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Resumen: Este trabajo de terminación de grado tiene como objeto la labor de 
trabajadores sociales en las Ongs evangélicas, que prestan servicios en el ámbito del 
bienestar social en el municipio de Juiz de Fora. El desafío es desentrañar lo particular 
de la intervención profesional en estas áreas e identificar el grado de implicación de los 
profesionales con el proyecto ético-político. Este espacio plantea debates sobre los 
vínculos entre la religión, la institución y el trabajo profesional, que nos llevó a 
comprender las particularidades reales.  
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Resumo: Este trabalho de conclusão de curso tem como objeto o trabalho do Assistente 
Social no âmbito das Ongs evangélicas, que prestam serviços no campo da assistência 
social no município de Juiz de Fora. O desafio é desvendar as particularidades que 
envolvem a atuação profissional nestes espaços de trabalho, bem como identificar o 
grau de comprometimento dos profissionais com o projeto ético-político. Este espaço 
coloca discussões acerca dos vínculos entre a religião, a instituição e o trabalho 
profissional, o que nos impulsionou a apreender as reais particularidades existentes. 

Palavras Chaves: Ongs Evangélicas, Trabalho, Projeto-Ético-Político, religião 

 

Introdução 

O presente artigo tem como objetivo discutir o trabalho do assistente social no âmbito 
das Ongs evangélicas, buscando desvendar as particularidades que envolvem a atuação 
profissional nestes espaços, bem como identificar o grau de comprometimento dos 
agentes com o Projeto Ético-Político profissional. Este espaço apresenta discussões 
acerca dos vínculos entre a religião, a instituição e o trabalho profissional, o que nos 
levou à realização deste trabalho.  

A pesquisa de campo foi executada em instituições inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Juiz de Fora e que apresentassem em seu quadro de funcionários 
um ou mais assistentes sociais. Utilizamos roteiro pré-estabelecido, entrevista aberta e 
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os dados coletados foram analisados quantitativa e qualitativamente com base no 
referencial teórico. Ao final da análise dos dados, correlacionamos-os com os objetivos 
propostos e as discussões contempladas no projeto. 

Nesta pesquisa nos propomos também verificar, a partir da realidade institucional das 
Ongs, o “peso” do viés religioso dentro da questão do trabalho profissional enfatizando 
a possibilidade ou não de atuação crítica nestes espaços que são funcionais (Montaño 
2001) ao projeto neoliberal para o enfrentamento da questão social, levando à 
mercantilização e refilantropização desta. 

Apesar dos desafios e limites impostos ao profissional na atual conjuntura de afirmação 
do neoliberalismo, os assistentes sociais têm como instrumento norteador de suas 
intervenções na área da assistência o Projeto Ético-Político materializado no Código de 
Ética profissional (Resolução CFESS nº. 273/93, 13 de março de 1993), e na Lei de 
Regulamentação da profissão (Lei nº. 8662, de 07 de Junho de 1993). 

As transformações no mercado e na sociedade brasileira, verificadas nas últimas 
décadas, conduziram a uma redistribuição dos papéis dos atores sociais no alcance do 
bem comum, com isso progressivamente, a sociedade civil passou a assumir novas 
responsabilidades pela proteção e defesa de direitos, antes inseridas na órbita exclusiva 
do Estado. O crescimento do número de organizações da sociedade civil desde os anos 
70 contribuiu para o crescimento do que atualmente é denominado de “terceiro setor” 
(empresas cidadãs, Ongs, associações, fundações, etc) cujos programas visam atender 
direitos sociais básicos, e minimizar as várias expressões da questão social. 

O Estado no contexto neoliberal estabelece as chamadas “parcerias”, convocando a 
sociedade e incentivando a participação dos atores sociais na execução e financiamento 
de projetos. O ideário neoliberal busca envolver estes atores na construção do que seria 
uma sociedade livre, justa e solidária, com a erradicação da pobreza e da 
marginalização, redução das desigualdades regionais, sociais e a promoção do bem de 
todos, sem qualquer tipo de discriminação. 

Este contexto implicou no corte de gastos sociais, no desmonte das políticas públicas, 
no incentivo a mercantilização da coisa pública, na privatização de serviços sociais 
coletivos, na desuniversalização dessas políticas com focalização dos recursos nas áreas 
consideradas de risco. Netto (1999) chama a atenção para a privatização da política de 
assistência social, ao ser a prestação desta transferida para a alçada da sociedade civil, 
construindo assim “redes de proteção social” ou de “solidariedade social”. 

O estímulo às ações de parceria por parte do Estado e as iniciativas autônomas da 
sociedade civil tende a reforçar práticas de desresponsabilização do Estado em nome do 
fortalecimento da sociedade civil, isso acaba levando segundo Iamamoto, (2005) à 
“refilantropização da assistência”. O que atualmente convencionou-se chamar de 
“terceiro setor” vem conformando novos campos de trabalho para o profissional de 
Serviço Social. As Ongs se apresentam como espaços potenciais para a ação dos 
assistentes sociais, onde estes são desafiados a construir dinâmica e efetivamente, um 
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perfil técnico, teórico, político capaz de responder às reais demandas sociais, num 
contexto de constantes mudanças, qual seja, o contexto neoliberal. 

A partir de tais considerações é fundamental a analise critica destes espaços a fim de se 
propor ações que atendam, desafiem e comprometam o poder público no seu dever de 
prover políticas sociais públicas com qualidade e efetividade, garantidas através do 
controle e da participação da população usuária.  

 

O “Terceiro Setor” em debate 

As novas configurações da sociedade capitalista, com destaque para os padrões de 
regulação do Estado, o processo de reestruturação do capital a partir da década de 1970, 
orientado pelo ideário neoliberal, o ajuste neoliberal adotado no Brasil nos anos 1990; a 
flexibilização do mercado de trabalho, as transformações no mundo do trabalho, a 
regulação social entre capital e trabalho; o afastamento do Estado de suas 
responsabilidades sociais transferindo-as para a sociedade civil dentre outras questões 
contribuiram para a fragmentação, focalização e precarização das políticas sociais 
públicas e para a emergência do chamado “terceiro setor”. O Estado estabelece a 
chamada “parceria” convocando a sociedade e incentivando a participação dos atores 
sociais na execução e financiamento de projetos, propondo a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, visando a redução das desigualdades sociais regionais 
e a promoção do bem-estar-social da população. 

As organizações da sociedade civil neste contexto se apresentam como um conjunto de 
entidades sem fins lucrativos, tais como associações e/ou fundações, reconhecidas ou 
não, formal ou informalmente, por órgãos governamentais nas instâncias municipais, 
estaduais e federais. Segundo Carvalho (2002) estes espaços desdobram-se em 
intenções e ações de projetos empreendidos pelas igrejas, comunidades, órgãos 
governamentais e outras organizações.  

O ajuste neoliberal implantado no Brasil, que propunha a reforma do Estado provocou 
na verdade um verdadeiro retrocesso social. Entendemos que de acordo com Behring 
(2003), de fato, o que ocorreu foi uma “contra-reforma” para viabilizar os interesses 
contemporâneos do capital. Esta “contra-reforma” provocou o corte de gastos sociais; o 
desmonte das políticas públicas; o incentivo à mercantilização da coisa pública; a 
privatização de serviços sociais coletivos; a desuniversalização dessas políticas com a 
focalização dos recursos nas áreas de população considerada de risco, a perda da 
dimensão da universalidade do direito, a desvalorização da força de trabalho, 
diminuição de direitos trabalhistas preconizados pela Constituição de 1988.  

De acordo com Behring (2003) esta ação - as parcerias - serve para ocultar as relações 
contraditórias e antagônicas do sistema capitalista. Configura-se segundo Yasbek 
(2006) uma assistência social refilantropizada, marcando a inviabilização da Seguridade 
Social como política pública e de direito universal. Para Montaño (2002) estas 
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“parcerias” representam a desresponsabilização do Estado no trato da questão social que 
transfere para as organizações do “terceiro setor” suas responsabilidades.  

Conforme Soares (2000), neste contexto ocorre um retorno à família e às organizações 
sem fins lucrativos, Ongs e organizações filantrópicas, as quais se posicionam como 
agentes do bem estar, passando a substituir o Estado na execução das políticas públicas, 
configurando um verdadeiro retrocesso histórico, considerado por Yasbek (2006) como 
refilantropização da assistência social. Esta solução foi encontrada devido à constatação 
de que o Estado, de acordo com o Plano de Reforma, seria ineficiente na área social, daí 
a necessidade de se transferir para o setor privado suas ações. 

Considera-se importante e necessário desmistificar a idéia largamente difundida com 
vistas à conservação das relações sociais vigentes de que a assistência à população que 
não tem acesso a bens e serviços, deve ser fundamentada na concepção da caridade, 
solidariedade e amor ao próximo. Esta ideologia é utilizada para obscurecer o princípio 
do direito, garantido no artigo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)3, isto é, 
a supremacia do atendimento às necessidades sociais, a universalização dos direitos 
sociais, o respeito à dignidade do cidadão, a igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, e a divulgação dos benefícios, programas e serviços assistenciais. 

Diante deste quadro de retrocesso social entendemos ser fundamental romper com 
práticas assistencialistas presentes na ação das organizações do “terceiro setor” (e 
principalmente nas Ongs de caráter evangélico). A ruptura com tais práticas, significa 
romper com o vínculo do conformismo nas relações sociais, significa estabelecer um 
novo projeto social, um novo patamar, visando uma sociedade emancipada, livre das 
desigualdades próprias do capitalismo. 

Romper com uma cultura que historicamente imprimiu às ações da assistência social um 
caráter de dádiva, clientelismo, favor, subserviência, solidariedade e amor ao próximoié 
um grande desafio. É uma tarefa que, de fato, exige a delimitação do campo de ação e 
seu trânsito da ajuda, da caridade, para o campo dos direitos; da focalização e da 
segmentação para a universalização dos acessos; da responsabilidade moral para a 
responsabilidade estatal. 

Caminhar nesta direção contribui para enfrentar o grande desafio que se coloca na luta 
contra o projeto capitalista neoliberal: promover uma interlocução entre os setores 
organizados da sociedade que buscam a radicalização da democracia e superação da 
organização social capitalista. 

Crescimento das Ongs Evangélicas no Brasil  

Ao longo das últimas três décadas, observamos mudanças significativas no campo 
religioso evangélico brasileiro, como o crescimento dos grupos históricos protestantes, 
sua presença na arena política, relações entre gêneros no interior das igrejas e mudanças 
no comportamento das igrejas evangélicas frente aos problemas sociais que se 
                                                
3 Lei 8742, de 7 de setembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
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apresentam no cotidiano da realidade brasileira, levando pastores e fiéis a adotarem 
ações que vão além de uma resposta na esfera espiritual à situações como fome, 
desemprego, uso e dependência de entorpecentes químicos, dentre outros.  

Ademais, é importante destacar que essas mudanças vêm se operando concomitante ao 
incentivo do Estado à formação de uma rede de solidariedade da sociedade civil na 
proteção social da população em situação de vulnerabilidade social. A partir da década 
de 1980 surgiram instituições assistenciais dessa natureza contempladas com recursos 
públicos registrando-se um aumento destas nos anos subsequentes. Com a declaração do 
Pacto de Lausanne, fruto do Congresso Internacional de Evangelização Mundial, 
realizado em 1974 na Suíça, deu-se grande ênfase à necessidade de evangelização das 
sociedades não-cristãs, e uma ação maior na área social. 

O Pacto de Lausanne no Brasil apresenta como tarefa primordial estimular, motivar e 
criar redes de trabalho junto aos mais variados segmentos das igrejas evangélicas, 
viabilizando projetos de evangelização em diferentes regiões, cidades e bairros e 
concretizando-a através da criação de instituições assistenciais e campanhas de 
solidariedade.  

Além de buscar incentivar a solidariedade e a consequente minimização do sofrimento 
humano, essas iniciativas também objetivam desenvolver atividades que lhes garantam 
respeito e maior aceitação na sociedade brasileira bem como divulgar sua doutrina entre 
os diferentes estratos sociais, garantindo sua penetração em toda a comunidade, e a 
conquista de novos membros. Segundo Queiroz (2004) ocorreu pós década de 1990 um 
aumento considerável do número de instituições assistenciais, de voluntários e de 
funcionários nas mesmas.  

A proposta das Igrejas Evangélicas relacionada à prestação de serviços assistenciais se 
relaciona ao envolvimento social onde os membros realizam serviços sociais, que vão 
desde a participação em conselhos consultivos, conselhos escolares, associações de 
bairros, programas sociais voluntários, até uma participação política efetiva. 

Segundo Carvalho (1997), diante do contexto de precarização das políticas sociais, as 
entidades religiosas passam a se envolver no “enfrentamento” da questão social, o que 
chama de “Solidariedade Missionária”. A igreja católica e a protestante, segundo 
Carvalho (1997), compõem o projeto de reprodução social das famílias empobrecidas. 
Para a autora, a igreja é sempre uma porta que acalenta a esperança. Através de seus 
programas pastorais representa um suporte espiritual, mas especialmente um suporte 
emocional, afetivo e material. A igreja com suas organizações assistenciais (cf. 
Carvalho (1997) representam um espaço de aprendizagem, um canal de organização 
para conquistas de serviços públicos, um canal de convivência a partir do culto, um 
espaço de lazer, e de ação social que mesmo sendo muitas vezes proselitistas e 
paliativas é próxima e mais acessível.  

Carvalho (1997) destaca que a igreja se faz presente no cotidiano de muitas famílias e 
comunidades, sendo a instituição com maior credibilidade para a população fragilizada. 
É através da igreja, segundo Castellano (2000) que flui a sociedade providência 
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organizada, que cria serviços sociais para a imensa demanda de justiça que esta 
população expressa. As obras das igrejas expressam “uma cumplicidade com a pobreza, 
reproduzindo o aparthaid social que se assiste” (Castellano, 2000, p.15). 

Para a autora, é a partir da ação de algumas igrejas, que são estabelecidos os princípios 
facilitadores de valorização de um trabalho coletivo como condição de mudança. 
Destaca que na maioria das vezes são as instituições religiosas, mais do que os agentes 
públicos, que formam o sustentáculo para a organização da população, que são 
expressos nos movimentos de luta por moradia, saúde, saneamento, dentre outros. Esta 
ação solidária convive com conflitos e contradições.  

Tais considerações são fundamentais para se pensar o papel da igreja enquanto agente 
social. 

Destacamos como exemplo de mobilização dos evangélicos na área da assistência social 
a Rede Nacional de Ação Social – RENAS – que se iniciou em 2000 com o objetivo de 
formar uma rede para articular e mobilizar várias iniciativas de organizações 
evangélicas que atuam na área social, proporcionando, capacitação, articulação, 
mobilização, troca de experiências, recursos tecnológicos, dentre outros. Também 
facilitar a comunicação dos integrantes da rede, incentivar e fortalecer a criação de redes 
locais, regionais e temáticas, identificar a ação evangélica no Brasil, facilitar a 
capacitação dos atores evangélicos, articular e mobilizar a rede em torno de ações 
transformadoras no campo das políticas públicas, etc. 

Outro exemplo é a Visão Mundial que apresenta como área de atuação a luta contra a 
violência sexual infanto-juvenil. Desde o início da década de 1990, vem promovendo 
ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, 
como o movimento “Pacto São Paulo. O pacto reuniu mais de trezentas organizações do 
mais populoso Estado do país em torno da causa. Em Minas Gerais a Ong tem 
trabalhado para fortalecer redes regionais de apoio à sociedade contra este problema. No 
Nordeste, segundo a revista Mãos Dadas (novembro de 2003), 38.000 crianças foram e 
ainda são beneficiadas pelos trinta projetos sociais que a Visão Mundial apóia. A Visão 
Mundial se tornou referência no assunto. 

Outra referência (cf. revista Mãos Dadas 2003) é a Federação das Entidades de Projetos 
Sociais (FEPAS) uma rede de proteção formada pela Igreja Batista da Graça, pela 
Convenção das Igrejas Batistas Independentes (CIBI). A FEPAS mantém um vínculo 
com as igrejas e serve de apoio aos trabalhos de suas filiadas. As ações conforme dados 
da revista não devem transformar apenas o imediato da pessoa, mas resgatar sua 
dignidade e fazê-la participante e construtora de sua história. 

Estas Ongs investem em áreas bem diversificadas como educação e profissionalização, 
saúde, meio ambiente, projetos comunitários e desenvolvimento organizacional. Atua 
por meio de creches e escolas, acompanhamento sócio-familiar, postos de saúde, 
projetos ambientais, monitoramento técnico e financeiro, centros de formação e 
simpósios, além de assessoria técnica e treinamento. Das 36 instituições sociais da 
FEPAS, 34 são voltadas para o atendimento de 5.600 crianças e adolescentes. Mantém 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 84

parcerias com outras organizações e incentiva às igrejas a buscarem e realizarem 
parcerias com outras organizações e instituições ampliando assim sua rede de atuação. 

Em nome da caridade foram e ainda são construídas entidades assistenciais que, 
alegando fundamentarem-se em valores como o altruísmo e a devoção, prestam 
assistência material àqueles que nada possuem. Muitas destas entidades 
institucionalizaram-se, formulando estatutos, adotando normas e critérios para o 
atendimento, em busca de recursos da comunidade e do Estado, como doações e 
isenções de impostos, para ampliarem seus serviços.  

 

Particularidades das organizações não governamentais evangélicas em Juiz de 
Fora 

No município de Juiz de Fora no estado de Minas Gerais onde realizamos esta pesquisa, 
verificamos através dos dados coletados no site da Prefeitura de Juiz de Fora e junto ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, que existem atualmente no município 351 
instituições assistenciais não-governamentais que fazem parte da sociedade civil, das 
quais 84 são Ongs divididas por segmentos tais como saúde, assistência, criança e 
adolescente, dentre outros. As Associações somam o total de 217 e os Institutos e 
fundações somam 50. Destas instituições 128 estão inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social do município.  Das 128 Organizações inscritas no CMAS, 12 são 
instituições e projetos de origem evangélica, são elas: 

Associação Metodista de Ação Social – AMAS; Associação Beneficente Resplandecente 
Estrela da Manhã – ABREM; Associação Beneficente Evangélica – ABE; Instituto 
Metodista Granbery; Centro de Recuperação Resgatando Vidas; Centro Metodista de 
Assistência aos Toxicômanos – CEMAT; Associação Metodista de Ação Social do 
Bairro Monte Castelo; Igreja Metodista de Santa Luzia; Associação Beneficente Cristã 
Restituir; Associação Companhia Ministerial de Música Êxodos; Núcleo de Atenção 
aos Toxicômanos Anônimos – NATA; Comunidade Missionária Mundial. 

 

Quadro 1 - Objetivo geral das Organizações Evangélicas 

INSTITUTO METODISTA GRANBERY Garantir a formação ética o 
desenvolvimento da autonomia intelectual 
e o fortalecimento do pensamento crítico. 

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO 
SOCIAL – AMAS 

Proteção e a promoção social das pessoas 
atendidas. 

CONFEDERAÇÃO DE IRMÃOS 
BENEFICENTES EVANGÉLICOS DE 
JUIZ DE FORA – CIBEJF 

Promoção da pessoa humana e do bem 
estar social, proporcionando a pessoa 
reconhecidamente necessitada sem 
distinção de ordem religiosa, raça, cor ou 
nacionalidade, qualquer assistência para 
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que se mantenham dignamente dentro dos 
ditames da personalidade humana. 

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO 
AOS TOXICÔMANOS ANÔNIMOS – 
NATA 

Proporcionar atendimento multidisciplinar 
aos usuários de drogas, abordando os 
múltiplos problemas que são recorrentes: 
biológicos, psicológicos, sociais, e 
jurídicos, buscando contribuir para uma 
melhor qualidade de vida do usuário e da 
sociedade como um todo, oferecendo 
diagnóstico, tratamento especializado, e 
reabilitação sob orientação de equipe 
multidisciplinar, com o objetivo de 
restaurar a identidade, a auto-estima, e 
consequentemente sua cidadania. 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
RESGATANDO VIDAS 

Recuperar dependentes químicos inclusive 
com prevenção e tratamento. 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ 
RESTITUIR 

Desenvolver projetos de relevância que 
atendam a população em estado de 
vulnerabilidade, englobando os aspectos 
físicos, emocional, espiritual dos 
assistidos. 

 

As instituições apresentam como foco central de suas ações a proteção e promoção 
social das famílias a fim de estimular e fortalecer o protagonismo dos sujeitos. Existe 
por parte dos assistentes sociais que foram entrevistados a preocupação de estar 
orientando a população alvo acerca da necessidade de buscarem conhecimento sobre 
seus direitos e como obterem acessibilidade aos mesmos visando sua garantia e defesa.  

Estas instituições realizam atividades ligadas a administração de obras assistenciais 
como casas lares, abrigos, hospitais, apoio ao deficiente, atendimento com doação de 
cestas básicas, medicamentos e roupas, prestação de assistência ambulatorial, projetos 
de geração de renda, campanhas educativas com abordagens voltadas para a prevenção 
ao álcool e droga, defesa de direitos, violência doméstica, violência contra a pessoa 
idosa, criança e adolescente, cursos profissionalizantes, curso de noivos, curso de 
capacitação de voluntários/lideranças, curso de informática, escolas de alfabetização de 
crianças, jovens e adultos, transporte gratuito de pacientes para fisioterapia e 
hemodiálise, orientações e encaminhamentos para serviços disponíveis no município 
(governamentais ou não governamentais), empréstimos de equipamentos de suporte 
hospitalar, dentre outros. 

 

 

Quadro 2: Projetos e programas realizados 
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PROJETOS E PROGRAMAS REALIZADOS 

Instituto Metodista Granbery Inclusão digital 

Bolsa atividade 

Projeto cidadania 
Associação Metodista de Ação Social – 
AMAS 

Doações (remédios, cestas básicas, roupas) 

Projeto Mala do Bebê 

Projetos sócio-educativos 
Confederação de Irmãos Beneficentes 
Evangélicos de Juiz de Fora – CIBEJF 

Programa Transporte de Apoio 

Programa de Apoio à Alimentação Familiar 

Projeto Portas Abertas 

Projeto de Capacitação de Lideranças – 
PROMAC 

Projeto Terceira Idade Ativa: Ações pela 
Cidadania 

Projeto Curso de Noivos 
Associação Beneficente Evangélica – 
ABE 

Projeto sorrindo para Jesus; 

Saúde odontológica; 

Projeto cantinho literário; 

Projeto de música; 

Educação física para adultos e idosos; 

Campanhas diversas; 

Atendimento clinico; 
Núcleo de atendimento aos toxicômanos 
– NATA 

Não possui projetos ou programas 
específicos; 

Associação beneficente cristã restituir Programa de atendimento à população de 
rua; 

Programa de atendimento às famílias; 

Programa de atendimento à pessoa idosa. 
Centro de recuperação resgatando vidas Projeto de informatização. 
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Foi verificado nestes espaços que o número de voluntários chega a ser superior ao 
número de contratados o que confirma uma característica própria da maioria das 
organizações do “terceiro setor”. Das instituições investigadas apenas o Instituto 
Metodista Granbery mantém todos os seus funcionários contratados. É importante 
destacar que os voluntários executam e elaboram projetos, realizam cadastro de 
famílias, montagem e distribuição de cestas básicas, apoio em eventos, atendimento 
ambulatorial e psicossocial, dentre outras atividades sociais. 

Em relação ao recebimento de verbas verificamos que das instituições evangélicas 
pesquisadas, cinco não recebem nenhum tipo de verba do governo, duas recebem 
recursos nas três instâncias governamentais. Essas concessões de recursos financeiros às 
instituições demonstram a estratégia do Estado neoliberal, que ao invés de investir em 
melhorias dos serviços públicos, estes acabam sendo sucateados.   

Algumas das instituições evangélicas recebem recursos do próprio município, e as que 
não recebem recursos mantém-se com recursos próprios através de vendas de produtos 
diversos, realização de eventos, doações, dentre outros. As doações são provenientes de 
empresas privadas/parceiras e de voluntários.  

As demandas que chegam à instituição se dão através de avaliação sócio-econômica, 
concessão de bolsa de estudos, pagamentos de contas de água, luz, doação de cestas 
básicas, roupas, medicamentos, material de construção, móveis e utensílios domésticos, 
passagem de ônibus urbano e interestadual, encaminhamento ao mercado de trabalho, 
encaminhamento para centros de recuperação, isenção de taxas para emissão de 
documentos ( RG e certidões), assistência na área da saúde e odontologia, creche/escola, 
cooperativas de trabalho produtivo, atividades de arte, cultura e lazer, palestras, 
campanhas educativas, recursos financeiros, transporte comunitário, dentre outros. 

De forma geral, as organizações evangélicas propõem: sensibilizar o indivíduo quanto a 
necessidade de tratamento médico, reflexão  acerca de alternativas de tratamento, 
articulação de parceira para um trabalho efetivo em rede, elaboração de projetos para a 
obtenção de recursos financeiros, organização e sistematização dos trabalhos em caráter 
menos focal com ênfase para ações continuadas, maior articulação junto aos usuários, 
participação nos conselhos, conferências, regularização da Instituição junto aos órgãos 
competentes, realização de diagnósticos e estudos sócio-econômicos a fim de se ter uma 
leitura da realidade vivenciada pelos usuários, renovação de registros nos conselhos, 
organização e estruturação dos serviços disponibilizados pela Instituição, etc.  São 
realizados também nas instituições, orientações sociais, assessoria, elaboração de 
relatórios, visitas domiciliares, elaboração, implantação e implementação de projetos, 
acompanhamento junto às famílias, dentre outros. 

São utilizados recursos legais em prol da população atendida, como encaminhamentos 
dos usuários aos órgãos públicos competentes tais como para Defensoria Pública, 
Ouvidoria Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, Policia Civil, dentre 
outros. Nem todas as instituições evangélicas estão representadas nos conselhos. Os 
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profissionais que participam destes espaços no caso de 2 instituições afirmam que a 
participação acontece através de comentários, argumentando quando necessário, 
participando das plenárias, reuniões extraordinárias e ordinárias, representando as 
instituições em questões pertinentes. 

A maioria dos profissionais que atuam nestes espaços realizam suas atividades em 
ambiente compartilhado com outros profissionais, apenas 25% possuem ambiente 
exclusivo para atendimento. Como limitações foram destacadas; a falta de recursos 
financeiros e humanos, a baixa escolaridade dos envolvidos nos trabalhos voluntários, 
casos de excesso de mão de obra voluntária com muito boa vontade, porém, sem 
qualificação adequada, fator que também dificulta alguns aspectos de capacitação e 
comunicação, problemas de comunicação interpessoal, e, ainda, escassez de políticas 
como moradia, emprego, saúde, etc. por parte dos órgãos competentes, o que 
sobrecarrega as instituições com demandas para as quais não está constituída em termos 
de suas finalidades estatutárias.  

Apesar das limitações e o papel funcional à estratégia capitalista assumido pelo 
“terceiro setor” na atualidade, este tem sido o momento mais oportuno na história das 
igrejas evangélicas no Brasil, pois investem cada vez mais na área social e contribuem 
para a inserção de muitos profissionais nestes espaços. É claro que para muitas Ongs                                            
assumirem a responsabilidade social têm sido um desafio que demanda tempo e 
disposição para realizar um trabalho social digno e transformador que não pode deixar 
de ser crítico e propositivo, cobrando do poder público respostas adequadas para o 
enfrentamento da questão social produzida pelo sistema. 

 

O Serviço Social na cena contemporânea: algumas considerações 

O surgimento do Serviço Social como profissão na sociedade brasileira, seu 
assalariamento e a ocupação de um espaço na divisão social e técnica do trabalho, bem 
como a estruturação de seu mercado de trabalho é resultante de relações históricas, 
sociais, políticas e econômicas que moldam sua necessidade enquanto profissão e 
definem seus usuários. 

De acordo com Iamamoto (2005), o Serviço Social como profissão institucionalizada 
deve apreender as contradições que a envolvem, pois responde a interesses divergentes 
que estão sempre em tensão. Está situada no processo de reprodução das relações 
sociais como atividade auxiliar e subsidiária, no exercício do controle social.  

Nos momentos de crise do capital, as relações de forças entre as classes sociais 
estabeleceram desafios para o agir profissional e um desses desafios segundo Iamamoto 
(2005), está em decifrar nosso próprio discurso no âmbito da cultura brasileira, 
buscando perceber a diversidade interna das classes sociais, entendendo suas 
particularidades, decifrando o simbolismo de protestos presentes nas expressões 
culturais contribuindo para a democratização da vida social, se contrapondo à herança 
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política autoritária, além de resgatar o potencial criador das classes subalternas, 
rompendo com as visões deterministas e voluntaristas. 

As respostas aos desafios postos na contemporaneidade estão condicionadas à 
capacidade que o profissional tem de analisar a realidade e o movimento contraditório 
que envolve seu trabalho e pela sua posição política diante da luta pela hegemonia entre 
classes, pois seu agir é determinado pelas condições históricas conjunturais e 
estruturais. A cada situação histórica em que está envolvida a relação capital/trabalho e 
as crises cíclicas do capital, o trabalho profissional é obrigado a se redefinir. 

Para tanto é exigido deste profissional segundo Iamamoto (2005) uma atuação crítica 
atribuída de competência teórica para desmistificar o cotidiano e suas relações 
reificadas pela sociedade capitalista, buscando através da reflexão ética, construir 
estratégias que superem os limites impostos à cidadania, objetivando a justiça social, a 
democracia, tendo o Código de Ética profissional como norteador de suas ações. 

O profissional ao ter clareza deste código assumirá não a defesa dos direitos do 
indivíduo, mas a defesa dos direitos humanos, o que, segundo Iamamoto (2005), traz a 
recusa a todas as formas de autoritarismo, e reforçará a democracia em todas as esferas 
da vida em sociedade. O Código de 1993 (CRESS RN, 1999:49-50) destaca a liberdade 
como valor ético central, a defesa dos direitos humanos, fundamental à noção de 
igualdade dos sujeitos sociais e uma prática profissional que rompa com o 
conservadorismo, clientelismo e todas as formas de preconceito. Também aponta a 
ampliação e consolidação da cidadania que deve ser inerente ao trabalho do assistente 
social, sendo que este trabalha com direitos e políticas sociais, que hoje se apresentam 
minimizados, pelas reformas do Estado neoliberal e pelo novo padrão de acumulação 
capitalista. 

As transformações societárias ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 e o novo 
contexto neoliberal contribuíram para o agravamento da questão social Esta é a 
expressão do processo de produção e reprodução das relações sociais na sociedade 
capitalista. A questão social é o objeto sobre o qual se efetiva o trabalho do assistente 
social, é um dos aspectos centrais que está posto na atualidade e se torna desafio para a 
ação profissional, daí a necessidade de decifrá-la. 

Segundo Iamamoto (2005), o assistente social precisa apreender os acontecimentos do 
mundo contemporâneo principalmente a conjuntura brasileira a partir da década de 
1990. Neste período, o país foi atingido profundamente pelas transformações originadas 
pela globalização dos mercados e o avanço do neoliberalismo. Estas transformações 
societárias vêm implicando, não só a emergência de novas demandas para o Serviço 
Social, como a necessidade de se redirecionar a formação profissional a partir de 
procedimentos investigativos que tenha como objeto as mudanças do espaço 
ocupacional do assistente social. Percebe-se a diminuição dos postos de trabalho para os 
assistentes sociais no âmbito do Estado, apesar deste ainda ser o maior empregador de 
assistentes sociais, e um aumento de mão de obra voluntária e terceirizada, pode-se 
dizer que as bases de sustentação da profissão têm sofrido transformações relevantes. A 
terceirização da prestação dos serviços sociais e o trabalho voluntário impossibilitam o 
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aumento do quadro de funcionários públicos e também causa a precarização das 
relações de trabalho e a restrição de direitos sociais e trabalhistas. 

As políticas sociais neste contexto acabam revelando sua direção compensatória, 
focalizada, seletiva e centrada em situações limites direcionada aos mais pobres, aos 
incapazes de competir no mercado. Tais políticas acabam sendo o lugar do não direito e 
da não cidadania ”lugar a que o indivíduo tem acesso, não por sua condição de 
cidadania, mas pela prova de que dela está excluído” (Telles, 2001, p.95). Outra questão 
refere-se ao legado da subordinação do social ao econômico. O social refilantropizado, 
despolitizado e despublicizado e o deslocamento das ações por parte do Estado para o 
“terceiro setor”, onde as várias expressões da questão social passam a ser geridas pelas 
práticas da filantropia. 

De acordo com Iamamoto (2005) compreender estas mudanças e ir ao encontro desta 
nova realidade é fundamental, pois a ampliação do seu horizonte a partir de um projeto 
que supere a demanda institucional cria novas bases de legitimação entre a classe 
trabalhadora, rompendo com o modo dominante de pensar, de educar, dirigir, rompendo 
com o conservadorismo, com o papel de tutela e controle, legitimando sua ação para 
além do Estado e do empresariado, ultrapassando a demanda institucional, 
redirecionando seu trabalho tornando-o um reforço das necessidades sociais e 
estratégias de sobrevivência dos trabalhadores atendidos, zelando pela eficácia e 
qualidade dos serviços prestados, lutando pela ampliação de sua esfera de atuação, pela 
efetiva democratização, etc. 

Iamamoto (2005) afirma que para tal atuação exige-se um profissional comprometido 
com o Projeto Ético-Político do Serviço Social, comprometido com os interesses da 
classe trabalhadora. Exige-se um profissional que tenha um preparo teórico e político 
para enfrentar as demandas, elaborando propostas competentes e eficazes a fim de 
melhorar a qualidade dos serviços prestados, criando meios de aumentar a participação 
da população, também acompanhar os movimentos das classes sociais fazendo valer o 
apoio institucional ao fortalecimento desses movimentos, sensibilizando as instituições 
para as demandas reais que formam nosso público, ter recursos teóricos e um horizonte 
político para decifrar a dinâmica conjuntural ou os sujeitos coletivos e suas relações 
com a profissão, etc. 

Essa dimensão política da prática profissional e sua ligação com a cidadania de 
classe e com o aprofundamento da democratização da vida social, leva a 
efetivação de um exercício profissional que contribua para a construção de um 
novo bloco histórico na sociedade, com a hegemonía daqueles que criam riqueza 
e dela não se apropriam  (Iamamoto, 2005, p. 187). 

 

Para Netto (1999) o Projeto Ético-Político da profissão configurou-se em sua estrutura 
básica no trânsito dos anos 80-90, é um processo em contínuo desdobramento que tem 
em seu núcleo o reconhecimento da liberdade e se vincula a um projeto societário que 
propõe a construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, 
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etnia e gênero. Posiciona-se a favor da equidade e da justiça social na perspectiva da 
universalização do acesso a bens e serviços relativos às políticas e programas sociais. 
Este projeto tem como dimensão também ampliação e a consolidação da cidadania que 
são postas explicitamente como garantia dos direito civis, políticos e sociais das classes 
trabalhadoras. 

De acordo com Iamamoto (2007), existem três elementos que dão materialidade ao 
Projeto Ético-Político do Serviço Social, que é a dimensão da produção de 
conhecimentos, onde se têm os processos reflexivos do fazer profissional tendo como 
padrão as afinidades com tendências teóricas críticas do pensamento social, não 
cabendo ao projeto posturas conservadoras mas uma dimensão política organizativa 
onde se apresenta os fóruns de deliberação, a dimensão jurídico-político da profissão 
que envolve leis e resoluções como, por exemplo, o código de ética profissional. 

Segundo Miranda (2005), o Código de Ética se propõe a uma análise da realidade na sua 
totalidade desmistificando a alienação do dia a dia na sociedade capitalista, defendendo 
a ética crítica, e, ao defender princípios como democracia, cidadania, justiça social, o 
profissional passa a se opor à lógica do capital que tende a fragmentar as políticas 
sociais e a reduzir os direitos sociais que foram conquistados ao longo dos tempos.  

Entendendo que o trabalho do assistente social está situado no movimento histórico da 
sociedade, sendo esta uma profissão assalariada, inserida na divisão social e técnica do 
trabalho, resultado das relações históricas, sociais, políticas e econômicas é que estes 
profissionais são chamados a atuarem no âmbito de organizações prestadoras de 
serviços assistenciais, elaborando, executando projetos e programas. 

Requisita-se de acordo com a autora, um profissional crítico com competência teórico-
metodológica, técnica-operativa e ético-política dotado de habilidades como 
criatividade, versatilidade, iniciativa, liderança, capacidade de negociação resolutiva, de 
argumentação, habilidade para o trabalho interdisciplinar e competência para atuar 
nestes e em outros espaços. 

Segundo Iamamoto (2005), é fundamental: romper com as atividades burocráticas e 
rotineiras que reduz o trabalho profissional a mero emprego; ter competência para 
propor e negociar com a instituição seus projetos; ter um atento acompanhamento 
histórico da dinâmica da sociedade - tendo a pesquisa como base de investigação; 
vencer o desafio que é descobrir alternativas para o trabalho profissional na atualidade 
traçando horizontes para a formulação de propostas que faça frente à questão social. É 
fundamental reforçar a democracia na vida social, dando vida ao Código de Ética, ser de 
fato um profissional comprometido, culto, competente, que busca romper com o 
teoricismo, o pragmatismo, que lute pela manutenção do caráter universalizante das 
políticas sociais públicas.                                                                                                                                                        

Para Behring (2007), é fundamental a construção de alianças com as classes 
subalternizadas econômica e socialmente. Como destacado pela autora, a década de 
1990 se tornou palco de enfrentamento, resistência, indignação, devido à barbárie 
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social. Por isso hoje, o maior desafio é consolidar a democracia e mudar a cultura 
política clientelista e patrimonialista do Estado brasileiro. 

É primordial organizar a contra ofensiva neoliberal, sendo necessário ampliar o 
amadurecimento teórico e prático e o potencial ético e político do Serviço Social. Esse 
projeto requer uma categoria forte e entidades fortes capazes de articular pensamentos 
críticos, inovadores, libertários e democráticos que contemplem a expressão dos 
indivíduos sociais, apostando na lógica dialética de uma história aberta. Só assim, de 
acordo com Iamamoto (2005), a profissão de Serviço Social poderá reduzir a defasagem 
entre a mistificação do real e o próprio real, entre o desejável e o possível e poder 
pensar na possibilidade de uma nova sociedade. 

Do ponto de vista estritamente profissional, para Netto (1999), o projeto implica o 
compromisso com a competência, que só pode ter como base o aperfeiçoamento 
intelectual do assistente social. Daí a ênfase numa formação acadêmica qualificada que 
deve abrir a via à preocupação com a (auto) formação permanente e estimular uma 
constante preocupação investigativa. O projeto prioriza uma nova relação com os 
usuários dos serviços oferecidos pelos assistentes sociais: é seu componente elementar o 
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, aí incluída a 
publicidade dos recursos institucionais, instrumento indispensável para a sua 
democratização e universalização e, sobretudo, para abrir as decisões institucionais à 
participação dos usuários. 

 

O Trabalho do assistente social no âmbito das Ongs Evangélicas no Município de 
Juiz de Fora 

As questões que envolvem o tema religião e sua relação ou não com o Serviço Social na 
contemporaneidade são um tanto complexas e contraditórias para muitos intelectuais. 
Porém, ao mesmo tempo se torna um assunto pertinente a ser discutido, aqui se trata de 
se conhecer a atuação profissional em espaços sob o viés religioso, além de identificar 
se existe ou não influência deste viés no dia a dia de trabalho do assistente social. 

Um ponto relevante acerca do perfil profissional está na identidade que a profissão tem 
com os valores religiosos. Sabe-se que estes são fatores que acabam motivando o 
ingresso de muitos no Serviço Social sejam eles de base católica ou evangélico-
protestante. A ideia de fazer o bem, de ajudar o próximo, da busca de ajuda social, o 
ideal do “bom samaritano” são elementos que são repetidos por muitos que escolhem o 
Serviço Social. Este fato foi constatado nos resultados desta pesquisa, porém não em 
sua totalidade. 

Entendemos que a formação profissional é bastante avessa às justificativas religiosas e 
ao ideário de ajuda social. A formação profissional propõe uma formação politizada, 
com uma ampla base marxista. Ao analisarmos as questões de vinculação religiosa e 
política dos assistentes sociais, destacamos de um lado elementos culturais da formação 
de identidade que tem por base a transmissão de valores no interior da família pela 
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religião e, por outro lado, os elementos culturais apreendidos ao longo da formação 
profissional.  

Todos os oito profissionais entrevistados afirmaram ter vínculo religioso com Igrejas 
Evangélicas de denominações diferentes como: Igreja Batista 3 (três), Igreja Metodista 
3 (três), Assembleia de Deus 1(um), Igreja Cristã Evangélica 1(um). No total 100% dos 
profissionais têm participação ativa nas respectivas instituições religiosas. A maioria 
dos profissionais teve formação religiosa (87,5%). Dos entrevistados 75% afirmaram 
que a formação religiosa influencia o trabalho do assistente social na Instituição e 25% 
disseram que não. Em relação ao que motivou a escolha da profissão, 25% disseram ser 
a vocação o que motivou tal escolha, 25% foi a paixão pela garantia dos direitos,  12% 
ajuda, amor ao próximo, 12% cuidado do corpo e alma, 12% campo extenso de 
trabalho, 12% conhecendo o trabalho de outros profissionais.   

Simões (2005) destaca que os vínculos entre religião e Serviço Social foram 
estabelecidos no Brasil e no mundo, acompanhando o agir do assistente social em sua 
trajetória, e que mesmo a presença de teorias positivistas e marxistas, não alteraram os 
vínculos existentes entre ambas. Segundo Simões (2005), diversos autores marxistas da 
atualidade tiveram sólida formação religiosa, fazendo parte de grupos jovens na igreja, 
chegaram ao marxismo e ao Serviço Social por meio da Teologia da Libertação, que 
tem como objetivo, pregar o evangelho social, e se preocupar com os problemas 
materiais. Para Simões (2005) o humanismo-cristão foi a base dos conhecimentos 
oriundos da Igreja e do marxismo. Aponta que valores religiosos estiveram e estão 
presentes na história da teorização do Serviço Social. Afirma, também, que na prática da 
assistência social os princípios de filantropia e benemerência estão presentes, uma vez 
que o Estado brasileiro sempre apoiou e reforçou as iniciativas da sociedade civil, tendo 
a Igreja Católica um papel importante no conjunto destas ações.  

A incorporação do princípio da filantropia agrega à ação assistencial o 
sentimento do amor do homem pelo ser humano e pela humanidade, gerando um 
“gesto voluntarista”, seja favorecendo a um “outro que nada tem”, seja na 
intenção de que o ser humano tenha garantida condição digna de vida. A 
benemerência, identificada como uma ação própria da Igreja Católica guarda um 
sentido parecido com a filantropia, constituindo-se “ação do dom, da bondade, 
que se concretiza pela ajuda ao outro” (Simões, 2005, p. 94). 

Conforme o gráfico abaixo, um número expressivo de profissionais consideram a 
existência de vínculos entre a profissão de Serviço Social e a religião, isto considerando 
a forma como a profissão surgiu e seus vínculos com a igreja Católica. Destacamos que 
50% dos assistentes sociais afirmam não  existir  traços de continuidade entre o Serviço 
Social em relação à religião. Para 25% existe continuidade, e 25% entendem que existe 
sim, só que na atuação de outros profissionais. 

 

Gráfico 1: Considera que existem vínculos entre a profissão e a religião 
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De acordo com os dados abaixo, metade dos profissionais admitem que a prática 
profissional pode ser influênciada por elementos religiosos. Outros dados nos informam 
que  50% dos profissionais entendem que a relação entre religião e prática profissional é 
parte constitutiva do Serviço Social, 37,5% diz que essa relação não é parte constitutiva 
do Serviço Socail e 12% não responderam. 

Gráfico 2: A prática religiosa pode ser influenciada por elementos religiosos 

 

  

 

 

Sete dos profissionais entendem que valores como justiça social, igualdade, promoção 
social, podem ser atribuidos à profissão hoje e um profissional considera que, além 
destes, devem ser considerados valores como solidariedade, amor ao próximo, etc. Os 
profissionais entendem que após o processo de ruptura com o Serviço Social 
conservador fica claro que, apesar da prática poder ser influênciada pelo viés religioso, 
devido à formação religiosa dos entrevistados, hoje a religião não se coloca como a 
mediação mais importante em virtude de uma formação acadêmica adequada. 

Muitos profissionais devido às mudanças no mundo do trabalho passam a atuar em 
espaços vinculados às Igrejas Evangélicas. Simões (2005) destaca que tanto os católicos 
quanto os protestantes evangélicos apresentam uma forma distinta de lidar com o 
trabalho assistencial, proveniente da ética da salvação. Para os católicos a salvação vem 
pelas obras, ou seja, atos de caridade que acabaram criando trabalhos comunitários e 
assistenciais. A partir dessa concepção o pobre se torna instrumento para o rico praticar 
a caridade. Já o protestante coloca a caridade (as obras) no centro da salvação, segundo 
a qual o indivíduo é salvo ou não pela dedicação de sua vida para a glorificação de 
Deus. Assim, compreende-se que a vida do fiel deve ser um exercício de boas obras 
onde seguir a “vocação” ganha sentido religioso, o indivíduo recebe a vocação de 
trabalhar, utilizando critérios morais e a importância dos bens individuais para a 
coletividade. A caridade a partir deste entendimento torna a assistência social para as 
religiões extremamente importante. 
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A ética da salvação protestante de acordo com Simões (2005) coloca o trabalho 
assistencial como ponto central, além de estimular o associativismo e o trabalho 
voluntário realizado fora da instituição religiosa. No Brasil a ideia de ajuda para muitos 
autores tem sido superada, como para Iamamoto (2005), que vê na incorporação da 
noção de ajuda pela profissão uma forma de vínculo com o passado religioso da 
assistência social. Outros acreditam que existe uma relação entre religião e a ideia de 
ajuda, com destaque para o socorro e o cuidado com o próximo. Ambos identificados 
com valores religiosos que acabam influenciando a prática profissional, transformando-
a em ajuda social.  

A influência da religião no Serviço Social brasileiro foi reconhecida até os anos 1970, 
justificando a presença de pessoas religiosas no Serviço Social, uma vez que o ensino e 
a prática estavam ligados a valores religiosos. “A profissão atraía pessoas religiosas por 
seu caráter religioso e o Serviço Social era “religioso”, porque atraía pessoas religiosas” 
(Simões, 2005, p 58). A partir da década de 1980, com a influência da teoria marxista, 
definiram-se os rumos do ensino do Serviço Social que passou a uma direção histórica, 
crítica, metodológica, deixando de lado valores e princípios provenientes da religião. 

Simões (2005) esclarece que o fato de se levar em conta a relação Estado/Sociedade 
(secularizados), não significa a desconsideração das crenças e valores dos indivíduos. 
Conforme os dados analisados seis dos assistentes sociais afirmaram que a educação em 
serviço social não deve tratar questões religiosas no período de formação do aluno, pois 
entendem que estas questões refletem traços do Serviço Social Tradicional. Tal 
afirmação designa a controvérsia e a atualidade da questão religiosa que é parte da 
profissão (grifo nosso) ainda que segmentos consistentes da categoria profissional a 
recusem. 

Entendem também que com o processo de Intenção de Ruptura e as mudanças nos 
padrões teóricos metodológicos do Serviço Social o tema religião não tem sido mais 
enfocado pelos profissionais seja como tema de pesquisa ou em discussões em sala de 
aula, este tema não é contemplado nas instituições de ensino de Serviço Social cuja 
direção teórica esta guiada pela teoria marxista, contudo existem ainda espaços de 
ensino superior onde este tema está presente. 

Para Simões (2005), existe um forte vínculo que muitos assistentes sociais encontram 
entre religião e a prática profissional como, por exemplo, o próprio local de atividades 
se coloca como propício para que o profissional exercite seus valores. Para o autor o 
atendimento se configura em um campo fértil para que os profissionais estabeleçam 
vínculos entre suas crenças, valores religiosos e a atividade assistencial. Segundo os 
profissionais entrevistados a tarefa de atuarem nos espaços das Ongs evangélicas não 
impede a luta pela efetividade do projeto ético-político da profissão até mesmo pelo fato 
de que, segundo eles, em virtude do código que norteia a “fé” de cada um, se constitui 
por base no que diz respeito às leis e a busca pela justiça social. 

Apesar destas considerações os profissionais responderam que a prestação dos serviços 
sociais independe de questões religiosas, mas sim das demandas apresentadas pelos 
usuários e a garantia dos direitos independe de valores religiosos, pois estes são 
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garantidos por lei à população. Alguns dos profissionais entendem que devem se 
preparar, pois a cada dia as mazelas sociais se agravam, requerendo dos profissionais 
uma postura mais firme de enfrentamento – isso inclui medidas de capacitação, para que 
o trabalho profissional nestes espaços seja realizado da forma mais competente possível. 

Os profissionais  apresentam percentual de 75% de participação política, um total a mais 
que a participação religiosa 37.5%. O que percebemos é que os assistentes sociais que 
possuem vínculos religiosos representam também um contingente participativo nos 
conselhos de políticas.  O  grráfico abaixo mostra que existem várias possibilidades de 
participação do assistente social em outras áreas como trabalho voluntário, política e 
religião. Dentre estas, constata-se que: participação religiosa e política (37,5%), 
participação política e trabalho voluntário (25%), trabalho voluntário (25%), assim a 
participação religiosa e voluntária apresenta um percentual maior de participantes.   

Gráfico 3: Participa de trabalhos voluntários assistenciais 

 

 

 

 

 

A tabela 1  a seguir mostra que para todos os assistentes sociais (100%) a religião não 
impede que se tenha uma leitura crítica da realidade e que independente do vínculo 
religioso o profissional pode agir com criticidade no dia a dia de trabalho. Para os 
entrevistados a religião representa um aspecto positivo na vida de cada um, o que 
segundo eles contribui para reforçar o compromisso profissional.  

 

Tabela 1: A religião impede que o profissional tenha uma visão crítica da realidade  

A RELIGIÃO IMPEDE QUE O PROFISSIONAL TENHA 
UMA VISÃO CRÍTICA DA REALIDADE 
Sim 0 0,00% 
Não 8 100,00% 
TOTAL 8 100% 

 

Contudo ao afirmarem, também, que existem vínculos entre a profissão e a religião e 
que a prática profissional pode ser influenciada por elementos religiosos, conforme 
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discussão anterior demonstra-se ausência de criticidade por parte de alguns dos 
entrevistados. Ora, se o Serviço Social ainda é perpassado pelo viés religioso, de acordo 
com as respostas, como é possível discutir política pública, acesso a direitos e 
vislumbrar a possibilidade de uma sociedade igualitária? Como é possível superar à 
injustiça social, proveniente do capitalismo, enquanto modelo hegemônico de produção 
através dos desígnios divinos? Onde se localiza nestas questões à viabilidade ético-
política no sentido gramisciano de superação da realidade? 

 

Considerações finais 

As ações das entidades assistenciais vão perpassar toda a construção histórica da 
assistência social no Brasil. Na atualidade esse quadro se complexifica porque, por um 
lado, a assistência, enquanto política pública é responsabilidade do Estado, e, por outro, 
o contexto neoliberal impulsiona a expansão das Ongs, e neste quadro situamos as 
organizações evangélicas, creditando nestas o exemplo de “eficiência” no trato com a 
questão social. 

Nesse sentido, é fundamental fortalecer a primazia do Estado na formulação e execução 
da política de assistência social, pois como afirma Boschetti (2000), o direito só pode 
ser reconhecido no âmbito do Estado. Por isso é necessário romper com a identificação, 
histórica, entre assistência social e Ongs no sentido amplo, pois, no reino destas impera 
a noção de filantropia, caridade, assistencialismo, amor e ajuda ao próximo. E, no 
âmbito do Estado, deve imperar a garantia de direito e cidadania. 

É necessário clareza destas questões para que possa ser realizado nestes espaços um 
trabalho diferenciado ainda que o viés religioso possa influenciar de alguma forma as 
ações assistenciais. Sabemos que as Ongs estão presentes, realizam seus trabalhos na 
área social, estão se estruturando, atuando na sociedade de forma sistemática, contudo é 
necessário que se tenha clareza de que estas não garantem direitos aos cidadãos e sim o 
Estado. Quando falamos de uma assistência garantida pelo Estado, então falamos de 
Assistência Social na concepção de política pública. 

Valores religiosos sob a ideia de fazer o bem, de ajudar o próximo são fatores que ainda 
motivam o ingresso de muitos no Serviço Social sejam eles de base católica ou 
evangélico-protestante. Mas entendemos que a formação profissional é bastante avessa 
às justificativas religiosas e ao ideário de ajuda social.  

A formação profissional propõe uma formação politizada, com uma ampla base 
marxista. No Brasil a ideia de ajuda para muitos autores tem sido superada, como para 
Iamamoto (2005), que vê na incorporação da noção de ajuda pela profissão uma forma 
de vínculo com o passado religioso da assistência social.  

Muitos têm, ainda hoje, a ideia de que o assistente social é àquela pessoa bondosa e 
muito caridosa, que com seu “bom e enorme coração” se dispôs a “ajudar ao próximo”. 
Na verdade o assistente social é um profissional que após seus estudos está apto a 
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exercer funções privativas do Serviço Social em diferentes áreas: escolas, hospitais, 
empresas públicas ou privadas, Ongs, associações, etc. Para romper com o 
assistencialismo e garantir os direitos do cidadão é necessário política pública que 
proponha alternativas de participação efetiva do indivíduo na sociedade. Fazemos parte 
de uma profissão voltada para a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, na luta 
pela universalização dos direitos e do pleno exercício da cidadania.   

Estas situações demandam do Serviço Social projetos e ações sistemáticas de pesquisa e 
de intervenção de conteúdos os mais diversos que vão além de medidas de assistências 
imediatas, paliativas e focalizadas. Para tal os assistentes sociais independente de terem 
ou não vínculos religiosos (que se trata de uma particularidade pessoal de cada um) 
precisam ter uma formação ética e política, orientando-se pela lei que regulamenta a 
profissão e pelo código de ética e lutar pela efetivação de uma sociedade transformada 
conforme afirma o Projeto-Ético-Político do Serviço Social. 

Segundo os profissionais participantes desta pesquisa, no âmbito das Ongs evangélicas 
confunde-se muito o Serviço Social com a assistência social. Sabemos que a assistência 
social desde os primórdios do Serviço Social tem sido um importante campo de trabalho 
de muitos assistentes sociais, não obstante, não pode ser confundida com o Serviço 
Social e nem com a ação social realizada pelas Ongs em questão. 

Confundir e identificar o Serviço Social com a assistência social reduz a identidade 
profissional, que se inscreve na divisão social do trabalho, e confundir a assistência 
social com a ação social das igrejas evangélicas representadas pelas Ongs é reduzir a 
política de assistência às ações imediatistas e focalistas. O profissional nestes espaços 
precisa romper com o caráter conservador que insiste em envolver o trabalho 
profissional. 

Caminhar na direção do projeto ético-político profissional possibilita aos assistentes 
sociais contribuir para enfrentar o grande desafio que coloca a luta contra o projeto 
capitalista neoliberal: promover uma interlocução entre os setores organizados da 
sociedade que buscam a radicalização da democracia e superação da organização social 
capitalista e expressivos segmentos dos trabalhadores que não têm condições, num 
primeiro momento, de se organizarem. Caminhando neste sentido estarão fortalecendo o 
papel político da profissão de Serviço Social nos espaços das Ongs que prestam serviços 
na área de Assistência Social. 
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