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Resumo 
 
O presente artigo situa o cenário contemporâneo enfatizando desafios postos a 
realização do projeto profissional do Serviço Social no Brasil. Problematiza 
transformações que vêm se processando no mundo do trabalho e no âmbito da formação 
profissional, enquanto elementos que condicionam limites a tal projeto, mas, sem perder 
de vista o necessário contraponto, tece uma reflexão acerca dos efeitos da atuação 
política das entidades representativas do Serviço Social, partindo do pressuposto de que 
essa profissão e o seu projeto ético-político, para além de sofrer os efeitos da dinâmica 
do capital, é, também, fruto da organização que forja resistências em tempos de 
(des)ordem neoliberal. 

 
Palavras-chave: Serviço Social. Projeto Profissional. Trabalho. Formação Profissional. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O Serviço Social brasileiro vivencia nas últimas três décadas um processo 

de renovação, cuja característica central é a crítica e ruptura com o conservadorismo 
profissional. Logo, é quase imperativo, iniciar esse exercício de reflexão teórica 
situando o contexto sócio-histórico em que se inscreve a possibilidade de construção de 
um projeto profissional do Serviço Social, que contesta a dominação/exploração 
capitalista, aproximando-se dos interesses da classe trabalhadora. 

A segunda metade da década de 1960 constituiu o período histórico em que, 
na América Latina, novos pressupostos filosóficos, científicos, metodológicos e 
práticos, começam a ser tecidos no âmbito do Serviço Social, resultantes do movimento 
contestatório do tradicionalismo profissional149, que ficou conhecido como movimento 
de reconceituação150. Tal processo, a parte as especificidades de cada país, se 
                                                
 Universidade Federal de Pernambuco simoneazuos@hotmail.com 
149 Este tradicionalismo traduz-se, nos termos de Netto (2005: 6), numa “prática empirista, reiterativa, 
paliativa e burocratizada, orientada por uma ética liberal-burguesa, que, de um ponto de vista claramente 
funcionalista, visava enfrentar as incidências psicossociais da questão social sobre indivíduos e grupos, 
sempre pressuposta a ordenação capitalista da vida social como um dado factual ineliminável”. 
150 O marco temporal desse movimento na América Latina são as décadas de 1960 e 1970 e, dentre as 
suas características principais, destaca-se a revisão metodológica e prática da profissão, bem como a sua 
aproximação da perspectiva teórica histórico/dialética de entendimento da realidade, afastando-se do 
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desenvolve num contexto de transformações sócio-econômicas (esgotamento do padrão 
de desenvolvimento capitalista) e acirramento da questão social. É também, atravessado 
por tendências repressivas que se espraiavam na América Latina e, derrotavam tanto as 
alternativas democráticas como as reformistas e revolucionárias (NETTO, 2005) que se 
colocavam no cenário da renovação da profissão. 

A realidade brasileira, nesse contexto de redefinições do Serviço Social na 
América Latina, é atravessada por um regime ditatorial instaurado em 1964, que 
impediu, no Brasil, o acompanhamento do movimento de reconceituação em igual 
ritmo, sustentando um Serviço Social que incorpora a ideologia desenvolvimentista do 
projeto ditatorial. 

Destarte, é somente na segunda metade da década de 1970 que, no Brasil, se 
inicia a manifestação crítica ao tradicionalismo profissional, num contexto de 
esgotamento do regime ditatorial; ressurgimento da luta do conjunto dos(as) 
trabalhadores(as) na cena política e, emergência das primeiras elaborações teóricas, 
frutos da legitimidade do Serviço Social no âmbito acadêmico. 

Todavia, o grande marco da virada do posicionamento ético-político do 
Serviço Social, que viria a se expressar no redirecionamento de suas dimensões teórica, 
política e organizativa, foi o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 
ocorrido em São Paulo, em 1979. 

A partir de então, se processou também, um encontro efetivo com a 
produção de Marx, demarcando um avanço da profissão, conforme esta enfrenta seus 
dilemas teórico-práticos; afasta-se do mero militantismo, compreendendo a sua relação 
com o poder de classe, especialmente com o Estado; progride no campo da pesquisa, 
colocando-se como “objeto” de seu próprio estudo, alargando o entendimento dessa 
profissão na história (IAMAMOTO, 2008a). Desse modo, os(as) assistentes sociais 
caminharam para o redirecionamento do seu próprio exercício profissional, recusando a 
posição de “executor terminal de política social” e, construindo o Serviço Social como 
uma profissão que tem uma dimensão intelectual, capaz de decifrar, planejar e gerir 
políticas sociais. 

Nesse contexto em que se processa a redemocratização brasileira, depois de 
longos anos de ditadura, entra na agenda do Serviço Social o redimensionamento do 
ensino “com vistas à formação de um profissional capaz de responder, com eficácia e 
competência, às demandas tradicionais e as demandas emergentes na sociedade 
brasileira” (NETTO, 2007: 153)151 e, por conseguinte, a redefinição prático-
interventiva. Assim, se delineiam, simultaneamente, as condições históricas para a 
construção do projeto profissional que vem sendo denominado projeto ético-político do 
Serviço Social, demandado tanto pelo corpo profissional, como pelos próprios 
segmentos de usuários dos serviços por este prestados. 

                                                                                                                                          
positivismo, cuja teoria encobre a relação dos problemas sociais com o aspecto econômico e sua inserção 
no campo das contradições de classe. 
151 Disto destacamos a revisão curricular de 1982 presidida pela Associação Brasileira de Ensino de 
Serviço Social (ABESS), atual Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 
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Os projetos profissionais constituem projetos coletivos de uma categoria, vinculados 
a um projeto societário que lhes imprime valores, e uma direção, transformadora ou 
conservadora. Estes, segundo Netto: 

 
[...] apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a 

legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os 
requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas 
para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os 
usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições 
sociais, privadas e públicas (1999: 95). 
 

Tratando precisamente do projeto profissional do Serviço Social, constata-se que 
data do início dos anos 1990 a conquista de sua hegemonia, embora a sua construção 
se afirme como um processo permanente que interfere e é interferido pela história e 
que tem seu marco inicial na recusa do conservadorismo do final da década de 1970. 

Tal projeto profissional adquire sustentação, sobretudo, com a formulação 
de sua base normativa152, expressa no código de ética de 1993153, na lei de 
regulamentação da profissão (n° 8.662/93) e nas diretrizes curriculares de 1996. 
Legislações que tanto potencializam a autonomia profissional, demarcando direitos e 
deveres dos(as) assistentes sociais brasileiros, como orientam a sua formação e seu 
trabalho na direção desse projeto ético-político profissional. Portanto, este projeto não é 
uma abstração, “constitui-se como um guia para a ação, posto que estabelece finalidades 
ou resultados ideais para o exercício profissional e as formas de concretizá-lo” 
(GUERRA, 2007: 23). 

Todavia, as possibilidades de afirmação desse projeto ético-político se 
escrevem em uma conjuntura adversa que contraria seus princípios e valores, logo, são 
possibilidades que embora conduzidas e construídas pela categoria profissional, são, 
também, condicionadas pelas determinações macro-societárias, as quais reflete, no 
contexto presente, uma série de transformações processadas em diversos âmbitos, das 
quais têm se destacado sobretudo, aquelas que incidem no mundo do trabalho e no 
campo da formação profissional, tendo em vista os rebatimentos peculiares que trazem à 
materialização do referido projeto profissional. 

 
2 DESAFIOS A AFIRMAÇÃO DO PROJETO PROFISSIONAL DO SERVIÇO 
SOCIAL EM TEMPOS DE NEOLIBERALISMO 
 

                                                
152 Aparato jurídico-político específico da profissão, que, “codifica princípios e valores éticos, 
competências e atribuições, além de conhecimentos essenciais, que tem força de lei, sendo judicialmente 
reclamáveis” (IAMAMOTO, 2008b: 224). 
153 Esse instrumento judicialmente reclamável é representativo do aprofundamento da questão ética na 
profissão, superando os limites do código de 1986 sem anular as suas conquistas. 
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Os desafios que têm “posto à prova154” o projeto profissional do Serviço 
Social, certamente, repousam nas alterações que se registram, em escala mundial, a 
partir da década de 1970, durante a qual se empreende uma saída capitalista para a crise 
estrutural do capital, iniciada em meados dos anos de 1960, que, implicou em mudanças 
estruturais ocorridas no universo da produção, base de sustentação neoliberal a que se 
denominou reestruturação produtiva. 

Nos marcos da reestruturação do capital e, por conseguinte do modelo 
neoliberal, desdobram-se perdas significativas de garantias trabalhistas; fragmentação 
da classe trabalhadora; desemprego/subemprego; precarização das relações e condições 
de trabalho, ao passo que se recupera o reinado do mercado, a ordem da 
competitividade, a busca desenfreada pela recuperação de níveis crescentes de 
acumulação. 

Tratando precisamente da realidade brasileira, que obviamente guarda 
singularidades que não se dissociam da totalidade, destaca-se que, concomitante as 
mudanças no universo do trabalho, se processou a “reforma” do Estado, o qual, 
afinando o seu vínculo com a classe burguesa e atendendo aos comandos do consenso 
de Washington, enxuga sua interferência no campo social e, termina por aprofundar a 
precarização das condições de trabalho, ao mesmo tempo em que se agravam e 
multiplicam as expressões da questão social, que, na atualidade, assume a configuração 
de “[...] conjunto multifacetado das expressões das desigualdades sociais engendradas 
na sociedade capitalista moderna, impensáveis sem a intermediação do Estado” 
(IAMAMOTO, 2006: 177). 

Assim, ao mesmo tempo que as transformações no mundo do trabalho 
tornam maiores e mais complexas as demandas que chegam aos(as) assistentes sociais, 
enquanto trabalhadores(as) que têm “na questão social a base de sua fundamentação 
enquanto especialização do trabalho” (IAMAMOTO, 2006: 176); a “reforma” do 
Estado dificulta suas possibilidades de responder à estas demandas eficazmente. Quadro 
que se assenta tanto no fato de serem as políticas sociais, via de resposta à tais 
demandas, alvo de retrocessos que as tornam limitadas do ponto de vista de sua 
qualidade, como em função de, também, estes(as) profissionais se constituírem 
trabalhadores(as) assalariados(as)  que precisam vender a sua força de trabalho para 
garantir sua sobrevivência. São, portanto, atingidos(as) pelas condições de instabilidade; 
desemprego; rebaixamento salarial; polivalência; além de não deterem todos os meios 
necessários para realizar o seu trabalho, que, por sua vez, tende a ser fortemente 
tensionado pelos interesses do empregador. 

Nesse sentido, o trabalho dos(as) assistentes sociais sofre, largamente, as 
implicações desse cenário, sendo exercício profissional que se objetiva por meio de 
relações de assalariamento. Essa condição, que pressupõe a compra e venda da força de 
trabalho desses(as) profissionais, determina o caráter relativo de sua autonomia, uma 
vez que: 

 

                                                
154 Parafraseando Netto (2004). 
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Os empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do 
assistente social deve responder; delimitam a matéria sobre o qual incide esse trabalho; 
interferem nas condições em que se operam os atendimentos assim como os seus efeitos 
na reprodução das relações sociais. Eles impõem, ainda, exigências trabalhistas e 
ocupacionais aos seus empregados especializados e mediam as relações com o trabalho 
coletivo por ele articulado (IAMAMOTO, 2008a: 215). 
 

O exposto põe em evidência quão desafiador é garantir efetividade à direção 
ético-política do Serviço Social nas condições contemporâneas, não havendo uma 
relação imediata entre os anseios do projeto profissional e as demandas e condições de 
respostas que se colocam para os(as) assistente sociais. Assim, o deciframento dessas 
requisições e a aposta em mediações criativas se tornam imprescindíveis para realizar os 
valores hegemônicos dessa profissão.  

Para além deste vetor, as condições da realização do projeto ético-político 
do Serviço Social são, também, atravessadas pela problemática que vem se gestando no 
campo da formação profissional. 

O debate acerca da formação profissional dos(as) estudantes de Serviço 
Social, na contemporaneidade, passa pela avaliação crítica das condições reais para o 
desenvolvimento do projeto de formação, coletivamente construído para esta profissão 
na década de 1990, sob a direção da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 
(ABESS), atualmente Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS)155. 

Pois bem, é certo que o Serviço Social experimentou um grande salto no 
campo da formação a partir da formulação das diretrizes curriculares aprovadas em 
1996. Isto porque, tais diretrizes estabeleceram um vínculo com a dinâmica do tempo, 
que reflete tão fortemente na profissão, atentando para a necessidade de permitir aos 
sujeitos que a vivenciam se impactarem com a realidade, fazerem sua crítica detectando 
os seus aspectos essenciais, contraditórios, e com ela lidarem no cotidiano do exercício, 
descortinando e fazendo uso de possibilidades de construção de novos rumos.  

Destarte, a sorte de mudanças empreendidas pelo ideário neoliberal não 
compreendem tão somente aquelas observadas no mundo do trabalho e na esfera do 
Estado, ao contrário, sua força destrutiva reside no fato de que, na contemporaneidade, 
as transformações que se processam, largamente, vêm atingindo diversos âmbitos da 
realidade social. Logo, às metamorfoses já referidas se articulam também, uma série de 
mudanças almejadas para o campo da formação profissional, afinal de contas a 
conquista e sustentação da hegemonia do estágio neoliberal do processo de 
desenvolvimento do capital exige mais que alterações isoladas, a construção de uma 
cultura que a valide. 

                                                
155 A própria mudança de nomenclatura da referida instituição denota aspectos do projeto de formação 
que defende, o qual congrega perspectivas que passam pela defesa não apenas do ensino de qualidade, 
mas também contempla a pesquisa, entendendo que constitui dimensão imprescindível da vida 
acadêmica. 
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Desse modo, a educação vem compreendendo um serviço que entra no rol 
da mercantilização, conforme se aprofunda a desresponsabilização do Estado com a sua 
garantia e qualidade. Do ponto de vista institucional, isto vem se processando via 
“reforma” da educação superior, cujo projeto se afina com os interesses do capital, 
conforme se pauta no incentivo ao mercado privado da educação e refuncionalização da 
universidade pública para as necessidades da produção capitalista. Tal “reforma”, no 
Brasil, vem se processando, gradualmente, desde a década de 1990. 

Os efeitos das medidas que vêm sendo implementadas no país como parte 
da referida “reforma”, refletem uma precarização das condições do trabalho docente, 
que se expressa tanto no reduzido incentivo salarial, como na indisponibilidade de todos 
os instrumentos materiais necessários para o desempenho de sua função, além das 
exigências desumanas de produtividade para garantir sua manutenção no mercado. Bem 
como, o desmonte do ensino público, muitas vezes mascarado pela criação de vagas 
públicas nas universidades privadas (isentas do pagamento de tributos)156 sem qualquer 
atenção estatal à qualidade do ensino aí ofertado, assim como, também, pela permissão 
ao funcionamento de modalidades de educação não presenciais, sem quaisquer 
condições de garantia de estágio supervisionado, pesquisa, extensão etc., portanto, sem 
a garantia de uma formação de qualidade. 

Desse modo, evidencia-se que o setor educacional vem sendo utilizado 
como caminho para saída da crise capitalista que se arrasta até os dias atuais, conforme 
atende, prioritariamente, os interesses da classe dominante, assim como, vem sendo 
arquitetado de modo que se torna esvaziado da dimensão crítica que potencializa 
transformações sociais, embora tenha sido, historicamente, um espaço que propicia a 
aparição e disputa de direções políticas e societárias. 

É válido ressaltar, ainda, que tal “reforma”, conforme o entendimento de 
Mota (2007) vem se desenvolvendo a partir de um “transformismo” ideológico que 
convence a sociedade das suas “boas intenções”. Logo, trata-se de anunciar-se como 
mecanismo que visa atender as pautas de lutas históricas da classe trabalhadora nesse 
campo, qual seja: a universalização do acesso ao ensino superior e o direito à educação, 
as quais “adquirem usos indiferenciados ou reconceituados, cujos significados, na 
maioria das vezes, negam a filiação histórica daquelas reivindicações” (MOTA, 2007: 
97). 

Nesse contexto, torna-se indiscutível que as diretrizes curriculares de 
Serviço Social, que traduzem o projeto de formação profissional defendido pela 
profissão, no Brasil, vêm sendo postas em jogo, a medida que as condições para o seu 
desenvolvimento, que pressupõe educação pública, gratuita e de qualidade, são 
inviabilizadas, numa conjuntura em que a educação é estruturada a partir dos interesses 
da classe dominante. 

Considerando as bases atuais em que se desenvolvem a formação e o 
exercício profissional dos(as) assistentes sociais , fica portanto explicito, que os “nós” 
                                                
156 Do que é ilustrativo o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), criado na primeira gestão do 
governo Luis Inácio Lula da Silva (2002 - 2006), sob essa lógica de conceder vagas para os(as) estudantes 
mais pobres nas universidades privadas, que em troca passam a dispor de benefícios como as isenções 
fiscais.  
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que se impõem a consolidação do projeto ético-político profissional residem na 
dificuldade de assegurar a qualidade dos serviços prestados e do ensino superior na área 
– condição primeira para que se desenvolva a competência profissional – em tempos de 
degradação das relações e condições de trabalho e da educação. 

São inviabilizados os requisitos para o cumprimento do projeto ético-
político profissional, o que não demarca sua impossibilidade, mas os desafios que os(as) 
assistentes sociais precisam vencer para consolidá-lo, revelando a necessidade desta 
categoria resistir à “reforma” universitária, insistindo em assegurar o cumprimento das 
diretrizes curriculares que tornam imprescindíveis: o ensino presencial; o investimento 
na universidade pública; a autonomia das Unidades de Formação Acadêmica (UFAs); o 
investimento nas atividades de extensão e pesquisa; a qualidade do trabalho docente, 
dentre outras questões. Assim, também no campo do exercício profissional, revela-se a 
necessidade dos(as) assistentes sociais usarem de sua autonomia relativa – assegurada 
pela legislação profissional passível de reclamação jurídica – para empreender respostas 
profissionais cujas dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativas 
reafirmem um compromisso com os interesses da classe trabalhadora, nos rumos 
aludidos pelo projeto profissional. 

Todavia, o desafio central está em combater as determinações que limitam 
tal projeto também no plano político. O que pressupõe seguir na contracorrente que 
estabelece a aceitação sem contestação, dos preceitos neoliberais. Assim, 
 

[...] requisita entidades fortes e representativas para coordenar e integrar o 
trabalho profissional, o ensino e a pesquisa na área. Entidades pluralistas, capazes de 
abraçar, no seu interior, diferentes correntes intelectuais e políticas em disputa no 
âmbito profissional, sem abrir mão dos compromissos ético-políticos que dão o norte à 
profissão. Enfim, entidades legítimas, frutos do amplo desenvolvimento da categoria na 
trajetória de suas lutas e na formulação de respostas técnico-políticas às transformações 
societárias, contribuindo para o redimensionamento da profissão na contemporaneidade 
(IAMAMOTO, 2008a: 148). 
 

Partindo do pressuposto de que a profissão e, por conseguinte, o seu projeto 
ético-político é fruto dos sujeitos que forjam respostas no cotidiano, a organização 
política vem se colocando como caminho abraçado pelas entidades do Serviço Social, as 
quais se movem nos limites neoliberais, resistindo à tendência recente de fragilização da 
organização coletiva e recuo do espírito combativo que empreende transformações 
sociais. Desse modo, tais entidades interferem na série de desmontes contemporâneos, 
assumindo firme compromisso com o projeto profissional, sem contudo desconsiderar 
que a categoria aqui referida e, por conseguinte, também as suas entidades são 
constituídas por heterogeneidades que podem por em disputa diferentes projetos 
profissionais. Conforme alerta Ramos: 

 
A organização política de uma categoria profissional é uma das condições 

históricas primordiais para viabilizar a capacidade de projetar coletivamente caminhos 
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estratégicos para a profissão. Sobre esse aspecto é importante ressaltar que a categoria 
profissional não se constitui um todo homogêneo, mas ao contrário, expressa uma 
heterogeneidade social, intelectual, cultural, política e econômica. Tal configuração 
comporta uma multiplicidade de projetos individuais e societários no seu interior, 
constituindo-se em um espaço plural do qual podem emergir diferentes projetos 
profissionais (2005: 22).  

 

Nessa perspectiva, o projeto ético-político profissional ganha legitimidade 
conforme se constrói a partir de intensos debates coletivos, bem como a hegemonia de 
sua direção repousa na própria dinâmica político-organizativa empreendida pelos 
assistentes sociais brasileiros nos últimos tempos. Assim, a consideração dessa 
particularidade da organização coletiva presente no âmbito do Serviço Social, deve, 
fundamentalmente, ser considerada quando se pretende construir um debate, que não 
nega as contradições, acerca da  viabilização desse projeto profissional em tempos de 
ofensiva do capital. 

 
2.1 “Pra não dizer que não falei das flores”: a resistência das entidades do Serviço 
Social na defesa do projeto profissional 

 
A organização política se constitui, historicamente, como caminho de 

transformação da realidade, de alcance de conquistas da classe trabalhadora, de 
resistência ao capital. Por isso mesmo, registra-se, na contemporaneidade, uma ofensiva 
ideológica e política do ideário neoliberal à mobilização dos(as) trabalhadores(as), o 
que, em certa medida, não deixa de incidir sobre os sujeitos do Serviço Social enquanto 
parte dessa classe, justificando a existência de tendências regressivas que se movem no 
meio profissional. 

Todavia, a realidade atual, com a gama de contradições e desmobilizações 
que abriga, ainda é o espaço em que diversos sujeitos se insurgem para disputar projetos 
e interesses. Nesse campo estão parcelas significativas de assistentes sociais, 
representadas por entidades dessa profissão, que, nestes tempos tão adversos, insistem 
em contestar a idéia de “fim da história”. Neste processo, ao enfrentar teórica, 
ideológica e politicamente os entraves que se impõem, constroem mediações para a 
materialização do projeto ético-político do Serviço Social. 

Nesses termos, o compromisso da ABEPSS com a defesa da formação 
profissional de qualidade, na direção do projeto ético-político do Serviço Social, fica 
demonstrado, na crítica e combate que faz ao desmonte da educação superior, às 
condições precárias do trabalho docente e sucateamento das universidades públicas, 
combate que se materializa via moções de repúdio, falas públicas, enfrentamento de 
processo judicial etc. Além disso, uma estratégia recente, de importante significado, 
constitui a construção da Política Nacional de Estágio (PNE), a qual estabelece 
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diretrizes políticas para o estágio curricular em Serviço Social, na tentativa de garantir a 
sua qualidade e, por conseguinte, a qualidade da formação profissional157. 

Compreender tais ações como mediação para a materialização do projeto 
ético-político, deve-se ao fato de ser a formação profissional a via antecessora e 
primeira da afirmação do exercício do Serviço Social, logo, o espaço que constitui 
os(as) assistente sociais, que lhes “prepara” para o agir teórico, político e metodológico, 
conforme os valores éticos e políticos que traduzem esse projeto profissional. 

O segmento estudantil vem, também, construindo esse processo de defesa 
da formação profissional na direção do projeto ético-político do Serviço Social. Assim, 
a entidade representativa desses sujeitos em formação – aqui destacada, compreende a 
Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO), a qual vem 
contribuindo, significativamente, com o processo organizativo da categoria. 

A ação política da ENESSO, historicamente, vem se dando na mesma 
direção das demais entidades representativas dessa profissão, portanto, pautada na 
defesa prioritária dos direitos e projeto político da classe trabalhadora, de uma 
universidade pública, gratuita e de qualidade, de uma formação que atenda os requisitos 
do projeto ético-político do Serviço Social para um posterior exercício profissional 
ancorado em seus valores. 

Desse modo, tal compromisso se expressa na valiosa participação da 
ENESSO nos diversos espaços de debate e construção coletiva da categoria, nos quais 
quase sempre dispõe de assento nas mesas, a fim de situar os anseios e oferecer 
contribuições do conjunto dos(as) estudantes de Serviço Social. O que nos permite 
demarcar que o Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS), sem dúvida, é 
também um protagonista dos grandes avanços e conquistas dessa profissão. 

Cabe ressaltar, do ponto de vista da construção coletiva do MESS, o seu 
protagonismo na realização de eventos para debater as questões que envolvem a 
profissão e a sociabilidade. Assim, vem promovendo, anualmente, o Encontro Nacional 
de Estudantes de Serviço Social; bianualmente, os Seminários Nacionais de Formação 
Profissional e Movimento Estudantil de Serviço Social (SNFPMESS), bem como 
diversos outros fóruns de discussão de caráter regional. 

Por fim, outra entidade que vem objetivando a materialização do projeto 
profissional, na medida em que sua ação política caminha na direção daquela 
anteriormente exposta e empreendida pela ABEPSS e ENESSO, diz respeito ao 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).  

Nisto se insere o enfrentamento do CFESS aos desafios contemporâneos, 
reafirmando o projeto ético-político do Serviço Social no debate cotidiano com a 
categoria; nas ações conjuntas com as outras entidades da profissão; na articulação com 

                                                
157 O documento base da PNE foi lançado em maio de 2009 pela gestão 2008/2010 da ABEPSS e, 
finalizado em 2010, o que se fez na mesma linha metodológica da criação das diretrizes curriculares, 
portanto, se configurando como um processo coletivo materializado via encontros, oficinas e debates de 
caráter regional e nacional: “80 eventos, que contaram com a participação de 175 UFAs e 4.445 
participantes”, conforme atestam dados presentes na própria PNE a partir dos relatórios das oficinas 
regionais da ABEPSS, realizadas em 2009. 
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outros sujeitos nos eventos nacionais e regionais, que têm natureza de aprofundamento e 
publicização de debates em torno da profissão, de capacitações, bem como de 
deliberação. Desta última destacamos o Encontro Nacional CFESS/CRESS, instância 
máxima deliberativa do conjunto, em que se pauta coletivamente uma agenda política 
anual para o CFESS e conselhos regionais de todo o país. Assim, o CFESS, 

 

[...] segue na contracorrente quando ousa discutir a centralidade da relação entre 
trabalho, direitos e concentração de riqueza [...]; quando busca qualificar o exercício 
profissional com ações como a elaboração de parâmetros de atuação nas diferentes 
áreas; quando intensifica a articulação e a atuação no parlamento brasileiro em defesa 
de legislações que garantam a ampliação de novos campos de trabalho, que assegurem 
condições éticas e técnicas para o trabalho profissional; quando se articula com 
movimentos sociais em defesa da seguridade social brasileira, dos direitos sociais e 
humanos, bem como da formação com qualidade. Estas são algumas das ações que 
traduzem o compromisso assumido e a convicção na construção coletiva (CFESS, 2009: 
não paginado). 

 

Diante do exposto acerca do papel desempenhado pelas entidades 
representativas dos(as) assistentes sociais, compreende-se que sua articulação supera a 
perspectiva da mera parceria para promoção de eventos – sem negar a importância disso 
– afirmando-se como ação política convertida em práxis de entidades que se unem pela 
pretensão comum de empreender ações que combatam os limites da ordem capitalista e, 
num mesmo movimento, fortaleçam o projeto ético-político profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A postura organizativa de muitos sujeitos do corpo profissional que, 
historicamente, vêm compondo as gestões das entidades da profissão, bem como 
daqueles que não as compõem diretamente, sem qualquer dúvida, vêm demonstrando 
ser este um passo importante para desmobilizar outra ordem de organização, aquela que 
pretende o reinado da barbárie neoliberal. Assim, reafirma-se viva a necessidade de 
organizar-se para desorganizar. 

Deste modo, compreendendo estar clara a necessidade e importância das 
mediações para realizar um projeto que desafia e é desafiado pela realidade, cabe 
decifrá-las para potencializar o agir profissional no cotidiano, conscientes de que esse, 
também, se constitui o espaço no qual se criam as possibilidades para a concretização 
desse projeto.  

Para além disso, é fundamental voltar esforços para materializar um agir 
profissional crítico e comprometido com a qualidade dos serviços prestados, com a 
socialização da riqueza, com a universalidade do acesso à bens e serviços, conforme 
propõe alguns dos princípios fundamentais do código de ética do(a) assistente social de 
1993. Trata-se de enfrentar profissionalmente o tarefismo e burocratismo que tendem a 
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se sobrepor nos espaços sócio-ocupacionais, de resistir rumo à ruptura das limitações 
que se impõem na história, que é a mesma que abre possibilidades para a atuação em 
consonância com o projeto profissional. 

Por fim, é preciso ousar, ultrapassar as demandas institucionais, mobilizar-
se contra a (des)ordem que ameaça a realização efetiva do projeto ético-político do 
Serviço Social. Consolidá-lo, nesta conjuntura adversa, não requer sucumbir às 
ameaças, antes, exige o seu enfrentamento, reinvenção do cotidiano de trabalho, 
mudança de rumo do tempo presente. 
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