta ou conclusão para uma determinada indagação filosófica Cf. Dicionário 
Eletrônico Houaiss. 
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mãos de poucos, há que se acumular o trabalho não pago, acumular o trabalho 

excedente, acumular a mais valia, o trabalho expropriado do trabalhador, e essa 

acumulação tem que se concentrar nas mãos dos donos dos meios de produção 

que são os capitalistas (que tem o capital: matéria prima, instrumentos de trabalho 

e força de trabalho). Mais ainda, a sociedade capitalista para se manter como tal 

tem que reproduzir seus próprios pressupostos. Em outras palavras, as condições 

para sua reprodução: uma determinada superestrutura (política, cultural, 

ideológica, jurídica)  lhe dê bases de  sustentação, ideologia essa que faz com que 

a relação entre o capitalista que compra a força de trabalho e o trabalhador que a 

vende como a única mercadoria de que dispõe, apareça como uma relação 

natural, como dado imutável, inquestionável. Então, uma relação que é social, 

exigência de uma sociedade que concentra nas mãos de alguns a riqueza 

produzida por todos, aparece à consciência dos envolvidos (capitalistas e 

trabalhadores) como algo “natural”. Desta relação social decorre uma 

superestrutura jurídico-política, um conjunto de leis, instituições, funções sociais, 

práticas sociais e profissionais que servem para a legitimação e manutenção desta 

relação. Dentre as práticas profissionais da sociedade capitalista está o Serviço 

Social. 

Afirmamos linhas atrás que o Serviço Social atende necessidades sociais 

que lhe chegam como demandas profissionais. Estas demandas partem de 

necessidades antagônicas. É com isso que nós assistentes vamos nos defrontar. 

Nos nossos espaços de trabalho aparecem necessidades divergentes daqueles 

que nos contratam, em muitos casos, e daqueles que procuram os nossos 

serviços. 

Vimos até agora que conhecer o Serviço Social é remetê-lo às práticas 

sociais de uma dada sociedade e na sociedade de classes essas relações sociais 

envolvem interesses e necessidade  divergentes. Nós assistentes sociais vamos 

atuar nesse fogo cruzado de necessidades divergentes. Essas necessidades são 

divergentes, são antagônicas, são contraditória, ou seja, elas se excluem 

mutuamente: o que é bom para uma classe não é bom para outra. O que não é o 

nosso caso, se pensarmos na categoria profissional dos assistentes sociais e dos 
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estudantes de Serviço Social. Apesar de cada um dos sujeitos possuir interesses 

diferentes não há, necessariamente, interesses que se excluem, não há 

antagonismos. Podemos encontrar uma unidade dentro dessa diversidade.  Entre 

nós, assistentes sociais e estudantes, é possível  conseguir uma unidade, mas 

quando se trata de classes sociais distintas, o que é bom para uma não é bom 

para outra. Então essa determinação é uma questão importante para entendermos 

o Serviço Social. Sobretudo, quando se afirma esse antagonismo, cada vez ele vai 

se aprofundando e constituindo o que conhecemos como crise econômico-social. 

O mundo vivencia uma crise sem precedentes na história. O Brasil e os 

demais países estão em crise e a expressão dessa crise é o desemprego. 

Qualquer economista que queira dizer que o país está produzindo e não está em 

crise, ele vai ser desmentido pelos altos índices de desemprego que castigam a 

classe trabalhadora e se reflete no grau de insegurança que acomete a classe 

capitalista. Para o Serviço Social é importante compreender essa crise e a 

profissão vai atuar nesse conjunto de determinações e de necessidades 

divergentes e antagônicas, aprofundadas pela crise do capital. Essa profissão vai 

assumir um espaço de enfrentamento dessas seqüelas deixadas por essa 

divergência de interesses. Desta relação de dominação na qual na sociedade de 

classes o capitalista subordina o trabalhador, o qual, por sua vez, tanto resiste 

quanto se rebela donde o surgimento da “chamada” questão social. Portanto, a 

nossa profissão tem que ser pensada sempre em relação com a forma de 

enfrentamento daquilo que se convencionou chamar na sociedade capitalista de 

“questão social”. Há várias formas de interpretar a questão social. Eu estou 

adotando uma dentre outras que é a que eu considero mais próxima da minha 

maneira de ver o mundo e de entender os processos e relações sociais e, a partir 

deles, o Serviço Social. Estou entendendo questão social tal como comparece na 

Bibliografia mais critica da profissão. Gisálio Cerqueira Filho, autor da obra que 

trata do pensamento político brasileiro, remete a questão social ao surgimento da 

classe operária. Diz ele que a classe operária impôs, no curso da constituição da 

sociedade capitalista, um conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos.  

Mas há que ser cauteloso nesta interpretação: os problemas oriundos da classe 
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trabalhadora não se originam nas condições de vida do trabalhador individual, mas 

na condição mesma de classe social. Somente quando o trabalhador se percebe 

como classe capaz de se organizar e exigir condições de vida e de trabalho, as 

bases de sustentação de uma relação de exploração são postas em questão.  Isto 

porque o que incomoda a classe dirigente não são as condições de vida da classe 

trabalhadora, mas o potencial que esta carrega de colocar em risco a ordem 

social. Na medida em que os trabalhadores individuais se percebem como classe 

e assumem um protagonismo enquanto tal exigindo e defendendo condições de 

sobrevivência (ainda que como classe explorada), a sociedade se vê ameaçada 

em seu suposto equilíbrio. O que está sendo dito é que a sociedade de classes, o 

mesmo processo que cria a riqueza produz a exploração e a pauperização da 

classe trabalhadora. Mas esse processo é visto como natural, afinal sempre foi 

assim, em toda sociedade haverá ricos e pobres. Neste âmbito não é a pobreza 

gerada e agravada pela concentração/acumulação da riqueza socialmente 

produzida nas mãos de poucos o que importa, mas que com ela, coloca-se em 

risco o ordenamento social que dá base de sustentação a esta mesma relação de 

exploração.   

A concepção de questão social que eu estou adotando nesta minha 

exposição é a de que a vincula ao crescimento da classe operária como classe e o 

seu papel protagônico na defesa e na garantia de alguns direitos sociais. À 

medida que a classe trabalhadora se percebe como classe, passa da condição de 

classe em si para a condição de classe para si, quer dizer, a classe trabalhadora 

adquire uma consciência de que se constitui uma classe, onde não é só uma 

massa, um aglomerado de pessoas que vendem sua força de trabalho, mas 

quando a classe trabalhadora se percebe como classe, com as mesmas 

dificuldades, necessidades e interesses, então a classe trabalhadora toma a 

consciência, se admite como classe para si, portanto, é a consciência de que ela 

enquanto classe pode fazer alguma coisa, pode resistir e se rebelar. Aí ela 

começa a reivindicar os seus direitos, por exemplo: o direito de trabalhar 40 horas 

semanais apenas. As oito horas de trabalho diário é uma conquista recente dos 

trabalhadores, isso é, nós trabalhamos às vezes sem sermos  valorizados. Alguns 
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trabalham mais, ampliam a sua jornada de trabalho. Outros continuam com a 

mesma jornada, mas com um ritmo muito mais intenso, ou seja, intensifica-se a 

jornada de modo que trabalha-se mais com a mesma quantidade de tempo.  

Porém, a fixação de uma jornada de trabalho foi conquista recente a duras penas 

da classe trabalhadora. Então, esse momento que a classe trabalhadora se 

percebeu como classe e começou a exigir, esse momento explicitou um conflito na 

relação entre capital e trabalho. Esse conflito coloca em questionamento o 

ordenamento capitalista, o qual, não é o único modo de produção muito menos o 

último. Ele não está sob controle. Ele porta as contradições e por isso qualquer 

coisa que possibilite dar visibilidade a estas contradições de interesses põe em 

cheque a “ordem” do capital. Por isso, quando as seqüelas deixadas pela relação 

de exploração entre o capital e o trabalho adquire a importância tal e uma 

visibilidade tal, que  começa a incomodar,  a ameaçar a ordem e esse incômodo 

passa de a ser considerado não mais como gerado por problemáticas individuais 

mas como  questões que envolvem a esfera pública no sentido da exigência de 

direitos. Nesse momento, aquilo que era considerado como problemas a serem 

solucionados numa reunião entre patrão e empregado, passa a ser objeto de uma 

convenção social. Não se trata mais de uma questão que se resolve mais no 

âmbito privado. Agora tem que ser trazida para a esfera publica.  

Daí, o Estado passa a assumir como suas as questões oriundas desta 

relação conflituosa e a tentar responder a elas: cria uma legislação trabalhista, 

desonera o capitalista dos custos de manter a força de trabalho viva e assume a 

função de criar as condições para a reprodução da força de trabalho, contribuindo 

para a valorização do capital.   

O enfrentamento da questão social por parte do Estado tem se realizado 

através de duas vias: pela via da repressão (pela força) ou coerção e pela via da 

coesão, melhor dizendo, do consenso, dos pactos.  Pela primeira via o Estado 

toma a questão social como “caso de polícia; pela segunda o Estado atua na 

questão social como questão política e o faz através de uma modalidade sócio-

histórica de enfrentamento, qual seja: as políticas sociais. Através do 

enfrentamento da questão social como questão política, fruto da luta da classe 
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trabalhadora, o Estado garante as chamadas políticas sociais como forma de 

controle e reprodução da classe trabalhadora ocupada e excedente. Se a gente for 

pensar as políticas que acabam sendo os espaços sócio-ocupacionais dos 

assistentes sociais, elas foram incrementadas porque o Estado, com a 

preocupação em controlar a fúria da classe trabalhadora que exigia direitos optou 

pó se utilizar de mecanismos de controle. Quando assistentes sociais e 

estudantes começam a perceber essa engrenagem, passam a entender um pouco 

melhor os nossos espaços sócio-profissionais que são as políticas sociais. Então, 

para implementar as políticas sociais o Estado necessita de vários profissionais, 

dentre eles o assistente social.  

Cabe enfatizar que o Estado sempre alternou a sua intervenção na 

sociedade para controlar a ordem e facilitar a acumulação do capital, através de 

dois mecanismos: a coerção e o consenso. Eu sempre dou o exemplo de que 

houve um tempo em que não se realizavam campanhas de vacinação. A vacina 

era dada sobre pressão por parte do Estado à classe trabalhadora. No Rio de 

Janeiro teve o movimento da Revolta da Vacina que foi quando a população se 

revoltou com a intervenção do Estado na administração da sua vida. Isso porque  

o problema passou a ser de saúde pública, passou da esfera privada à esfera 

pública. O Estado precisava controlar as doenças. Ele tinha uma ação coercitiva, 

então, uma ação que incidia diretamente sobre a classe trabalhadora. Ao longo 

dos anos, o Estado mantém esse tipo de ação e este mecanismo permanece até 

hoje; Só para dar um exemplo que não está muito longe, lembram-se como o 

nosso ex príncipe dos sociólogos enfrentou as reivindicações dos petroleiros que 

redundou numa  greve? Como caso de polícia.  

Temos afirmado que o Estado enfrenta a questão social tanto com ações 

coercitivas, como caso de polícia, quanto com ações mais no sentido do acordo, 

do consenso, como questões políticas. Neste âmbito, o mecanismo que ele utiliza 

são as políticas sociais. Então, para haver uma coesão, um acordo entre o Estado, 

os patrões e os trabalhadores, o Estado lança mão do mecanismo chamado 

políticas sociais, que é utilizado no enfrentamento da questão social, que num 

determinado momento o Estado adotou, é por isso que a gente pensa que política 
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social é uma modalidade histórica porque chega num determinado momento o 

Estado vai adota-la. Porém, também vai chegar num momento que o Estado 

percebe que não é mais a via política social que vai permitir o consenso entre as 

classes. Isso ocorre quando da instauração da ofensiva neoliberal, dos ajustes 

neoliberais. Ai o Estado vai busca outros mecanismos para estabelecer o 

consenso entre as classes. Mas é certo que essa modalidade de sócio-histórica foi 

importante para nossa trajetória, ou seja, para a trajetória da nossa profissão e 

devemos defende-la, não por questões coorporativas ou de reserva de mercado. 

Há que se defender as políticas sociais porque expressam as conquistas dos 

trabalhadores. Porque à medida que o Estado muda a sua função, que era o 

exercício legal do poder - por isso ele tem as forças armadas – pois, quando 

necessário pode aciona-la, pode exercer o poder. O Estado tem a legalidade e 

legitimidade para isso. Quando este  percebe que só uma ação coercitiva não o 

legitima frente a classe trabalhadora, frente à classe subalternizada, ele precisa de 

outros mecanismos, dentre eles, ele precisa das políticas sociais. Ele utiliza as 

políticas sociais no sentido de reprodução da força de trabalho, ele incorpora 

como sua função o ônus com os custos da reprodução da força de trabalho. No 

entanto o Estado assume um custo que não é seu. E quem deveria ter esse 

custo? Os capitalistas, que compram a força de trabalho e tem que pagar por ela. 

Mas o Estado burguês, o Estado da classe dominante, buscava sempre estar de 

acordo com o que é de interesse da classe dominante. O Estado burguês adota 

para si algumas funções que contemplam os interesses da classe dominante 

dentre elas, a função de reprodução de força de trabalho. Mas ao mesmo tempo e 

por esta mesma função de reproduz a força de trabalho, o Estado atende as 

necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora, de modo que as políticas 

sociais possuem uma função reguladora da a voracidade do capital  em explorar a 

força de trabalho. Este é o aspecto contraditório das políticas sociais, que os 

estudantes tanto lêem nos livros e nem sempre entendem seu significado. Então, 

por que as políticas sociais são contraditórias? Por que ao mesmo tempo em que 

tornam a força de trabalho (tanto a ocupada quanto a  excedente) apta a ser 

explorada pelo capital, permitem a melhoria nas condições de vida da classe 
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trabalhadora, já que não são dádivas ou benesses do Estado, mas conquistas dos 

trabalhadores. O Estado só fez incorporar, porque achava que eram políticas 

importante naquele momento. Incorpora essas demandas da classe trabalhadora, 

e as converte em políticas de saúde, da educação, de assistência, da previdência 

social. Gostaria de fazer uma ressalva sobre o modelo, o formato de políticas 

sociais que temos no Brasil. Há um autor que, a meu ver, consegue explicar muito 

bem o significado das políticas sociais nos países que não constituíram Estados 

de Bem Estar Social. Ele diz que no Brasil não existem políticas sociais, mas 

planos, programas e projetos governamentais, os quais tem objetivo eleitoreiro, 

são fragmentados, focalistas, de má qualidade, segmentam os usuários, os 

categorizam e sofrem solução de continuidade. Dado as seu caráter de 

descontinuidade estes planos governamentais não se constituem em políticas 

propriamente ditas.   E para nós assistentes sociais cuja profissão é resultado 

desta refuncionalização do Estado e do fato de este usar as políticas sociais para 

alcançar legitimidade junto à classe trabalhadora, o formato destas políticas 

sociais atribuem contornos e imprimem determinações à intervenção profissional.   

Cabe lembrar que por toda a trajetória dessa profissão construímos 

competências as quais são legalmente designadas aos assistentes sociais, 

constantes da lei que regulamenta a profissão, atualmente pela  lei 8662/934.  

São competências do assistente social, que a lei nos concede diretamente: 

implementar, planejar e avaliar as políticas sociais, portanto as políticas sociais 

configuram o próprio espaço sócio-profissional dos assistentes sociais.  

Se se consideram as políticas sociais como conquista, expressão de direitos 

percebe-se que elas colocam limites ao livre desenvolvimento do capital, à 

voracidade do processo de acumulação do capital e podem ser consideradas 

como instrumento de regulação social.  

Neste sentido, as políticas sociais servem como instrumento que limita o 

mercado em nome de um direito social universal (também chamada justiça social). 

Este conjunto de direitos sociais permitiu reformas que vão refletir na histórica 
                                                 
4 Cabe notar  que a primeira lei de regulamentação da profissão data de 1957 e foi regulamentada 
pelo decreto lei 994 de15 de maio de 1962.  
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condição de submissão do trabalho ao capital e parametrou a construção do 

Estado de Bem Estar Social.  

Ora, o que vem acontecendo com o chamado “Estado de Bem Estar 

Social?” O que ocorre com as políticas sociais a partir do final da década de 70? 

Eu quero dizer que esse não é um movimento unicamente brasileiro, mas um 

movimento que também envolve outros países do Primeiro e do Terceiro Mundo. 

Na verdade, este é um movimento que começa absolutamente nos países de 1º 

mundo. Eu estou falando de um projeto que vai de encontro às políticas sociais, à 

política social constituída. Eu estou falando do projeto neoliberal, porque esse 

projeto vem atravessando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano que quando chega 

no dia 20 e já não temos mais dinheiro para pagar o transporte, isso é também 

uma seqüela deixada pelo projeto neoliberal. Mas o problema não é o 

neoliberalismo. O problema é que os ajustes neoliberais  visam, têm como 

objetivo, se constituir em um dos mecanismos de alívio para a crise do capital. 

Então o nosso problema é o capitalismo. E o capitalismo encontra vários 

mecanismos em momentos determinados que permita  aliviá-lo da crise. Daí 

enfrentar o neoliberalismo é enfrentar a questão da relação capital e trabalho.  

Este projeto veio justamente defrontar aquele conjunto de políticas sociais 

que por anos, a classe trabalhadora conseguiu, que foi o chamado Estado de Bem 

Estar Social. O conjunto de medidas de proteção social, que nos paises 

avançados entre os anos 45 e 70 se convencionou chamar de Estado de Bem 

Estar Social, que era o conjunto de medidas que vinham ao encontro dos 

interesses e necessidades da classe trabalhadora e que representava a conquista 

dos trabalhadores. Isso fez sentido na nossa existência como trabalhadores, fazia 

parte do nosso dia a dia, o vale transporte faz parte do dia a dia da classe 

trabalhadora, pois à medida que o trabalhador perde o vale transporte, isso falta 

no seu orçamento, isso atinge diretamente o nosso dia a dia. Então esse conjunto 

de medidas, de condição de proteção social, alguns países, a exemplo do Brasil, 

nunca alcançaram. Alguns estudiosos, como por exemplo, o Prof. Francisco de 

Oliveira, diz que nós alcançamos o Estado de mal estar social.  
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Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu, ele disse 

que com ele terminara a era Vargas. Eu não acho que Getúlio Vargas tenha sido o 

melhor presidente do país, o que eu sei é seja visando adquirir legitimidade seja 

visando objetivos eleitoreiros, ele  incorporou a demanda da classe trabalhadora. 

Não há dúvidas de que a classe trabalhadora estava organizada a ponto de 

conquistar um conjunto de medidas naquele período que lhe possibilitava uma 

certa segurança social. É com isso que o governo Fernando Henrique Cardoso, à 

partir de 1999, começa a romper. O governo FHC em seus dois mandatos rompe, 

exatamente, com um conjunto de medidas da era Vargas, o que fere as 

conquistas da classe trabalhadora. Isso se dá de uma maneira legal porque está 

na lei. O governo estabelece um marco legal no qual é possível o desmonte das 

políticas publicas, ao mesmo tempo em que as mercantiliza e as privatiza, a 

exemplo da saúde, previdência e educação. Para tanto, institui a chamada 

Reforma do Estado brasileiro, que na verdade se constitui num conjunto de 

“contra-reformas” dado seu caráter conservador. 

A Reforma do Estado no Brasil veio combinada com (sérias) medidas de 

ajuste estrutural e foi absolutamente funcional aos ajustes necessários para que a 

economia brasileira se tornasse acessível ao capital estrangeiro internacional, ao 

processo de financeirização do capital. Ela constitui-se numa estratégia adotada 

pelo projeto burguês de enfrentamento da crise do capital e repõe as históricas 

mediações constitutivas do capitalismo brasileiro. A modalidade de reforma do 

Estado que aqui se encaminha, inspirada e orientada pelos organismos 

internacionais representantes do grande capital financeiro, interdita os direitos 

sociais conquistados na Constituição de 1988, abstrai do Estado as suas funções 

democráticas, desmonta seu caráter público, tem sido conduzida por estratégias 

gerenciais, sustenta-se na lógica instrumental e privatista do mercado. Tal reforma 

possui um caráter eminentemente antidemocrático. 

A partir destas características não há duvida do caráter eminentemente 

regressivo da direção que a Reforma do Estado brasileiro adotou donde sua 

concepção como  contra-reforma. A direção desta contra-reforma fica evidente 

nas palavras do ministro Bresser Pereira, responsável pela mesma. Diz ele que 
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reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que 

podem ser controladas pelo mercado, de modo que o Estado passa a ser 

apenas um regulador e transferidor de recursos.   

Nesta proposta, critica-se a administração pública de se enrijecer tornando-

se burocrática, sobretudo, a partir da Constituição vigente. Ora, a consagrada 

“Constituição cidadã” passa a ser vista como algoz dos trabalhadores. Busca-se, 

de um lado, a flexibilização dos direitos sociais conquistados pela Constituição de 

1988; de outro, a regulamentação do chamado Terceiro Setor (do qual as ONG’s 

são parte integrante) e da Filantropia (que dá margem à “philantropia”). Com isso 

estabelece-se uma nova relação entre Estado/sociedade civil, legalmente 

regulamentada. Essa regulamentação é que vai permitir 

operacionalizar/implementar a tão almejada Reforma do Estado. 

Todas estas metamorfoses mantêm a classe trabalhadora inerte e à 

margem das decisões. Destaca-se que a ausência da discussão democrática vem 

encoberta pelo discurso da governabilidade, enquanto legitimidade do governo 

dada pelo voto.  

A Reforma do Estado tem como objetivo exatamente atuar nesta direção: 

do desmonte dos direitos, da insegurança no trabalho, de desestabilizar os 

sindicatos, acabar com essas garantias e disputar esse conjunto de medidas de 

proteção social vigente.   

Como já observamos, notem que quando os direitos sociais tardiamente 

alcançados com a Constituição de 88, quando nós brasileiros instituímos no país 

uma Constituição avançada, a qual foi considerada como uma Constituição 

Cidadã, no momento subseqüente esta já era vista como uma Constituição 

inviável, ou seja, a direita começava a dizer que era impossível essa Constituição 

ser implementada no Brasil. Veja como o lapso de tempo é muito curto entre 88 e 

o subseqüente discurso que a inviabiliza (1989), seguido da contra-reforma do 

Estado (1994).  

É interessante observar duas coisas: a primeira é que uma nova 

Constituição inclusiva, que visava reduzir os índices de concentração de renda 

e que institui mecanismos democráticos de controle social é aprovada no Brasil 
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na contracorrente das tendências operadas nos países capitalistas centrais, ou 

seja, na contra-mão das determinações do consenso de Washington.  Não 

obstante, já nos acordos e pactos que permitiram a aprovação da Constituição  

expressa—se tanto a resistência da nossa burguesia aos preceitos 

constitucionais quanto a força da burguesia internacional em restabelecer sua 

hegemonia, agora, pela via do capital financeiro. 

Este projeto começa a se configurar no governo Collor de Mello (1989), 

mas ganha força no governo Fernando Henrique Cardoso quando se institui um 

marco legal, a contra-reforma do Estado Brasileiro. 

Por que é importante a compreensão do movimento da contra-reforma do 

Estado iniciada em 1995? Porque com ela também se alteram as bases de 

sustentação funcional-ocupacional dos assistentes sociais que são as políticas 

sociais. Estas perdem a condição de serem expressão de direitos, modifica-se o 

padrão de políticas sociais universais e passa-se a ter, segundo a feliz 

expressão de Vieira (1997), políticas sociais sem direitos sociais. A Reforma 

Gerencial do Estado, aprovada em 1995, altera a arquitetura institucional e 

funcional das políticas sociais no que diz respeito à sua funcionalidade, pois 

altera todos os pressupostos básicos da execução dos serviços públicos, 

convertendo-os para a lógica do mercado em detrimento da garantia de direitos, 

ou seja, a satisfação das necessidades humanas passa a se processar pela 

mediação do mercado. Esta é a direção que foi escolhida pelo governo FHC 

para a Reforma do Estado. Não e a única direção possível, mas a que adquire 

funcionalidade ao projeto hegemônico da burguesia financeira nacional e 

internacional. 

Ainda que negando o seu caráter neoliberal o governo FHC seguiu 

rigorosamente os ditames do consenso de Washington  privilegiando em seus 

planos econômicos, garantindo os acordos firmados com os organismos 

internacionais, com o  sacrifício  das classes mais  vulnerabilizadas. O 

receituário neoliberal priorizando a abertura da economia ao capital estrangeiro, 

a minimização do Estado, as privatizações dos bens públicos, a 
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desregulamentação do mercado de trabalho, faz retroceder as conquistas da 

Constituição Federal de 1988. 

Cabe ainda lembrar que a Reforma do Estado brasileiro institui uma 

“nova” concepção de público : o público não estatal. E aqui toda a sorte de 

instituições e programas focalistas, seletivos, assistenciais, privatistas, e em 

alguns casos até mesmo mercantilistas, passam a ser considerados como 

“público não estatal”. Desqualificam-se as políticas sociais, ataca-se o padrão 

de políticas sociais publica e imperativa com função democrático-reguladora e 

as subordinam  a uma orientação macroeconômica, melhor dizendo, aos 

parâmetros mercantis. Privatiza e mercantiliza: privatiza as políticas sociais: 

torna-as objeto da solidariedade individual e pessoal - é o que ocorre, 

especialmente com a Assistência Social. 

Deste modo, elimina-se qualquer pretensão de universalidade na medida 

em que a segmentação do usuário determina a qualidade da prestação dos 

serviços, o que significa políticas sociais para indigentes, sendo políticas sociais 

para indivíduos isolados, bem na tradição do tratamento individualizado dos 

problemas, ou o que Netto considera como “pobres políticas sociais para 

pobres”. Além disso, o ideário liberal estabelece uma distinção entre  “incluídos 

e excluídos”, de modo que constituem-se dois tipos de políticas, "(...) para os 

que mais contribuem, prestações qualificadas; para os que menos contribuem, 

prestações desqualificadas. - ou (...), para pobre, uma política social pobre” 

(Netto, 1999: 87). Com isso fragmenta-se ainda mais os usuários dos nossos 

serviços. Isso tem implicações fortes ao trabalho do assistente social. 

As articulações presentes na produção das políticas sociais (sem direitos 

sociais), o formato que adquirem (privatistas, mercantilizada, seletivas e focalistas 

e, sobretudo,  assistencialistas) refuncionalizam a antiga prática do clientelismo, 

da ideologia do favor, ambos portando e o fetiche da ajuda.  

Há uma mudança em termos do discurso da participação popular e da 

descentralização, demarcadores respectivamente das décadas de 70 e 80, para o 

da autonomia (nas diversas instâncias do Estado (Universidade) e da  sociedade 

civil.  
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Como o mercado não reconhece direitos, mas tão somente o poder de 

compra, só resta um espaço para atendimento das refrações da questão social 

fora do mercado: nos redutos do assistencialismo (Guerra, 1998). Como a 

contraface da privatização das políticas sociais o  tratamento  da questão social 

passa a ser realizado por meio de um mecanismo denominado por alguns autores 

como “refilatropização”.  

Esta refilantropização obedece dois movimentos. De um lado, a retomada 

da sensibilização popular para o enfrentamento das questões sociais através de 

trabalho voluntário, responsabilizando a sociedade civil pela intervenção nas 

mazelas sociais. De outro, o atendimento da questão social pelas empresas 

privadas através de programas denominados filantropia gerencial ou corporativa, 

através de práticas de "proteção social" que compõe o Terceiro Setor. 

Aqui, tem-se uma estratégia de o grande capital tirar vantagem até mesmo da 

barbárie social de que é responsável e de encobri-la com a cortina de fumaça da 

“solidariedade”. Tudo isso estabelecido dentro do que se tem denominado “marco 

legal” (vide a lei da filantropia: 9732 de dezembro de 1998). 

Portanto, para compreender a profissão hoje dentro de uma abordagem 

totalizante há que analisa-la auto-implicada com e na realidade social. Por isso a 

analise da realidade como fundamento sócio-histórico, nas suas determinações 

mais universais, é uma exigência teórico-metodológica. Mas há que se investir na 

compreensão das particularidades que a cultura profissional adquire neste 

momento histórico. Em sintonia com as mudanças regressivas que ocorrem no 

Brasil, os traços mais conservadores da nossa cultura profissional se acentuam. 

Começam a surgir vertentes que dão um novo sentido às tendências 

irracionalistas (dentre elas as vertentes pós-modernas). Reatualizam-se as formas 

pelas quais a razão instrumental5 exerce influência sobre a profissão.  Essa 

lógica, na qual os fins justificam os meios, é funcional ao capital, na medida em 

que ignora-se as implicações ético-polticas das ações dos sujeitos sociais. 

                                                 
5 Razão Instrumental É uma dimensão da razão dialética (substantiva e emancipatória), e como tal, 
limitada a operações formal-abstratas e à praticas manipuladoras e instrumentais, fragmentadas, 
descontextualizadas e segmentadas, por isso ela é funcional à reprodução social da ordem 
burguesa (Guerra, 2000). 
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Ficamos cada vez mais a mercê das tendências pragmáticas, imediatistas, 

repetitiva, empiristas,  que tomam o Serviço Social como meio de resolução de 

problemas. 

Por outro lado, nós assistentes sociais construímos um patrimônio histórico 

em termos de valores e  de direção estratégica para a profissão, respaldado nas 

lutas populares em prol da democracia, da emancipação, da justiça social, que se 

consolida em um  projeto profissional que visa a uma nova ordem social. Nele se 

articulam todos os elementos mais progressistas da profissão. 

Com os ajustes neoliberais, pelos quais se efetivam as perdas dos direitos 

sociais, (porque colocadas no marco legal),  cabe à profissão atuar na denuncia, 

na desmistificação e contra a despolitização destes direitos. Em certa medida, a 

questão dos direitos sociais depende de nós, assistentes sociais, recuperarmos a 

noção de direito como resultado de lutas sociais, pois é esse o seu fundamento. 

Depende dos estudantes, converterem os campos de estagio em espaços de 

garantia de direitos, universais e coletivos. 

Volto a questão com a qual iniciei estas reflexões: qual é o significado 

sócio-histórico do Serviço Social nesta sociedade, nesta conjuntura difícil e 

adversa que se põe, não apenas para a nossa profissão, mas para todas, para 

todos os trabalhadores. Graças à maturidade até então alcançada pela profissão 

pudemos reconhecer nosso equivoco de nos auto-denominarmos agentes 

transformadores. No entanto, não dá para ignorarmos as responsabilidades que 

passam por todos os profissionais, por todos os trabalhadores: assistentes sociais,  

professores, advogados, psicólogos, dentistas, sociólogos, filósofos, agentes de 

saúde,  enfim,  profissionais que inseridos na condição de trabalhador, possam 

aspirar a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo. Também não 

podemos desconhecer nossas atribuições e competências profissionais, por meio 

das quais a profissão é reconhecida e legitimada social e profissionalmente. 

Podemos também desenvolver novas competências e ai entra o papel da 

formação profissional. 
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Quero encerrar dizendo que a nossa profissão é uma profissão de paixão. 

Às vezes, até mesmo por uma visão romântica, e operando a critica romântica à 

sociedade burguesa, às vezes buscando a suposta harmonia entre os interesses 

antagônicos do capital e do trabalho, às vezes até mesmo por uma postura 

humanista, o assistente social acaba se indignando diante da barbárie do 

capitalismo. Tal indignação expressa o nosso compromisso. Há que canalizar esta 

indignaação, transforma-la em ações efetivas em prol da democratização dos 

bens e serviço sociais. Ter um compromisso é um elemento importante, mas há 

mais. Temos que ter competência. Para tanto, temos que estabelecer as 

estratégias sócio-profissionais. Elas se definem por medidas que se referem 

diretamente à  profissão e por questões externas. Vou começar pelas primeiras. 

No que diz respeito à profissão penso que temos que investir em dois campos. O 

primeiro é  na formação profissional. Esse é um investimento de largo prazo. 

Temos que investir tanto na graduação de profissionais qualificados quanto na 

qualificação permanente dos profissionais que já estão no mercado de trabalho. 

Outra coisa que considero da maior importância é buscar novas fontes de 

legitimidade profissional, agora por parte do usuário dos serviços/políticas sociais. 

Isso significa construir permanentemente uma profissão que seja reconhecida e 

legitimada socialmente, que assuma os seus compromissos sempre no sentido e 

na direção da defesa de direitos sociais, investindo no processo de emancipação 

dos sujeitos, objetivando a construção de sujeitos sociais autônomos. O que quer 

dizer: colocar-se em prol dos interesses das classes vulnerabilizadas, que 

procuram nossos serviços. Se isso é verdade, então nossa intervenção deve 

privilegiar as práticas de organização e mobilização dos usuários de políticas 

sociais, visando seu protagonismo social. 

 As questões externas à profissão referem-se ao que compete à toda a 

sociedade, em especial, à classe trabalhadora. Desta participam os assistentes 

sociais. Daí a importância de se estabelecer pactos, vínculos, alianças tendo como 

horizonte a construção da contra-hegemonia.  

Finalmente, a meu ver, a relação entre limites e possibilidades só pode ser 

determinada dialeticamente. Por ser um processo contraditório ela dever ser 
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permanentemente avaliada e, mais do que isso, redefinida. Para tanto, 

necessitamos de profissionais qualificados a apanhar no movimento do real, sua 

dinâmica e suas possibilidades dadas na/pela realidade,  profissionais  estes que 

ao considerarem  os limites possam permanentemente ampliá-los.          

            

Bibliografia 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho: Ensaio sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. São Paulo, Cortez, 1995. 

________. “Dimensões da crise e as metamorfoses do mundo do trabalho”. Revista 

Serviço Social e Sociedade n. 50, Ano XVII, abril, São Paulo, Cortez, 1996. 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil - 

Para uma interpretação da América Latina. São Paulo, Ed. 34 Ltda., 1996. 

GUERRA, Yolanda. A racionalidade hegemônica do capitalismo no Brasil 

contemporâneo — uma análise das suas principais determinações. PUC-SP, 

1998. Original Inédito. 

______________. Instrumentalidade no trabalho do assistente social. In: O trabalho 

do assistente social e as políticas sociais. Curso de Capacitação a distância., 

Módulo IV. Brasília,  CFESS/ABEPSS/CEAD, UNB, 2000.  

HARVEY, David. Condição pós-moderna, São Paulo, Loyola,  1994. 

IAMAMOTO, Marilda. V. e CARVALHO, Raul. Relações sociais e serviço social no 

Brasil, 2a. Ed., São Paulo, Cortez, 1986. 

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na contemporaneidade: Trabalho e 

Formação Profissional. São Paulo, Cortez, 1998. 

MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. Trad. Carlos Eduardo Silveira Matos, Regis 

de Castro Andrade e Dinah Abreu Azevedo. 2ª Ed. São Paulo, Nova Cultural, 

(col. Os Economistas), 1985. 

________. A crise do capital: os fatos e suas interpretação marxista. Trad. Juarez 

Guimarães. São Paulo, Ensaio, 1990. 



www.ts.ucr.ac.cr  21 
 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. São Paulo, Martins Fontes, 1996. 

MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social - Um estudo sobre as 

tendências da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80-90. 

São Paulo, Cortez, 1995. 

NETTO, José Paulo. FHC e a política social: um desastre para as massas 

trabalhadoras. In: Lesbaupin, Ivo (Org) O desmonte da nação: balanço do 

governo FHC. Petrópolis, Vozes, 1999.   

VIEIRA, Evaldo. A. Democracia e Política Social. São Paulo, Cortez, 1992. 

________. “As políticas Sociais e os direitos sociais no Brasil: avanços e 
retrocessos”. in: Revista Serviço Social e Sociedade n. 53, Ano XVIII, São Paulo, 


