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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de nossa experiência de monitoria desenvolvida na 
disciplina Questão Social no Brasil, na Universidade Federal Fluminense – Polo 
Universitário de Rio das Ostras (UFF-PURO) realizada no primeiro e segundo semestre 
de 2011. 

A reflexão proposta nesse artigo visa identificar como os estudantes articulam as 
dimensões teórico-prática, ético-política e técnico-operativa do trabalho profissional 
para responder à questão social. Neste sentido, realizaremos um debate acerca da 
concepção teórica da categoria questão social para o projeto profissional crítico do 
Serviço Social brasileiro, posteriormente faremos um debate acerca das possibilidades 
históricas de hegemonização deste projeto radicalmente crítico e apresentaremos as 
normatizações que dão materialidade a ele, levando em conta, para esta análise, a 
questão social como elemento transversal a construção deste projeto. 

Tendo em vista este debate, nosso objetivo consiste em analisar como os estudantes 
visualizam a articulação da dimensão teórico-prática, ético-política e técnico-operativa 
para responder a questão social. Para tal, apresentaremos as respostas de cinco grupos a 
uma dinâmica aplicada para turma do primeiro e segundo semestre de 2011, que 
caracterizava-se por apresentar expressões concretas da questão social que se 
apresentam ao trabalho profissional, necessitando, para serem respondida, da 
articulação, sob a perspectiva de unidade, das três esferas que compõe o trabalho do 
assistente social. 

Por fim, após analisada as respostas e identificada os limites concretos de 
articulação das dimensões do trabalho profissional, em nossas considerações finais 
procuramos sistematizar todos os limites e propor estratégias potencialmente capaz de 
rompê-los ao longo da formação profissional. Assim, procuramos investir no 
aprofundamento do conhecimento acerca do projeto profissional crítico, por 
entendermos que este é o caminho para enfrentar as rápidas transformações societárias 
brasileiras, em um contexto de refluxo dos movimentos das classes trabalhadoras. 
 
1.1 A ABORDAGEM MARXISTA DA QUESTÃO SOCIAL 

A categoria questão social é trabalhada no ensino da disciplina Questão Social 
no Brasil sob a perspectiva teórica expressa no capítulo XXIII, “A lei geral da 
acumulação capitalista” de O capital - que consideramos, ainda hoje atuais. Nesta 
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perspectiva, a questão social é determinada pelo modelo de organização da produção 
capitalista, pelo conflito capital/trabalho que tem sua gênese na exploração do 
trabalhador. O trabalhador, ao vender sua força de trabalho ao capitalista, entrega-a pelo 
preço de sua reprodução (alimentação, habitação, vestuário, qualificação) e não pela sua 
capacidade de gerar mais-valor. Em outras palavras, o capitalista paga ao trabalhador o 
necessário para sua reprodução material, se apropriando, portanto, do valor que o 
trabalhador agrega a matéria após sua transformação. É com base nesta peculiaridade 
que Marx identifica que a especificidade do modo de produção capitalista está na 
expropriação, por parte do capitalista, da riqueza socialmente produzida pelo 
trabalhador e, a partir desta constatação, atribui à força de trabalho sua real 
funcionalidade no modo de produção capitalista que é comprada: 

(...) não para satisfazer, mediante seu serviço ou seu produto, às 
necessidades gerais de seu comprador. Sua finalidade é a valorização 
de seu capital, produção de mercadorias que contenham mais trabalho 
do que ele paga, portanto que contenham uma parcela de valor que 
nada lhe custe e que, ainda assim, é realizada pela venda de 
mercadorias. (...) produção de mais-valia ou geração de excedente é a 
lei absoluta desse modo de produção. (MARX, 1988: 182)  

A peculiaridade da força de trabalho na sociedade capitalista está no fato desta 
mercadoria ser a única capaz de gerar mais-valor, independente de sua remuneração 
salarial ser elevada ou baixa. Para Marx, a elevação salarial significa “no melhor dos 
casos, apenas diminuição quantitativa do trabalho não-pago que o trabalhador tem de 
prestar. Esta diminuição nunca pode ir até o ponto em que ela ameace o próprio 
sistema.” (MARX, 1988: 183). 

Portanto, a questão social é produzida no modelo de produção capitalista, que é 
fundado na apropriação privada dos meios de produção e da riqueza socialmente 
produzida por meio do trabalho não-pago. Com base na lei geral da acumulação 
podemos compreender que a melhora nas condições de reprodução social proporcionada 
pela melhor remuneração do trabalho jamais irá superar a condição de exploração do 
trabalhador pelo capitalista e, nem mesmo, colocar em risco seu lucro. Para Marx 
(1988) a lei da acumulação capitalista pensa a elevação salarial, as melhoras nas 
condições de vida da classe trabalhadora como elementos atravessados pelas flutuações 
conjunturais determinadas por elementos econômicos ou políticos, ou seja, marcada de 
acordo com a luta de classe entre capital e trabalho em determinado período histórico. 
Devemos considerar que, para Marx, é impossível superar a apropriação desigual da 
riqueza no capitalismo. Assim, Marx conclui: 

Se classe trabalhadora continuou ‘pobre’, apenas proporcionalmente 
‘menos pobre’, ao produzir um ‘aumento enriquecedor da riqueza e do 
poder’ para a classe proprietária, ela continua sendo, em termos 
relativos, igualmente pobre. Se os extremos da pobreza não 
diminuíram, eles aumentaram, pois aumentaram os extremos da 
riqueza. (MARX, 1970: 206)   

Marx combate nesta passagem o pensamento presente em sua época de que o 
desenvolvimento do capitalismo diminuiria a pobreza e seria potencialmente capaz de 
solucionar as manifestações latentes da emergente questão social (pauperismo absoluto 
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da classe trabalhadora118). Pautado na compreensão teórica de Marx podemos dizer que 
a superação da questão social não poderá ocorrer, jamais, enquanto existir o 
capitalismo, pois o seu fim é o fim do trabalho estranhado, da propriedade privada dos 
meios de produção, é a liberação do trabalho criador de todas as amarras e dominações 
de classe. Assim, tais mudanças só podem ocorrer com a destruição total do sistema de 
classe. 

Portanto, a superação da questão social é a superação do capitalismo que só pode 
se realizar com “produtores livres associados”, na perspectiva de humanidade social. O 
fim da questão social só se efetuará com a emancipação da classe trabalhadora, através 
da negação da negação, isto é, o proletário é o sujeito capaz de negar o atual estágio de 
negação das capacidades criativas e emancipadoras do trabalho. Barroco, ao analisar o 
método ontológico presente nas obras de Marx: “(...) a sociedade capitalista reproduz a 
essência humana e sua negação. Esse movimento promove a possibilidade de um 
momento de negação da negação, tende a superar, qualitativamente, as condições 
anteriores (...)” (BARROCO, 2001: 196).  

É sob esta perspectiva que no ensino da disciplina Questão Social no Brasil 
negamos toda e qualquer “Nova Questão Social”, pois acreditamos que a “Velha 
Questão Social” - a apropriação do trabalho excedente - no capitalismo nunca foi 
solucionada. Devemos ter claro que negar a “Nova Questão Social”, não significa dizer 
que a questão social é sempre a mesma, a-temporal, temos clareza que as diferentes 
formas de acumulação do capital e os diferentes modos de organização do Estado e da 
política - que asseguram essas mudanças na acumulação – geram novas expressões da 
questão social, isto é, as expressões da questão social se modificam de acordo com a 
organização do capital e da política. Por isso, temos no contexto de acumulação flexível, 
a qual se responde politicamente com o ideário neoliberal, a proliferação de novas 
expressões da questão social, uma vez que se flexibiliza os contratos da força de 
trabalho, proliferando o número de trabalhadores temporários, polivalentes, 
precarizados, subcontratados, desempregados, e, por outro lado, há um enxugamento do 
Estado para classe trabalhadora. Desta forma, inúmeras novas expressões da questão 
social aparecem no cenário nacional, advindas deste contexto político e econômico 
desfavorável a classe que vive do trabalho. Assim, chamamos de expressões da questão 
social por entendermos que embora suas manifestações sejam diversas e determinadas 
historicamente a sua gênese continua situada na exploração do trabalhador pelo 
capitalista. 

Destacamos que as melhoras condições de vida da classe trabalhadora - 
melhores salários, diminuição da jornada de trabalho, organização em partidos e 
sindicatos políticos - acarretadas pela consolidação da indústria, do capitalismo no 
século XX e, principalmente, pelas lutas de resistência e avanço sobre o capital, 
protagonizadas pelo movimento operário, não colocaram em xeque a reprodução 
ampliada do capital119, nem muito menos a taxa de mais-valia do capitalista. Portanto, a 
questão social continuou a se reproduzir e se acirrar com novas expressões, na medida 

                                                
118 Cumpre destacar que, a partir dos anos 50 do século XIX, Marx fala em pauperismo relativo. 

 
119 Falamos de forma genérica, pois não cabe neste trabalho aprofundar o tema, mas sabemos que em 
determinados países, em determinados contextos histórico, a classe trabalhadora conseguiu abolir a 
propriedade privada, embora as experiências mostrem limites estruturais.  
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em que o número de pobres aumentou e o número de rico diminuiu, na medida em que 
o extremo entre a riqueza e a pobreza aumentaram. 

 
1.2 O PROJETO PROFISSIONAL CRÍTICO E SUA ARTICULAÇÃO COM 
A QUESTÃO SOCIAL 

A construção do projeto profissional crítico do Serviço Social brasileiro, 
emergente na década de 1990, construído a partir da hegemonia da perspectiva de 
intenção de ruptura120, remete as tendências profissionais mais radicais que já emergiam 
em 1960 e, durante os regimes militares, (1964 a 1985) foram colocadas em repouso.  A 
hegemonização desta perspectiva marcou a ruptura profunda com o conservadorismo e 
com o projeto profissional conservador, presente, até então, em toda história da 
profissão.  

Situo, de acordo com Netto (1991), que as possibilidades de hegemonização da 
perspectiva de intenção de ruptura estabelecem profundas relações com os movimentos 
de fluxo e refluxo das forças democráticas presentes na sociedade brasileira. Ou seja, 
em 1960 os amplos movimentos de massa em torno das reformas de base, o crescimento 
do sindicato combativo e da organização da classe trabalhadora, criam bases sociais de 
questionamento ao projeto societário capitalista. Estes movimentos rebatem na 
profissão, abrindo tendências, em seu interior, que começam a questionar o projeto 
profissional conservador, que caracterizava-se por atender acriticamente os interesses de 
produção e reprodução do capital e das relações sociais capitalistas, assim como, por 
designar à profissão um saber técnico-científico dotado de neutralidade, corroborando 
para a dominação ideológica burguesa, através da formulação de consensos entres as 
classes - necessariamente antagônicas no capitalismo - e do escamoteamento das 
contradições entre capital e trabalho. De acordo com Netto, o perfil profissional 
conservador, caracteriza-se pela: 

(...) 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 grupos e indivíduos, sempre pressuposta a ordenação 
capitalista da vida social como um dado factual ineliminável. (NETTO, 
2005: 5) 

A partir de meados de 1980 até meados de 1990, podemos observar um novo 
fluxo das forças populares - comprometidas com a democracia - e da classe 
trabalhadora, materializado nas grandes mobilizações do ABC paulista, nos movimentos 
sociais emergentes, na reativação do sindicato combativo e no descrédito social que o 
regime militar enfrentava após o fracasso do milagre econômico em 1974. Este contexto 
social efervescente culmina na Constituição de 1988, na qual materializa-se, embora 
com limites, os interesses da classe trabalhadora por direito, democratização e 
descentralização do poder. Para a categoria profissional este contexto refletiu no retorno 
dos segmentos críticos que foram silenciados com o golpe, agrupados na perspectiva de 
intenção de ruptura, que, com a volta do movimento operário e de sujeitos coletivos 
radicalmente críticos (publicizando as expressões da questão social acirradas no ciclo 
autocrático), teve sua possibilidade de hegemonização revigorada. Portanto, quero 

                                                
120 Cumpre destacar que esta caracterização é de Netto e está expressa no livro, Ditadura e Serviço Social 

(1991). 
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chamar a atenção para o fato que o projeto profissional crítico, como expressão concreta 
da representação profissional, não é um processo endógeno, mas sim, como atenta 
Netto: 

(...) as (auto) representações profissionais condensam (é certo que mediata e 
dissincronicamente) os próprios vetores que comparecem nas lutas e dramas do 
tecido social brasileiro. Num registro antes impensável, as (auto) representações 
do Serviço Social no Brasil, na década de oitenta e em função do seu 
desenvolvimento pós-64, permitem identificar as grandes linhas de força que 
tensionam e dinamizam a nossa sociedade. (NETTO, 1991: 307) 
Nesta direção, a hegemonização da perspectiva de intenção de ruptura e a 

construção do projeto profissional crítico remete ao avanço dos interesses da classe 
trabalhadora no cenário político, econômico e social brasileiro. Este projeto 
profissional, radicalmente democrático, comprometido com a superação do 
conservadorismo, recorre à teoria social crítica de Marx para compreender a realidade 
social brasileira e profissional. O recurso a teoria social crítica permitiu que a categoria 
desvelasse o campo de interesses contraditórios próprio de sua inserção na divisão 
sócio-técnica do trabalho, isto é, ao responder a situações concretas que se apresentam 
em seu trabalho, ou fortalece os sujeitos que vivenciam as mazelas da questão social em 
seu cotidiano ou os interesses capitalistas, de continuidade e manutenção da 
desigualdade, da sociedade de classe. De Acordo com Iamamoto:  

O projeto profissional no Brasil reconhece a dimensão contraditória das 
demandas que se apresentam à profissão, expressão das forças sociais que nelas 
incidem: tanto o movimento do capital, quanto os direitos, valores e princípios 
que fazem parte das conquistas e o ideário dos trabalhadores. São essas forças 
contraditórias, inscritas na própria dinâmica dos processos sociais, que criam as 
bases reais para a base de renovação do estatuto da profissão conjugadas à 
intencionalidade de seus agentes. (...) O Serviço Social é reconhecido como uma 
especialização do trabalho, parte das relações sociais que fundam a sociedade do 
capital. Estes são, também, geradoras da questão social em suas dimensões 
objetivas e subjetivas, isto é, em seus determinantes estruturais e no nível da 
ação do sujeito, na produção social, na distribuição desigual dos meios de vida e 
do trabalho, nas suas objetivações políticas e culturais. (IAMAMOTO, 2008: 
182)  
Nesta direção o CFESS reconhece que a especificidade do Serviço Social, na 

divisão sócio-técnica do trabalho encontra-se “organicamente vinculada às 
configurações estruturais e conjunturais da ‘questão social’ e às formas históricas de 
seu enfrentamento – que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do 
Estado.” (CFESS apud IAMAMOTO, 2008: 183 [Grifos do autor]). Portanto, a 
categoria reconhece a questão social é o elemento transversal à formação e ao trabalho 
profissional - matéria-prima de intervenção da profissão -, a peculiaridade da inserção 
dos assistentes sociais na divisão social e técnica do trabalho situa-se na dimensão 
contraditória deste trabalho – que é ineliminável na sociabilidade capitalista- e, a 
intencionalidade dos agentes profissionais ao responder as expressões da questão social, 
pode favorecer os interesses do capital ou da população usuária, da classe trabalhadora. 
Em outras palavras, a questão social é o elemento central do projeto profissional crítico 
e é compreendida a partir da tradição marxista, ou seja, em uma perspectiva contrária a 
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naturalização de suas expressões latentes, colocando como horizonte a contribuição 
profissional para a sua superação, através: do acúmulo de forças comprometidas com o 
projeto societário dos trabalhadores; das respostas profissionais teleologicamente 
orientadas ao favorecimento dos interesses históricos da classe trabalhadora. 

Com a hegemonização da perspectiva de intenção de ruptura e o recurso a teoria 
social crítica, abre-se uma problematização nunca vista na profissão, acerca da realidade 
e das transformações societárias vividas no Brasil, articulando as finalidades, 
contradições, possibilidades, limites conjunturais e estruturais que perpassam o trabalho 
dos assistentes sociais. É neste contexto que reafirma-se a questão social – 
compreendida com base na teoria marxista, como inerente ao capitalismo - como núcleo 
de fundação sócio-histórica da profissão, como matéria-prima que desejamos 
transformar através de nosso trabalho profissional. Reconhecer a questão social sob a 
perspectiva marxista como elemento transversal a formação profissional significa 
compreender que o assistente social é demandado para intervir sobre suas múltiplas 
expressões, que, em seu cotidiano de trabalho, defronta-se com manifestações 
dramáticas - individuais e coletivas – da mesma, e, cabe a ele, enquanto sujeito coletivo 
representado no projeto profissional, contribuir para o acúmulo de forças dos setores 
explorados, visando à consolidação e o favorecimento do projeto societário e dos 
interesses da classe trabalhadora. Segundo Iamamoto: 

 
Por meio dessa renovação, busca-se assegurar a contemporaneidade do Serviço 
Social, isto é, sua conciliação com a história presente, afirmando-o como capaz 
de decifrar a sociedade brasileira e, nela, a profissão, de modo a construir 
respostas que possibilitassem ao Serviço Social confirmar-se como necessário no 
espaço e tempo dessa sociedade. (IAMAMOTO, 2008: 223) 
 
Desta forma esta perspectiva consegue imprimir a direção teórico-prática, ético-

política e técnico-operativa ao projeto profissional do Serviço Social brasileiro - 
normatizado pela Lei de Regulamentação da profissão (Lei n. 8.662/93), pelo Código de 
Ética (1993) e pelas Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996; MEC-SESu/CONESS, 
1999) -, visando assegurar uma formação e uma intervenção profissional capaz de 
apreender e intervir sobre as transformações sociais, em uma perspectiva de 
favorecimento dos interesses e fortalecimento do processo de luta pela hegemonia das 
classes subalternas. 

Analisando o projeto profissional crítico brasileiro, atentando para a centralidade 
da questão social, na Lei de Regulamentação da profissão fica expressa que as 
competências profissionais, previstas no art. 4, destinam-se a regulamentar uma  
intervenção comprometida com o campo dos direitos, como forma de enfrentamento da 
questão social.  

No Código de Ética de 1993, pautado na ontologia do ser social o valor ético 
central defendido pela categoria é a liberdade: “reconhecimento da liberdade como 
valor ético central e das demandas políticas a ela inerente – autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais” (CFESS, 1993: 17). Esta concepção de liberdade 
coloca uma projeção de sociedade antagônica a capitalista, isto é, a liberdade para a 
perspectiva Ontológica, pressupõe o fim do trabalho alienado, liberando o ser social 
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para realização de suas potencialidades criativas, para que, assim, possa realizar 
escolhas verdadeiramente livre. Em outras palavras, a Código de Ética de 1993. 

 
Nas diretrizes curriculares, a categoria profissional deseja forma um:  
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 
implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento, com 
capacidade de promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e 
propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das relações sociais e no 
mercado de trabalho. (BRASIL, 2002: 1) 
 
No âmbito das competências e habilidades profissionais as diretrizes sinalizam 

para um profissional capaz de identificar as “demandas presentes na sociedade visando 
formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social” (BRASIL, 
2002: 1). Neste sentido, a questão social é um elemento transversal a formação dos 
assistentes sociais, sob a qual articula-se a dimensão técnico-operativa, ético-política e 
teórico-prática para a formulação de respostas profissionais potencialmente capazes de 
ampliar e assegurar as conquistas da classe trabalhadora. 

Estas três dimensões que compõe o projeto profissional crítico se apresentam, na 
formação dos estudantes de Serviço Social, nas disciplinas que compõe o núcleo de 
fundamentação do trabalho profissional, isto é, disciplinas que pelo seu caráter teórico-
prático, técnico-operativo e ético-político materializam, ao longo da graduação, as três 
esferas do projeto profissional, são elas: Ética e Serviço Social; Fundamentos 
Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social; Questão Social no Brasil; 
Estágio Supervisionado em Serviço Social. De forma breve e esclarecedora, podemos 
dizer que o projeto profissional se manifesta na graduação da seguinte forma: 1) o 
Código de Ética, na disciplina de Ética e Serviço Social, temos o contato inicial com a 
perspectiva Ontológica, que norteia a normatização da ética profissional e somos 
preparados para uma intervenção livre de valores pautados no senso comum, e, 
portanto, mediada por valores comprometidos com a liberdade, a justiça social e a 
equidade (valores humano-genéricos), tornando, desta forma, a formulação ética 
coerente como o marxismo; 2) as Diretrizes Curriculares, na disciplina de Questão 
Social no Brasil temos o núcleo de fundamentação da formação profissional, sob os 
quais as outras demais disciplinas irão se desenvolver de forma a responder os 
questionamentos levantados neste momento. Nos fundamentos históricos e 
metodológicos temos contato com a história da profissão e suas formas de interpretação 
da realidade, que vão do conservadorismo à crítica radical ao capitalismo, momento no 
qual o estudante toma contato com a atual abordagem da profissão acerca da realidade. 
3) A Lei de Regulamentação da Profissão: na disciplina de Estágio Supervisionado o 
estudante toma contato com o trabalho profissional e é estimulado a problematizá-lo de 
acordo com os princípios expressos nesta lei, tomando-a como referência na defesa de 
seu espaço sócio-ocupacional e de suas atribuições privativas, e, por outro lado, é 
demandado a articular a dimensão técnico-operativa, ético-político e teórico-prático 
como unidade no trabalho profissional. 

Cumpre a partir de agora aprofundarmos os limites conjunturais que este projeto 
encontrou para se materializar, ou seja, como todas as conquistas da classe trabalhadora, 
este projeto, por possuir uma dimensão societária contrária ao capital, em um contexto 
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de refluxo da classe trabalhadora, certamente encontra um cenário social e político 
desfavorável a sua materialização. 

 
1.3 O CONTEXTO NEOLIBERAL FRENTE AO PROJETO PROFISSIONAL 
CRÍTICO 

O contexto atual, marcado pela acumulação flexível de capital a qual se 
corresponde politicamente o ideário neoliberal, expressa a precarização da força de 
trabalho e a minimização do Estado para a classe trabalhadora121. Essa reorganização 
política reflete no desmonte do Estado de Bem-Estar Social122 que representava a luta 
histórica da classe trabalhadora por direito. Segundo Behring a cerca das “reformas” 
vividas a partir de 1990: 

Tratou-se, como pode-se observar, de “reformas” orientadas para o mercado, 
num contexto em que os  problemas no âmbito do Estado brasileiro eram 
apontados como causa centrais da profunda crise econômica e social vivida pelo 
país desde o inicio dos  anos 1980. Reformando-se o Estado com ênfase especial 
nas privatizações e na previdência social, e, acima de tudo, desprezando as 
conquistas de 1988 no terreno da seguridade social e outros – a carta 
constitucional era vista como perdulária e atrasada -, estaria aberto o caminho 
para o novo “projeto de modernidade” (BEHRING; BOSCHETTI: 2008: 148) 
 Essa forma de acumulação flexível do capital multiplica e acirra as expressões 

concretas da questão social, uma vez que há o crescimento de um novo proletariado, de 
serviços, caracterizado pelo trabalho terceirizado, subcontratado, precarizado. Este 
processo faz emergir e proliferar o trabalhado polivalente e multifuncional, sem 
qualificação, no qual o trabalhador vive a realidade dos empregos temporários. Portanto, 
esta forma de acumulação fragmentou a classe trabalhadora em trabalhadores do 
mercado formal e informal, estáveis e precários, qualificados e desqualificados e, por 
fim, desempregados. Por outro lado, politicamente, o neoliberalismo criou as bases para 
assegurar essa forma de acumulação, isto é, cabe ao Estado flexibilizar os modos de 
contrato da força de trabalho, ampliar - e restringir - seus investimentos em setores que 
não são de interesse do capital, criar as bases para investimento e acumulação de 
capitais transnacionais.  

O acirramento do neoliberalismo vivido no Brasil, tomando como expressão 
concreta a minimização do Estado no que se refere ao enfrentamento da questão social, 
vivemos uma “contrarreforma” no campo das políticas sociais, como atenta Behring e 
Boschetti: 

Houve uma forte tendência de desresponsabilização pela política social – em 
nome da qual se faria a “reforma” -, acompanhada do desprezo pelo padrão 
constitucional de seguridade social.  Isso ocorreu vis-à-vis um crescimento da 
demanda social, associado ao aumento do desemprego e da pobreza, 
aprofundados pela macroeconomia do Plano Real. Isso significou uma ausência 
de política social? Claro que não, mas as formulações de políticas sociais foram 
capturadas por uma lógica de adaptação ao novo contexto. Daí decorre o 

                                                
121 Dizemos para a classe trabalhadora, pois, por outro lado, o Estado se amplia para assegurar o 
desenvolvimento dos setores transnacionais. 
122 Reconhecemos que o Estado de Bem-Estar Social nunca foi implementado de forma completa no 
Brasil. 
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trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais – privatização, 
focalização/seletividade e descentralização (Draibe, 1993) -, o qual tendeu a se 
expandir através do “Programa de Publicização” (...). (BEHRING E 
BOSCHETTI, 2009: 155) 

 Neste sentido, como pontuado no item 1.2, entendendo que o trabalho 
profissional vincula-se ao enfrentamento conjuntural e estrutural da questão social, no 
contexto neoliberal, a privatização, focalização e descentralização da política social 
impõe limites concretos a intervenção profissional comprometida com o campo dos 
direitos e coloca o projeto profissional crítico na contracorrente do cenário político e 
social brasileiro. Portanto, as possibilidades históricas de materialização e efetivação 
dos princípios e valores que norteiam este projeto deparam-se com um contexto 
desfavorável. 

É este cenário que perpassa o trabalho profissional e o assistente social, apesar 
de ser reconhecido como um profissional liberal “não detém todos os meios necessários 
para a efetivação de seu trabalho [...]. Depende de recursos previstos nos programas e 
projetos da instituição que o requisita e o contrata [...]” (IAMAMOTO, 1998: 63). Nesta 
perspectiva, por dispor de recursos cada vez mais restritos e focalizados, faz-se 
necessário investir na formação de um profissional crítico, competente, capaz de 
articular as dimensões teórico-prático, ético-político e técnico-operativo presente na 
graduação em Serviço Social, acreditamos que somente articulando estas esferas os 
assistentes sociais conseguirão responder as expressões concretas da questão social em 
uma perspectiva de fortalecimento do projeto profissional crítico e, portanto, de forma 
contrária e potencialmente capaz de extrapolar a focalização da política a setores em 
extremo grau de pauperização. 

Assim, acreditamos que este contexto desfavorável ao projeto profissional 
crítico não quer dizer que ele perdeu o sentido na realidade brasileira e se tornou 
incapaz de responder as crescentes transformações societárias vividas na atualidade, ao 
contrário, acreditamos que neste contexto de avanço do capital sobre as conquistas 
históricas dos trabalhadores se faz necessário investir ainda mais no fortalecimento 
deste projeto como forma de resistir ao avanço neoliberal e contribuir para o acúmulo de 
forças comprometidas com o projeto societário emancipatório. Neste sentido, 
investigaremos como os estudantes do Serviço Social da UFF-PURO vêm articulando 
as dimensões teórico-prática, técnico-operativa e ético-político do projeto profissional 
crítico para pensar respostas as expressões concretas da questão social, entendendo que 
somente dominando estas esferas é possível extrapolar os limites conjunturais da 
política social, mediação fundamental para a concretização do trabalho dos assistentes 
sociais. 

 
1.4 A APROPRIAÇÃO DA CATEGORIA QUESTÃO SOCIAL ARTICULADA 
AS DIMENSÕES TEÓRICO-PRÁTICO, ÉTICO-POLÍTICO E TÉCNICO-
OPERATIVO DO TRABALHO PROFISSIONAL: A EXPERIÊNCIA DE 
MONITORIA EM FOCO 

Para o levantamento de dados referente ao nosso objeto de pesquisa, utilizamos 
como metodologia a aplicação de uma dinâmica de grupo, com as turmas do primeiro e 
segundo semestre do ano de 2011. Nesta dinâmica apresentávamos aos estudantes cinco 
situações concretas de usuários que vivenciam sem seu cotidiano - uns de forma mais 
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direta, ouros de forma mais indireta - expressões da questão social e procuram o 
assistente social em busca de respostas as suas demandas. Destas cinco situações 
elencamos três para realizarmos uma reflexão acerca dos avanços e limites que marcam 
a apropriação e operacionalização consciente acerca das dimensões do trabalho 
profissional, e, portanto, livre do senso comum. 

Seguindo esta perspectiva, pedíamos aos alunos que identificassem as 
expressões concretas da questão social, propusessem uma intervenção sobre o caso e, 
posteriormente, problematizassem teoricamente sua intervenção, isto é, refletissem o 
caráter ético-político e técnico-operativo de sua intervenção de forma coerente com a 
teoria social crítica e, portanto, potencialmente capaz de responder a questão social de 
acordo com o projeto profissional crítico, potencialmente capaz de fortalecer os 
interesses da classe trabalhadora. Em outras palavras, pedíamos que após propor a 
intervenção, os alunos refletissem sobre a dimensão ético-política, técnico-operativa e 
teórico-prática de sua ação como unidade indissolúvel. Assim, pretendíamos que os 
estudantes fossem capazes de pensar sua intervenção a partir do projeto profissional 
crítico do Serviço Social brasileiro, em uma perspectiva contrária ao senso comum e, 
portanto, valorativamente, operativamente e teoricamente embasada na teoria social 
crítica de Marx. 

Como objeto de análise, citaremos as respostas de alguns grupos que, 
minimamente e com limites, se empenham em refletir teoricamente sobre a ação 
proposta, para identificarmos as mediações que necessitam ser fortalecidas. De forma 
mais genérica apresentaremos os grupos que não conseguiram colocar nenhuma 
reflexão teórica da ação que propôs, tentaremos, por fim, desvelar o significado desta 
ausência de mediação entre teoria e prática. 

A situação 1 caracteriza-se pelo caso de José, alcoolista e tabagista que procura 
o Serviço Social, no plantão social realizado na secretaria de Bem-Estar Social, para 
intervir sobre a falta de comida em casa. O usuário relata que seus filhos, a três dias, se 
alimentam apenas na escola. Pretendíamos, com este caso, mexer com os valores dos 
estudantes a partir do alcoolismo e, por outro lado, da falta de alimento em casa. Nossa 
expectativa era que os estudantes identificassem a expressão concreta da questão social, 
pautassem suas respostas em: valores emancipatórios, contrários a lógica de 
culpabilização do indivíduo; uma crítica teórica capaz de desvelar se o alcoolismo era, 
também, uma expressão concreta da questão social, levando em conta a singularidade e 
particularidade do caso, assim como, as suas possibilidades de universalização; vistas 
domiciliares, a partir da compreensão marxistas, ou seja, visitas domiciliares não para 
fiscalizar o uso de bebida alcoólica, mas sim para aprofundar a realidade social, cultural 
e econômica da família para uma intervenção capaz de captar a totalidade do caso. 

O grupo 1, do segundo semestre de 2011, identifica as expressões concretas da 
questão social, sinalizando a fome acarretada pelo desemprego, porém, não sinalizam a 
necessidade de aprofundamento do alcoolismo, para que pudessem saber se ele também 
é uma expressão da questão social, no caso particular de José. Portanto, em nossa 
compreensão a não investigação acerca da dimensão social do alcoolismo pode gerar 
uma visão apenas patológica de José. Em outras palavras, para intervir sobre o 
alcoolismo é necessário identificar se sua gênese esta nas expressões da questão social, 
pois não adianta encaminhar o individuo para se reabilitar do vício, se ele não estiver 
reabilitado socialmente. 
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A situação apresentada necessita de uma ampla clareza dos valores humano-
genéricos, para que possamos intervir em uma perspectiva contrária a valores 
conservadores, comprometidos com a culpabilização do “indivíduo problema”. Sobre o 
alcoolismo, o grupo diz: 

Na confirmação do problema do alcoolismo o pai poderia ser encaminhado a um 
programa de orientação para essa doença. Tendo em vista o impacto disso no 
convívio familiar (Grupo 1). 
(...) 
Essas sugestões do grupo segue uma referência nos princípios e valores da ética 
profissional de orientação marxista no sentido de não tratar superficialmente ou 
no senso comum as expressões da questão social (Grupo 1). 
Em nossa compreensão a resposta caracteriza-se por não problematizar os 

valores elencados pelo grupo para a intervenção, ou seja, o grupo foge da polêmica dos 
valores, o que nos impede de sabermos quais os juízos de valores estabeleceram para 
encaminhar o caso. Por outro lado, o alcoolismo é visto apenas como uma patologia, 
esvaziando a preocupação em pesquisar a sua dimensão social e econômica. Do ponto 
de vista ontológico um valor central para pensarmos o caso situa-se no “exercício do 
Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por inserção de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física.” (CFESS, 
1993: 18). Ao longo da resposta o grupo não conseguiu aprofundar a dimensão 
valorativa da análise, ou seja, os estudantes dizem que recorrem a valores e princípios 
da ética profissional para se afastar do senso comum, porém, não conseguem dizer quais 
princípios e valores utilizam para conseguir esse afastamento. Em nossa compreensão 
uma intervenção valorativa sobre este caso deve está atenta aos pré-julgamentos, muito 
presente no cotidiano profissional, do tipo: “não tem dinheiro para comida, mas tem 
para cigarro e bebida”. Os pré-julgamentos impossibilitam que o assistente social 
busque apreender e aprofundar as determinações sociais, culturais, econômicas 
acarretadas pela questão social, que atravessam, acirram ou fundam o caso de 
alcoolismo. 

No âmbito da dimensão técnico-operativa o grupo propõe visitas domiciliares 
para identificar a necessidade de atendimento da família e atribui, como objetivo, a: 
“(...) análise sob uma perspectiva de totalidade que certamente possibilitará respostas 
eficientes, livre do imediatismo e superficialidade" (Grupo 1). Acreditamos que mesmo 
de forma breve, o grupo consegue visualizar a necessidade de atribuir uma finalidade ao 
uso da técnica, tomando como referência a teoria social crítica. Estamos querendo dizer 
que a visita domiciliar é uma técnica utilizada desde o conservadorismo profissional, 
pois, por ser uma técnica, cabe aos agentes profissionais atribuir-lhe um trato teórico-
metodológico, portanto, é necessário recorremos à teoria social crítica para utilizar essa 
técnica em uma perspectiva contrária ao controle dos indivíduos, como uma técnica 
capaz de aprofundar a realidade objetiva em que estes sujeitos estão inseridos. 

Os encaminhamentos propostos pelo grupo caracterizaram-se por liberar uma 
cesta básica para o usuário, direcioná-lo para um programa de orientação para o 
alcoolismo e ao banco de empregos. A reflexão teórica sobre o caso e acerca dos 
desdobramentos proposto caracteriza-se por uma superficialidade, ou seja, parece que os 
estudantes não conseguem atribuir um caráter teórico aos desfechos a partir da reflexão 
proposta. Para pensarmos desdobramentos como liberação de cesta básica, orientação 
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relativa ao alcoolismo e bancos de empregos é necessário que tenhamos em mente a 
necessidade de embasamento na teoria social crítica, potencialmente capaz de levar em 
conta: a singularidade, particularidade e universalidade das situações; aprofundar e 
desvelar as novas expressões da questão social; romper com um trabalho rotineiro, 
pautado no senso comum e no conservadorismo. De forma genérica, acreditamos que o 
grupo, minimamente, conseguiu recorrer à teoria social crítica para pensar a dimensão 
técnico-operativa da intervenção proposta, porém, não há uma clareza acerca dos 
valores humano-genéricos, da dimensão ético-político do trabalho profissional. Há 
também uma redução do rompimento com o conservadorismo a ética marxista que, 
desconsidera, a importância da Lei de Regulamentação da Profissão e das Diretrizes 
Curriculares para este processo.  

A situação 2 é o caso de Antonia, que procura o Serviço Social por sofrer de 
transtornos mentais que a impossibilitam de trabalhar  e, acerca de três meses, não toma 
remédios, devido a falta de medicação na rede pública e da impossibilidade de sair do 
acampamento do Movimento dos Sem Terra (MST) para ser atendida, uma vez que sua 
renda mensal é cerca de 200 reais e reside na zona rural do município. 

O grupo do segundo semestre de 2011 consegue identificar as expressões 
concretas da questão social presente no caso e diz que elas se manifestam nas seguintes 
características: “possível transtorno mental; reside no acampamento do MST; infra-
estrutura (transporte, saneamento); baixa renda mensal” (Grupo 2). Depois de 
identificada as expressões da questão social a intervenção do grupo se direciona a 
realização de: “visita domiciliar com entrevista para análise do perfil sócio-econômico 
da usuária. Verificar se a mesma esta cadastrada em algum programa do governo; 
orientar a família sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC).” 

Após a proposta de intervenção, o grupo encontra sérios limites ao ter que 
articular a teoria social crítica a esta intervenção, levando em conta as dimensões 
teórico-prática, ético-política e técnico-operativa como unidade. Tentando refletir sobre 
a ação proposta o grupo diz: 

O assistente social como forma de atendimento dos recursos disponíveis 
e para a defesa de seus direitos civis, sociais e políticos, rompendo com o 
lastro conservador e mecanicista (anteriormente era conservador e 
paternalista) trazendo a formulação para a ética marxista (Grupo 2). 

A resposta caracteriza-se por uma falta de mediações que explicita uma 
dificuldade de compreensão teórica acerca do trabalho profissional. Devemos situar que 
o rompimento com o conservadorismo não é associado, imediatamente, com a defesa de 
direitos sociais, civis e políticos. Queremos dizer que só rompemos com o 
conservadorismo quando passamos a identificar os direitos como meio de 
fortalecimento da autonomia dos indivíduos e, desse modo, não como forma de 
controlar os sujeitos para que não coloquem, no cenário nacional, o dissenso. Em outras 
palavras, o Serviço Social conservador, por outro lado, também defendia alguns 
direitos, porém, viam-nos como forma de controle da classe trabalhadora e não como 
forma de fortalecimento dos indivíduos. Portanto, o rompimento com o 
conservadorismo não se reduz a formulação de uma ética marxista, essa relação é, na 
realidade, um rompimento com as bases teórico-práticas, ético-políticas e técnico-
operativas conservadoras que fundam o Serviço Social brasileiro. É importante 
situarmos esta compreensão, pois visualizamos que há, nos estudantes e nesta fala, um 
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reducionismo do projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro ao Código de Ética 
dos Assistentes Sociais, que certamente impõe limites concretos a viabilidade e 
materialização da totalidade deste projeto no trabalho profissional. 
 Buscando uma mediação para articular a teoria social crítica à reflexão sobre o 
caso de Antonia, o grupo diz: “para intervir na Questão Social que esta presente no 
modo de organização capitalista em que vivemos, com o conflito capital x trabalho suas 
várias manifestações se expressam na vida de Antonia (...)” (Grupo 2). Parece-nos que a 
reflexão do grupo é tendenciosa a explicar todas as expressões da questão social a partir 
do conflito capital versus trabalho, ou seja, a reflexão teórica sobre este caso deve levar 
em conta que Antonia é desempregada e considerada, para o capital, como incapaz de se 
inserir no mercado de trabalho, portanto, o conflito capital/trabalho não se processa 
diretamente na esfera produtiva. Uma reflexão teórica que dê conta das dimensões do 
trabalho profissional necessárias para responder a esta expressão da questão social, 
deve: deixar evidente o caráter e funcionalidade da visita domiciliar, para que esta 
técnica possa ser usada com base nos princípios da teoria social crítica e, portanto, em 
uma perspectiva contrária à fiscalização dos usuários; recorrer à ética com clareza de 
sua função para a reflexão acerca de valores emancipatórios, rompendo com mediações 
que atribuem a esta dimensão o rompimento com o conservadorismo.  

Portanto, acreditamos que a dimensão teórico-operativa desta ação é 
caracterizada pelo mecanicismo, que desconsidera as particularidade e singularidade dos 
casos a partir de uma reflexão sem mediações, que associa diretamente o caso de 
Antonia ao conflito capital/trabalho. Por outro lado, a dimensão ético-político do 
trabalho é associada diretamente ao rompimento com o conservadorismo, visto que não 
há nenhuma reflexão acerca dos valores que utilizam para analisar o caso. De forma 
geral, não há uma reflexão que articule as dimensões ético-política e técnico-operativa à 
base teórico-prático, o que, em nossa compreensão, é tendencioso a reproduzir valores e 
técnicas incoerentes com a abordagem pautada na teoria social crítica, sendo, portanto, 
incapaz de atender a demanda do usuário de forma a fortalecer seus interesses.  
 O caso número 3 é de Joana, usuária do serviço de psiquiatria que apresentou 
surto ao longo da gestação e do parto. Após o parto a usuária continua em surto e há 
denúncias, segundo os conselheiros tutelar, de maus tratos, abusos sexuais e agressões 
físicas aos filhos que moram com Joana. O conselho entrou no Ministério Público 
solicitando o abrigamento das crianças, mas ainda não obteve resposta. Frente a essas 
demandas a usuária tendo delírios e alucinação ameaça matar a filha e, por outro lado, a 
equipe médica deu alta clínica para Joana, mesmo ela estando em surto. Para 
problematização deste caso, tomaremos as respostas dos grupos do primeiro e segundo 
semestre, uma vez que as situações são as mesmas. Devemos pontuar que para a turma 
do segundo semestre produzimos um texto chamado “Questão Social e sua interface 
com o projeto profissional crítico: elementos para pensar a articulação com o projeto 
societário dos trabalhos”, pois ao aplicarmos a dinâmica na turma do primeiro semestre 
identificamos a dificuldade de pensar as três dimensões do projeto Ético-Político do 
Serviço Social, a partir do acúmulo teórico existente, para responder as expressões da 
questão social.  

De forma genérica, todos os dois grupos conseguiram identificar as expressões 
concretas da questão social caracterizada pelos maus tratos, alcoolismo, abusos sexuais 
e agressões físicas. O grupo 3 do primeiro semestre não consegue propor nenhuma ação 
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que envolva a dimensão técnico-operativa do assistente social, ou seja, seus 
desdobramentos ficam presos a rotina de encaminhamentos. O grupo disse:  

Cabe à assistente social buscar atendimento especializado no hospital (se 
este possuir ala psiquiátrica) ou em outra instituição adequada para o 
caso. Quanto as crianças, solicitar apoio ao Conselho Tutelar para 
verificar as condições objetivas dessa família; averiguar se existe alguém 
que se responsabilize pelos ‘menores’ até o desfecho jurídico. Ou seja, 
medidas provisórias até que a determinação seja efetivada. (Grupo 3, 
primeiro semestre 2011) 

 Neste sentido, acreditamos que o grupo, ao não ter a clareza da dimensão 
técnico-operativa de seu trabalho, não consegue responder a situação concreta 
apresentada por Joana. Queremos chamar a atenção para o fato de que há um problema 
na equipe técnica que certamente rebaterá para o acirramento da questão social, ou seja, 
se os médicos dão alta a Joana para que ela retorne para casa, mesmo estando em surto, 
as expressões da questão social identificadas pelo grupo tendem a se acirrar.  

Assim, é preciso que o assistente social utilize o arcabouço de técnicas 
disponível, articulado a todas as dimensões de seu projeto Ético-Político como unidade. 
Ou seja, é necessário que o assistente social elabore relatórios para assegurar a defesa 
dos direitos relativos à criança e o adolescente, tomando como referência os valores 
ético-políticos defendidos pela categoria - visando contribuir para eliminação de todas 
as formas de preconceito relativas ao portador de sofrimento mental – com clareza de 
sua articulação com a compreensão teórica marxista, capaz de levar em conta as 
particularidade e singularidades do caso de Joana como elemento importante para 
aprofundar o conhecimento das condições de reprodução social, cultural e econômica 
que determinam a questão social. 

 Levando em conta esses elementos, o assistente social conseguirá fundamentar 
a impossibilidade de alta social - em uma perspectiva contrária a culpabilização da mãe 
- e fortalecer sua autonomia na instituição. Na resposta do grupo destacamos que a não 
articulação das dimensões teórico-prática, ético-política e técnico-operativa do trabalho 
profissional acarreta uma intervenção que não consegue romper com as rotinas de 
encaminhamentos e, portanto, sinaliza um atendimento pontual, incapaz de atender a 
totalidade do problema apresentando pelo usuário. 

O grupo 3, do segundo semestre, consegue visualizar a importância do 
posicionamento do assistente social de forma contrária a não realizar a alta social de 
Joana, dizendo: 

O assistente social se opor a alta hospitalar agindo dentro de sua 
autonomia relativa questionando sua ‘subordinação’ às ações médicas de 
alta clínica. Manter o cliente no hospital e após a melhora do quadro de 
surto, encaminhar Joana ao atendimento psiquiátrico (CAPS), mantendo 
a visita domiciliar para propor e tornar viável a permanência das crianças 
com sua mãe ou a separação assistida. (Grupo 3, segundo semestre de 
2011)  

 Queremos chamar a atenção que a alta social, para se materializar, precisa de 
fundamentos teóricos, éticos e práticos capazes de apreender e fundamentar uma 
posição profissional coerente com a singularidade e particularidade das expressões da 
questão social presente no cotidiano de cada usuário. Portanto, queremos dizer que neste 
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caso a visita domiciliar deve ser utilizada para apreender as condições objetivas de 
reprodução social desta família e não apenas para reinserir as crianças ao convívio 
familiar.  

Neste sentido, como não há ao longo da resposta nenhuma outra tentativa de 
articular e refletir sobre as dimensões do trabalho profissional, acreditamos que a 
intervenção proposta pelo grupo não consegue atribuir aos instrumentos e técnicas 
profissionais um caráter teórico e ético-político, este limite se expressa em uma 
dificuldade de aprofundar o conhecimento sobre as singularidades, particularidades e 
universalidades das expressões da questão social e em atribuir um trato teórico-
metodológico, potencialmente capaz de romper com um trabalho profissional 
imediatista.  

Por outro lado, o grupo em nenhum momento recorre a dimensão ético-política 
para realização de juízos de valor emancipatórios, livres do senso comum. Portanto, 
torna-se difícil saber quais valores nortearam a intervenção sobre o caso e a não 
explicitação dos valores ontológicos parece-nos sinal de que eles não vêm sendo 
apropriados, por isso, os estudantes não falam sobre eles. Assim, a não compreensão 
acerca da dimensão valorativa do trabalho profissional é tendenciosa à reprodução de 
uma ação referenciada em valores pessoais, incoerente com os valores humano-
genéricos.  
 O grupo 3, do primeiro semestre, ao desenvolver uma reflexão sobre sua ação 
diz: 

Visto nosso comprometimento profissional com os valores e conquistas humano-
genéricas, concluímos que a atuação do assistente social é limitada, presa a 
decisões jurídicas, necessitando ainda de um atendimento multidisciplinar para 
as demandas da família. (Grupo 3, primeiro semestre de 2011) 

 A reflexão teórica acerca da intervenção proposta pelo grupo reduz o projeto 
Ético-Político ao Código de Ética, isto é, o grupo propõe várias intervenções e na hora 
de refletir sobre elas usa apenas os valores humano-genéricos. Devemos destacar que o 
recurso aos valores humano-genérico é feito de forma equivocada, ou seja, não podemos 
recorrer a estes valores para concluir que o trabalho profissional é limitado. Ao 
contrário, em nossa compreensão, os valores humano-genéricos devem ser uma 
mediação fundamental em nosso trabalho, para que possamos estabelecer juízos de 
valores referenciados no gênero humano, portanto, livre do senso comum e 
potencialmente capaz de contribuir para o rompimento dos limites encontrados no 
trabalho profissional. Neste sentido, acreditamos que os valores humano-genéricos são 
fundamentais na contribuição para o rompimento com um trabalho acrítico.  

Portanto, a reflexão teórica proposta pelo grupo não consegue problematizar as 
intervenções que propuseram, refletindo em uma ação sem embasamento teórico, que 
desconsidera ou utiliza as dimensões ético-político, teórico-prático e técnico-operativo 
do trabalho profissional de forma incompatível e incoerente com o projeto Ético-
Político, referenciado na teoria social crítica. Neste sentido, acreditamos que a resposta 
do grupo é propensa a reproduzir a dicotomia entre teoria e prática, uma vez que os 
estudantes não conseguem retomar os debates ético-político, teórico-prático e técnico-
operativo realizado ao longo da graduação para pensar sua atuação, ou seja, estamos 
falando que há uma dificuldade de pensar a teoria apropriada ao longo da formação à 
ação profissional, o que tende a reproduzir um trabalho sem teoria e, por isso, rotineiro. 
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 Para finalizar nossa análise elencamos a situação número 2 do primeiro período, 
por representar a maioria das respostas que recebemos neste semestre. Para intervir 
sobre o caso de Antonia, já apresentado ao longo do trabalho, o grupo consegue 
identificar as expressões concretas da questão social dizendo: “temos com expressões 
concretas da questão social, a moradia inadequada, a falta de acesso a saúde, falta de 
infra-estrutura adequada e renda insuficiente abaixo da linha da pobreza.” (Grupo 2, 
primeiro semestre de 2011). No âmbito da intervenção os estudantes propõem o 
aprofundamento das causas do sofrimento mental para, a partir daí, encaminhar a 
usuária aos órgãos públicos responsáveis pela liberação da medicação, articular os 
benefícios sociais para suprimir as necessidades imediatas e inserir a família em um 
programa de geração de renda. 
 Não há, na resposta do grupo, nenhuma problematização teórica acerca das 
intervenções propostas, o que parece-nos tendencioso a uma intervenção pautada no 
senso comum, sem teoria, que usa como orientação apenas o compromisso ético-
político de posicionamento favorável a população usuária. Em nossa compreensão 
recorrer a esse compromisso, descolado de uma reflexão teórica que leve em conta a 
perspectiva de totalidade, é propenso a desdobramento que desconsiderem o caráter 
teórico-prático e sua relação indissolúvel com a dimensão técnico-operativa e ético-
política. Ou seja, acreditamos que a não articulação consciente destas dimensões do 
trabalho profissional é tendenciosa a uma prática eclética e, até mesmo, referenciada no 
senso comum, na qual o agente profissional coloca seus valores e concepções pessoais 
de bom e ruim para responder a questão social. Este fato se expressou em vários grupos, 
principalmente do primeiro semestre de 2011, e coloca sérios limites a viabilidade 
operativa do projeto Ético-Político do Serviço Social, uma vez que os futuros agentes 
profissionais não conseguem referenciar seu trabalho nos fundamentos éticos-políticos, 
teórico-práticos e técnico-operativos de forma coerente com a abordagem marxista e, 
portanto, com o projeto profissional crítico. 

Podemos visualizar uma significativa diferença entre os trabalhos da turma do 
primeiro semestre em relação a do segundo, acreditamos que após a elaboração do texto 
“Questão Social e sua interface com o projeto profissional crítico do Serviço Social” os 
alunos, embora com os limites e equívocos teóricos que sinalizamos, tentaram 
estabelecer uma reflexão teórica e, em alguns casos, se esforçaram a articular esta 
reflexão a dimensão técnico-operativa e ético-política de seu trabalho. Nos grupos do 
primeiro semestre, pedíamos para que realizassem uma reflexão de sua ação a partir das 
dimensões do projeto profissional crítico, com o acúmulo de conhecimento adquirido 
nas disciplinas de Ética, Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos e Questão 
Social. Nesta turma a maioria das respostas se reduziram a propor uma intervenção, não 
conseguindo refletir teoricamente sobre ela, neste sentido, inúmeras ações técnico-
operativas e ético-políticas foram proposta sem uma fundamentação teórica e, 
consequentemente, não foram pensadas como unidade indissolúvel para responder as 
complexas expressões da questão social. Portanto, acreditamos que o texto produzido 
para guiar os debates da turma do segundo semestre contribuiu para os estudantes 
pensarem uma reflexão teórica articulada, embora com limites, às outras dimensões do 
projeto Ético-político.  

Todos os grupos conseguiram identificar as expressões da questão social 
presente nos casos, o que demonstra a apropriação da categoria questão social de acordo 
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com a compreensão da tradição marxista trabalhada no item 1.1, como inerente ao modo 
de acumulação capitalista.  

Depois de identificada as expressões da questão social são muitos os limites para 
intervir sobre ela. Como trabalhado no item 1.3, em nossa compreensão, para 
respondermos as crescentes complexificações da questão social em um contexto de 
focalização e seletividade da política pública é necessário dominarmos o projeto Ético-
Político do Serviço Social brasileiro, ou seja, é necessário realizar uma análise teórica 
do caso, pautada em valores ético-políticos emancipatórios e atribuir um caráter 
marxista as técnicas a serem utilizadas, portanto, contrário a fiscalização e controle dos 
usuários. 

De forma genérica todos os estudantes encontraram limites ao serem 
demandados a articular a dimensão teórico-prática, ético-política e técnico-operativa 
como unidade indissolúvel para o exercício profissional, refletindo na dificuldade de 
decodificar valores e atribuir um caráter teórico-metodológico as técnicas coerente com 
a teoria social crítica. Neste sentido, alguns grupos ao citarem que suas respostas 
orientam-se pela ética profissional cometem dois erros recorrentes, são elas: a) afirmam 
recorrer à ética profissional, mas não explicitam, em nenhum momento, os valores que 
elencaram para estabelecerem juízos de valor emancipatórios; b) reduzem o projeto 
profissional crítico, o rompimento com o conservadorismo e senso comum a 
normatização ética. Portanto, queremos dizer que reduzir o projeto profissional crítico à 
ética profissional é tendencioso a uma reprodução acrítica e descolada dos fundamentos 
teórico-práticos e técnico-operativo do trabalho profissional, podendo recair sobre o 
ecletismo ou, até mesmo, no senso comum. É certo que a ética norteia o trabalho dos 
assistentes sociais, porém, uma compreensão ética esvaziada de teoria e não articulada 
as técnicas é incapaz de romper com o conservadorismo e superar o senso comum. 

Todos os grupos, uns mais e outros menos, encontraram dificuldades de refletir 
acerca da dimensão ético-política e técnico-operativa do trabalho profissional articulada 
a dimensão teórico-prática. Essa dificuldade, caso não sanada até o final da graduação, 
tende a reproduzir um trabalho profissional incapaz de romper com a focalização, ou de 
extrapolar os limites da seletividade impostos pelo neoliberalismo, reproduzindo um 
trabalho rotineiro, mecânico, incapaz tanto de aprofundar as expressões da questão 
social, quanto de propor uma intervenção capaz de responder as suas complexas 
transformações em uma perspectiva de totalidade e fortalecimento do projeto societário 
da classe trabalhadora. 

Portanto, o desafio para a formação de um profissional crítico, capaz de 
responder as múltiplas expressões da questão social, em nossa compreensão, estabelece 
profundas relações com a formação de um profissional capaz de articular as dimensões 
teórico-práticas, ético-políticas e técnico-operativa do trabalho profissional sob a 
perspectiva de unidade. Neste sentido, os desafios à formação deste profissional passam 
pelo fortalecimento da apropriação do projeto profissional crítico e das mediações 
existentes entre as dimensões que o compõe.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que este trabalho trás importantes contribuições para a qualificação 
da formação profissional dos assistentes sociais, sinalizamos que devemos estar atento 
as possibilidade de universalização dos seguintes limites, identificados nos estudantes 
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da UFF-PURO: a) não apropriação do projeto profissional crítico, que acarreta a 
redução deste projeto a dimensão ético-política e a uma consequente explicação de toda 
a intervenção a partir da normatização ética; b) dificuldade de refletir teoricamente 
sobre a ação proposta e, principalmente, de articular à teoria social crítica as dimensões 
técnico-operativa e ético-política do projeto profissional para responder as expressões 
concretas da questão social, acarretando práticas eticamente e tecnicamente sem 
referenciais teóricos e, portanto, baseadas no senso comum; c) associação mecânica e 
com poucas mediações entre ética e rompimento com o conservadorismo, negando os 
outros elementos do projeto profissional crítico; d) não reflexão teórica da ação 
proposta, reproduzindo uma prática sem teoria e, portanto, explicitando que os 
estudantes não visualizam como a teoria apreendida ao longo da graduação tem 
aplicabilidade na prática. Assim, de forma geral, podemos dizer que os alunos não vêm 
se apropriando da unidade existente entre as dimensões teórico-práticas, ético-políticas 
e técnico-operativas para responder as expressões da questão social, o que reflete em 
uma completa desarticulação dessas dimensões. 

Em nossa compreensão se, ao longo da graduação, esses limites não forem 
superados, o trabalho dos futuros agentes profissionais tende a reproduzir uma prática 
esvaziada de teoria, recaindo no problema presente desde a gênese da profissão: um 
trabalho pautado no senso comum, incapaz de responder as demandas colocadas pela 
população usuária em uma perspectiva de fortalecimento do projeto societário e dos 
interesses da classe trabalhadora. 

Esses limites, referentes à apropriação do projeto profissional crítico e acerca 
das dimensões do trabalho profissional, acirram a dificuldade de materialização deste 
projeto, já tão solapado pelo neoliberalismo, e, consequentemente, colocam a 
necessidade de pensarmos estratégias potencialmente capazes de superar, ao longo da 
formação universitária, estes limites.  

No âmbito das estratégias de enfrentamento destes limites identificamos as 
seguintes possibilidades: a) planejamento coletivo das disciplinas de Ética e Serviço 
Social, Questão Social no Brasil, Estágio Supervisionado e Fundamentos Históricos, 
Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, visando retomar, de forma articulada, o 
debate acerca do projeto profissional crítico nas disciplinas que materializam, na 
graduação, este projeto; b) fomento a criação de um grupo de estudo sobre o projeto 
profissional crítico construído coletivamente pelos professores e monitores das 
disciplinas que compõe o núcleo de fundamentação do trabalho profissional; c) 
investimento em produção de materiais didáticos que fortaleçam os debates, muito 
fragilizados, acerca da dimensão valorativa, técnica e teórica do trabalho profissional 
sob a perspectiva de unidade e totalidade, potencialmente capaz de contribuir para a 
superação da desarticulação das esferas que compõem o trabalho profissional; d) 
fomentar que os alunos consigam identificar que para responder as expressões concretas 
da questão social presente no cotidiano profissional, em uma perspectiva de 
fortalecimento dos interesses da classe trabalhadora, é necessário articular as dimensões 
teórico-prático, ético-político e técnico-operativo; e) aprofundar as mediações existentes 
entre o rompimento com o conservadorismo e a construção do projeto profissional 
crítico, buscando romper com a compreensão equivocada, que atribui, somente a ética 
referenciada em Marx, a função e o marco de superação do conservadorismo; f) 
estimular nas disciplinas núcleo de fundamentação profissional que os alunos reflitam 
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sobre situações concretas do trabalho profissional, proponham desfechos e, em seguida, 
analisem teoricamente todas as dimensões do trabalho profissional que utilizaram para 
responder a questão social. 
 Portanto, consideramos necessário investir na reconstrução das mediações 
existentes entre teoria e prática, acreditamos que esta mediação é essencial para pensar a 
unidade entre a dimensão teórico-prática, ético-política e técnico-operativa. Os desafios 
a formação de um profissional crítico e propositivo, capaz de atuar no neoliberalismo 
em uma perspectiva contrária a focalização e seletividade das políticas são grandes, 
porém, em nossa compreensão, a solução esta em continuar fortalecendo o 
conhecimento acerca do projeto profissional crítico. Por isso, os limites aqui 
encontrados e problematizados não por têm por objetivo dizer que este projeto está 
ultrapassado, mas, ao contrário, o objetivo é assegurar a formação de agentes 
profissionais conhecedores deste projeto, capazes de assegurá-lo na contemporaneidade. 
Assim, destacamos ser necessário sempre estarmos pesquisando a apropriação deste 
projeto e de suas dimensões por parte dos estudantes para que tenhamos sempre em 
mente os desafios postos e possamos criar estratégias coletivas de enfrentamento. 
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