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2 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

EM SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 
E TRABALHO PROFISSIONAL

Dando continuidade à discussão iniciada no capítulo anterior, 

realizaremos neste capítulo a análise do modo como se dá a formação 

profissional do assistente social brasileiro, considerando, para isso, os 

diferentes momentos da história da profissão que irão incidir sobre 

essa formação e, consequentemente, sobre o trabalho profissional.

Abordaremos aqui também o aparato legal que permeia o tra-

balho e a formação profissional do assistente social, discutindo a 

lei que regulamenta a profissão, a lei que estabelece a jornada de 30 

horas de trabalho semanais e as diretrizes curriculares para o curso 

de Serviço Social.

Aliada à discussão teórica, traremos novamente os dados reco-

lhidos junto às profissionais entrevistadas sobre a sua formação e 

sobre como foi abordada nela a questão teórico-metodológica.

Destacamos a importância da discussão sobre a formação pro-

fissional a partir da afirmativa a seguir de Carvalho (1986). As 

ideias expressas, ainda que o texto da autora tenha sido escrito na 

década de 1980, mostram-se bastante atuais:

A questão da formação profissional do assistente social consti-

tui-se hoje, na realidade brasileira, um objeto de debate e de análise 

para professores, estudantes, supervisores no contexto dos cursos 
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76  ÉLIDI CRISTINA TINTI

de Serviço Social e para a categoria dos assistentes sociais que busca 

um repensar do Serviço Social frente aos desafios que se colocam 

para a profissão na atual conjuntura. (p.17)

A concepção de formação deste livro é a de um processo amplo 

que inclui a preparação científica de profissionais para responder às 

demandas sociais que se colocam para o Serviço Social, a produção 

de conhecimentos/investigação, a capacitação continuada da ca-

tegoria no que se refere à atualização para o exercício profissional 

(Carvalho, 1986).

Por essa concepção, percebemos que o principal desafio do pro-

cesso de formação profissional é viabilizar o projeto educacional 

de ensino/pesquisa/extensão, sem restringi-lo à mera transmissão 

de conhecimentos. Tal processo deve ser discutido no contexto das 

relações sociais, a partir do desenvolvimento do capitalismo no Bra-

sil, considerando também a conjuntura do interior da universidade 

brasileira.

A fala que se segue traz uma perspectiva bastante superada em 

relação à discussão atual em curso na profissão concernente ao refe-

rencial teórico-metodológico. Revela que não houve a continuidade 

dos estudos para além da graduação, realizada por esta profissional 

há quase quatro décadas.

Na teoria que eu vi na época em que eu fiz a faculdade eu me 

lembro muito bem da Mary Richmond. Na metodologia, eu não me 

lembro direito, eu lembro assim algumas coisas da metodologia do 

Serviço Social. Eu acho que as matérias mudaram muito hoje no 

curso de Serviço Social. Na minha época a gente via muito o Serviço 

Social de grupo, caso e comunidade. Na minha época também não 

era TCC que a gente falava, era Projeto de Conclusão de Curso que 

a gente fazia. Fazíamos os estágios. Aí eu não sei se está dentro... 

(Eleonor – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Essa fala revela a ausência da formação continuada como deter-

minante para a visão contraditória da profissional sobre o arcabouço 
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teórico da profissão, o que está relacionado com os apontamentos 

realizados sobre a importância e a necessidade de visualizarmos o 

processo formativo como algo contínuo e ininterrupto, mesmo que 

atravessado pelos conflitos inerentes à sociabilidade burguesa na 

qual ele ocorre.

A reflexão sobre a formação profissional em Serviço Social deve 

considerar aspectos que são intrínsecos ao processo formativo do 

assistente social: as condições objetivas oferecidas pela universi-

dade para a redefinição do projeto educacional do Serviço Social; a 

participação da profissão na rearticulação de forças na vida univer-

sitária; e o aproveitamento dos espaços criados na luta pelo avanço 

desse processo de redefinição da formação. Esta afirmativa de Car-

valho, datada de 1986, também se mostra bastante afinada com os 

dilemas contemporâneos:

Neste processo de avanço da formação profissional do assis-

tente social no Brasil emergem, hoje, questões, aspectos problemá-

ticos, dificuldades que estão a exigir de professores, de estudantes, 

de supervisores, da categoria de assistentes sociais um esforço de 

reflexão coletiva em busca de estratégias de ação para a superação 

dessas dificuldades. (p.25)

Os rebatimentos da política de educação em 
curso no Brasil para a formação em Serviço Social

Para aprofundarmos a análise sobre a formação profissional em 

Serviço Social, se faz necessário considerar a política educacional 

em curso no Brasil e seus rebatimentos na formação específica do 

assistente social, inserida em um contexto mais amplo e definida 

por vários determinantes.

Guerra (2013) observa que “[...] as políticas educacionais, his-

toricamente, vêm se constituindo em instrumentos utilizados para 

forjar o perfil sócio-histórico dos profissionais e a sociabilidade 

necessária aos padrões de acumulação capitalista” (p.237).
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Diante disso, a formação e o próprio trabalho profissional estão 

ambos inseridos na lógica do capital, fazendo que o assistente social 

atenda a determinada funcionalidade, de acordo com os objetivos 

estabelecidos pelo modo de produção capitalista.

A autora irá situar sua discussão, com base no contexto político 

do Brasil, abordando a chamada reforma do Estado e o tratamento 

dado à educação superior, elementos que culminam em um modelo 

específico de organização do trabalho:

Como marco na inflexão regressiva da educação no Brasil, locali-

zamos o governo Fernando Henrique Cardoso. Neste, as mudanças 

advindas da LDB, que conduzem a uma concepção neopositivista 

da educação, baseada na “pedagogia das competências”, a reforma 

do Estado, que concebe a universidade como uma organização 

social, a criação de um marco legal capaz de sustentar tal reforma 

regressiva da educação e sua consequente privatização, através das 

fundações privadas que passam a atuar diretamente na gestão admi-

nistrativa e financeira das universidades, pela via das chamadas 

parcerias público-privadas, são processos que se conectam às exi-

gências de um novo modelo de organização do trabalho, visando, 

supostamente, colocar o país rumo ao desenvolvimento econômico 

e social e apto a competir no mercado internacional. (p.237-8)

A formação profissional, que está condicionada às diretrizes 

do ensino superior, ocorre, no contexto brasileiro, a partir de uma 

perspectiva de flexibilização, orientada pela desregulamentação das 

relações de trabalho e das profissões, tendo-se o processo produtivo 

como horizonte definidor de tais diretrizes, em detrimento do real 

objetivo da universidade. Wanderley (1998) considera como atri-

buições dessa instituição:

A ela [universidade] cabe responder pela exigência de contem-

poraneidade através do ensino, pesquisa e extensão que realiza [...]. 

A ela cabe construir respostas acadêmicas expressas em seus proje-

tos curriculares, que se traduzem na necessidade de se articular for-
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mação universitária e mercado profissional. Articulação esta que 

não se confunde com a simples adequação à dinâmica reguladora 

do mercado, numa perspectiva meramente instrumental. Há neces-

sidade sim de conhecimento e sintonia com mercado profissional 

e, ao mesmo tempo, um distanciamento crítico deste, que permita 

a construção de projetos educacionais analíticos e inovadores, que 

apontem alternativas viáveis coerentes com os compromissos assu-

midos pela universidade. (p.16)

Várias questões estão relacionadas às configurações do Serviço 

Social enquanto profissão no Brasil, como apontam Braz e Rodri-

gues (2013), e que vão além da questão da formação:

Há desdobramentos políticos, organizativos, éticos e teóricos 

que repercutiram e repercutem intensamente no Serviço Social bra-

sileiro. Dentre eles, destacaríamos [...]: as profundas alterações das 

bases objetivas da profissão, que, por sua vez, envolvem três pontos 

principais: a precarização da formação profissional; o avanço do pro-

cesso de desregulamentação das profissões; e um novo direciona-

mento dos padrões de intervenção na “questão social” através de um 

processo que, reduzindo a proteção social (e a seguridade social) à 

assistência social, podemos chamar de “assistencialização”. (p.259)

O processo de desregulamentação das profissões citado pelos 

autores trará consequências impactantes para o Serviço Social e está 

associado às novas formas de intervenção sobre a “questão social”. 

Temos, portanto, um Estado que cada vez mais se desresponsabili-

za da política social, contexto em que o assistente social é chamado 

a trabalhar. Braz e Rodrigues (2013) destacam:

Sabemos que o novo padrão interventivo do capital sobre as 

manifestações da “questão social” pressupõe uma desqualificação 

do Estado, o que significa uma busca de desmonte de suas estru-

turas político-institucionais, especialmente aquelas associadas às 

políticas públicas do tripé da seguridade social. (p.263)
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O modelo educacional vigente no governo de Fernando Hen-

rique Cardoso irá se aprofundar e se expandir no governo Lula, no 

qual serão apreendidas as mesmas tendências destrutivas observa-

das no governo anterior. 

Guerra (2013) escreve sobre o modelo de educação nos anos 

Lula:

Na consolidação destes interesses, os oito anos do governo Lula 

forjaram um determinado modelo de educação, ao investir numa 

expansão desmesurada na tentativa de tornar o país competitivo e 

ajustado à nova “ordem” mundial, donde o privilégio da educação 

à distância utilizada em todos os níveis de ensino, apoiando-se 

no discurso de se constituir em estratégia de democratização do 

acesso, estratégia que tem forte poder de mobilização. (p.244)

Braz e Rodrigues (2013) afirmam que a reforma universitária, 

ou a contrarreforma universitária liberal, não foi inventada pelo 

governo Lula, mas aprofundada por ele, assim como o intenso pro-

cesso de privatização. Para esses autores, a contrarreforma tem três 

diretrizes principais que a explicam:

[...] o aprofundamento do processo de mercantilização da educação 

em todos os níveis, e em especial no ensino superior, resultando 

ao longo dos anos 1990 e, principalmente, no curso da década de 

2000, numa inversão do quadro que se tinha até os anos 1970; a 

abertura indiscriminada aos cursos a distância a partir do decreto 

presidencial de dezembro de 2005, que “abriu a porteira” para a 

expansão comercial dessa modalidade de ensino na graduação, e o 

Reuni, que traz explicitamente a tentativa de aligeiramento da FP 

[formação profissional] e uma remodelagem acadêmica que visa 

flexibilizar as formas “tradicionais” de organização da vida uni-

versitária. (p.260)

Para Guerra (2010), dentre as diretrizes adotadas pelo atual go-

verno, merecem maior destaque o financiamento público do ensino 
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superior privado e a expansão de vagas (Prouni e Reuni), o cresci-

mento do número de alunos na educação à distância e o sistema de 

avaliação (Sinaes e avaliação trienal Capes).

Comparando os governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

e Lula, vemos que neste último o aumento no número de matrícu-

las no ensino superior será acompanhado de uma diversificação de 

cursos. Os cursos de graduação em Serviço Social foram ampliados, 

porém, apresentam uma proposta de formação aligeirada, por meio 

do ensino à distância. Braz e Rodrigues (2013) ressaltam:

Muito mais agressiva do que a do seu antecessor, a política 

de educação a distância dos governos Lula resultou não só na 

ampliação numérica de cursos e matrículas. Permitiu também o 

seu espraiamento por diversas áreas gerais de conhecimento. Se 

em FHC os cursos EaD se restringiam quase que exclusivamente 

à educação – em especial, a formação de professores –, a partir de 

2006 o ensino a distância passa a incluir outras áreas, dentre elas, 

a de saúde e bem-estar social, na qual o curso de Serviço Social se 

encontra alocado. (p.266)

Diante do exposto, é possível dizer que, no atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo, a educação é considerada uma 

área de investimento de capital, e o empresariamento da educação 

superior promovido pelos governos FHC e Lula está afinado com 

o objetivo da contrarreforma universitária de plena comercialização 

da educação superior.

Sobre a ampliação desmesurada do número de vagas no ensino 

superior, Wanderley (1998) afirma:

O amplo acesso ao ensino superior não é apenas desejável, mas 

uma conquista pela qual todos nós lutamos. Porém, a massifica-

ção do ensino superior não pode significar perda de qualidade. Os 

investimentos públicos em infraestrutura e em recursos humanos 

não vêm sendo realizados de forma a atender à demanda com qua-

lidade. Esta realidade vem abrindo espaço cada vez maior para o 
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setor privado no ensino superior. [...] São profundas as implicações 

para o futuro do ensino superior brasileiro. (p.9)

Guerra (2013) vê a atual fase da educação no Brasil como prag-

mática, competitiva, flexível e aligeirada, submissa à economia e 

ao mercado, ao produtivismo, ao quantitativismo e à mediocriza-

ção, associando-a com a política social em curso no país. A autora 

conclui:

Disso resulta a formação de pobres profissionais que irão traba-

lhar com pobres, permitindo-nos inferir que a precarização da edu-

cação, que incide sobre a formação de assistentes sociais, baseia-se 

na mesma lógica de precarização das políticas sociais. Há uma afi-

nidade entre o modelo de política social vigente (especialmente a 

política da educação superior) e o perfil do profissional para operá-

-la (assistentes sociais e educadores, dentre outros). No caso espe-

cífico dos assistentes sociais, o barateamento da formação constroi 

o perfil mais adequado de profissional para “operar” as políticas 

sociais focalistas, precarizadas, assistencializadas e abstraídas de 

direitos sociais. (p.248)

Esse polêmico paralelo traçado pela autora entre a política social 

e os profissionais que estão sendo formados para operá-la traz à 

tona a questão da precarização, para ambos os lados, reforçando-se 

assim a lógica capitalista não só na educação, como estratégia, mas 

também na política social veiculada à população brasileira.

Tratando especificamente sobre a ampliação da formação à dis-

tância em Serviço Social, Braz e Rodrigues (2013) escrevem:

A degradação da FP [formação profissional] se mostra ainda 

mais avassaladora, se adicionarmos a esse quadro a enorme cifra 

de 74.474 matrículas nos cursos EaD em Serviço Social, informada 

no Censo de Ensino Superior do MEC do ano de 2010 – modali-

dade de ensino mais suscetível a uma formação deteriorada, dada 

a prevalência da sua ocorrência em ambientes despolitizados, que 
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privam os alunos não só do acesso à pesquisa e à extensão, mas tam-

bém da vivência do debate acadêmico universitário. (p.272)

Dessa maneira, vemos que a formação, atendendo aos interesses 

do capital, irá determinar um contexto específico para o trabalho 

profissional do assistente social, no qual ele encontrará inúmeras 

dificuldades para ter uma atuação vinculada ao projeto ético-polí-

tico da profissão. Essa questão aponta para um grave contexto que 

está chamando a atenção dos estudiosos da profissão, pois assinala 

um novo momento de crise e de mudança nela, chegando a ser com-

parado com o Movimento de Reconceituação. Braz e Rodrigues 

(2013) observam:

Resguardadas as devidas diferenças históricas, as mudanças 

que se efetuam, desde os governos FHC e se aprofundam a partir 

de 2003, no âmbito da formação e do exercício profissionais, suge-

rem um processo de transformação profissional que pode ser tão 

significativo quanto aquele ocorrido na conjuntura do pós-1964, 

quando, ao modelar um país novo, o regime autocrático-burguês 

impeliu o Serviço Social a renovar-se. (p.277)

A gravidade do processo atual de reforma da educação superior 

e seus rebatimentos no Serviço Social assim são vistos por esses 

autores:

[...] se pode compreender a totalidade da política de contrarre-

forma da educação superior brasileira como uma estratégia que 

atinge “numa só tacada” dois objetivos. O primeiro diz respeito 

à desqualificação dos padrões de atendimento à “questão social” 

(é desnecessário dizer o que isso pode significar para o Serviço 

Social tal como ele é pensado hegemonicamente no seio do PEP 

[projeto ético-político]). Tal desqualificação indica que o trato das 

“mazelas sociais” deve ser objeto (além da repressão pura e sim-

ples, numa verdadeira criminalização da pobreza) do voluntariado 

ou de profissionais com formação precária, aligeirada, não huma-
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nista, sem criticidade e sem visão de totalidade, no intuito de se 

formar aquilo que Iamamoto, numa feliz analogia, denominou de 

“exército assistencial de reserva” (2007). O segundo objetivo geral 

que se quer atingir, que decorre diretamente do primeiro, refere-

-se à reconfiguração do espaço da formação em consonância com 

essa nova modalidade do trato à “questão social”. Ou seja, tornar 

a universidade um centro de formação aligeirada e polivalente, 

exclusivamente voltada para o adestramento para o mercado de 

trabalho. (p.266-7)

Nesse mesmo sentido, José Fernando Silva (2013) afirma:

A formação profissional generalista e particularizada em nível 

de Serviço Social (tão necessária e cara aos intelectuais) torna-se 

uma capacitação fragmentada, por temáticas, nada afeita e útil a 

uma abordagem de totalidade, portanto incapaz de apanhar as múl-

tiplas e complexas determinações que explicam o exercício profis-

sional do assistente social e a “questão social”. (p.131)

Então, uma formação deficitária irá produzir um contexto no 

qual o assistente social não se verá capaz de fazer a devida leitura da 

realidade que lhe é colocada e da qual faz parte, o que se contrapõe à 

necessidade de pensar criticamente o tipo de inserção desejada pelo 

profissional e pela categoria profissional dos assistentes sociais.

Se pensarmos que a formação em Serviço Social deve estar pau-

tada em um projeto contrário ao projeto educacional do Estado, 

o maior desafio, na atualidade, tem sido o de manter o perfil do 

profissional

[...] dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, 

competente em sua área de desempenho, com capacidade de inser-

ção criativa e propositiva no conjunto das relações sociais e no 

mercado de trabalho e comprometido com os valores e princípios 

norteadores do Código de Ética do Assistente Social. (Abepss, 

apud Guerra, 2013, p.249)
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Essa é a importância da construção de um projeto pedagógico 

crítico para os cursos de Serviço Social, na perspectiva de projeto de 

formação. A ideia de projeto pedagógico se constitui como um con-

junto de diretrizes e estratégias que informam a prática pedagógica 

de um curso, o que vai além do currículo. Envolve a definição do 

ponto ao qual se pretende chegar e dá um sentido à ação dos alunos, 

dos professores e dos gestores. Ana Célia Silva (1998) esclarece: “É 

a definição das ações intencionais de formação, de como as ativi-

dades [...] do curso se organizam, se constroem e acontecem, como 

um compromisso definido e cumprido coletivamente” (p.20-1).

A construção de tais projetos, à luz das diretrizes curriculares, 

para os cursos de Serviço Social, conforme discutiremos no próximo 

capítulo, não ocorre sem dificuldades. Três obstáculos são cita-

dos por essa autora: a resistência a mudanças por parte dos atores 

institucionais, levando muitas vezes ao imobilismo; os choques de 

linhas teóricas e de concepções de formação entre esses mesmos ato-

res; a descontinuidade administrativo-pedagógica, que pode atra-

palhar a organização do trabalho a partir das mudanças de gestão.

Para além dos determinantes estruturais da educação que in-

cidem sobre a formação profissional do assistente social, temos o 

desafio da construção desses projetos pedagógicos no interior de 

cada curso. A autora afirma:

Não é possível pensar um projeto pedagógico sem partir de uma 

clara concepção de formação e de seus eixos fundantes. As diretri-

zes curriculares discutidas pela área de Serviço Social apontam bem 

esta questão. Resta aos cursos, às escolas de Serviço Social, defi-

nirem como incorporarão tal concepção em seus projetos pedagó-

gicos, com identidade, originalidade e especificidade local. (p.25)

Diante das limitações colocadas para o assistente social na sua 

formação primeira, qual seja, na graduação, esse profissional já 

iniciará sua trajetória profissional com déficits que se constituirão 

em obstáculos para lidar com a realidade objetiva em que deverá 

intervir, forçando-o a buscar formações complementares a essa 
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graduação, formações quase sempre insuficientes para garantir ao 

profissional os subsídios necessários para que consiga realizar de 

fato uma análise crítica do seu trabalho. Guerra (2010) observa:

Temos visto no meio profissional que a corrida dos assistentes 

sociais para a sua qualificação os leva, em alguns casos, a participar 

de cursos sem qualidade, aligeirados ou voltados para a habilitação 

no domínio do instrumental. Como todo trabalhador, o assistente 

social nas instituições públicas e/ou privadas é submetido (e mui-

tas vezes submete) aos programas de treinamento, tenham eles 

conteúdos técnicos ou comportamentais, tendo em vista a confor-

mação de um dado perfil profissional. (p.718)

De maneira bastante incisiva, José Fernando Silva (2013) resu-

me as questões até aqui abordadas, dando ênfase às condições em 

que se realiza o trabalho profissional do assistente social, mesmo 

considerando os avanços operados no interior da profissão, como 

veremos adiante:

Ainda que a categoria profissional, com maior ou menor 

intensidade, envolvendo um ou outro segmento, tenha avançado 

significativamente na fundamentação teórico-metodológica, sócio-

-histórica e ético-política, mais especificamente a partir do processo 

de reconceituação, esse avanço ainda vem se mostrando insuficiente 

para enfrentar o intenso processo de fragmentação (e/ou bana-

lização) teórico-prática estimulada, fomentada e endossada pela 

sociabilidade burguesa em curso. Trata-se de um movimento que 

impõe determinadas condições objetivas que independem dos pro-

fissionais que lidam com elas, mas que, ao mesmo tempo, não eli-

minam a intervenção da massa crítica desses mesmos profissionais 

(ainda que seja sempre uma atuação relativa). Mas o estímulo a essa 

massa crítica é extremamente precário. (p.179)

Ao aprofundarmos a discussão sobre o contexto em que se deu o 

desenvolvimento da profissão e a formação dos assistentes sociais, 
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devemos dar o devido destaque às sequelas da ditadura na educa-

ção, em âmbito nacional, que rebateram direta e significativamente 

na formação profissional em Serviço Social.

Este depoimento de uma das profissionais entrevistadas traz 

esse aspecto.

Eu me formei em 79, então a gente precisa se situar assim, década 

de 70, a gente estava vivendo uma ditadura, [...] as situações eram 

outras, imagina, Marx, nem pensar! As minhas aulas de Sociologia 

e de Economia eram pergunta e resposta, porque não podia existir 

debate! Não existiu debate, não existiu questionamento. Eu me lem-

bro que nós começamos a fazer estágio e o professor de economia era 

mais jovem, ele era mais engajado, e nós começamos a questionar a 

questão da pobreza, das favelas, e um dia a aula dele era a primeira 

aula, começava às 7 horas da manhã, e nós fizemos uma pergunta 

para ele, e logo no começo da aula ele falou: a aula hoje está encer-

rada. E saiu, porque ele não podia responder, ele não podia suscitar o 

debate, a aula hoje está encerrada. E foi embora! Quer dizer, o recado 

era: não perguntem, isso não está em aberto para discussão, não pode! 

Aí, saí da faculdade, fui trabalhar em Maringá [Paraná], ligado ao 

Centrinho, e em 81, se não me engano, saiu o primeiro volume da 

[revista] Serviço Social e Sociedade. E eu, para comprar, no Paraná, 

naquela época não existia internet, eu precisava ir na livraria, pagar, 

pedir pelo amor de Deus para comprar, aquela boa vontade, mas 

consegui. Aí a minha irmã foi estudar em São Paulo, na PUC, fazer 

Filosofia, e aí ela comprava para mim e me mandava. E aí eu conti-

nuei estudando, eu continuei tendo contato. Eu tinha todas as revistas, 

e chegou uma hora em que eu não tinha mais espaço na biblioteca da 

minha casa. Eu precisei então doar parte, mas alguns volumes me 

são muito caros, eu tenho um apego, porque foram decisivos. Acho 

que se eu não tivesse conseguido acompanhar toda essa discussão, todo 

esse movimento, talvez eu tivesse perdido o bonde da história. (Layla – 

assistente social – entrevista, grifos nossos)

A profissional aponta na sua fala o contexto histórico da época 

em que se formou e como a influenciou, considerando as possibili-
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dades do Serviço Social a partir da sua formação, na situação políti-

ca vivenciada na época no país, definindo não só as perspectivas de 

formação, como também de atuação dos profissionais.

Sobre essa questão, Carvalho (1986) pontua:

É evidente que este contexto autoritário, empresarial, tecno-

crático vai determinar fundamentalmente o processo de formação 

profissional do assistente social na sociedade brasileira, condicio-

nando na atual conjuntura o processo de redefinição profissional 

em curso nas escolas de Serviço Social. (p.21)

Mesmo sob a autocracia burguesa, o Serviço Social pôde de-

senvolver algumas potencialidades. A laicização, por exemplo, é 

considerada um dos elementos mais importantes da renovação da 

profissão sob a autocracia burguesa (Paulo Netto, 2005).

Assim, a formação profissional, nesse momento, conta, ironi-

camente, com a estratégia autocrático-burguesa, que, para o autor, 

“[...] no empenho para produzir profissionais adequados ao seu 

projeto societário, acabou por colocar condições que possibilitaram 

um acúmulo apto a ser direcionado diversamente” (p.130).

Nessa mesma linha, Iamamoto (2008) afirma que o contexto 

da ditadura não só tornou possível como impôs como necessário 

o movimento de renovação crítica do Serviço Social, garantindo 

assim sua conciliação com a história presente.

A reconceituação é, então, vista como um processo necessário 

para a profissão. Conforme José Fernando Silva (2013):

Não resta dúvida que, com todos os seus limites, o movimento 

de reconceituação foi caminho necessário e insubstituível para que 

o Serviço Social não passasse em branco os últimos 50 anos e tivesse 

fôlego para adentrar com força e crítica nas décadas de 1980 e 1990, 

diante das profundas transformações societárias que se anunciavam 

depois da crise do capital a partir de 1973. (p.104)

Ao falar sobre as diretrizes curriculares para os cursos de Serviço 

Social, ampliaremos a análise para o campo do aparato legal que 
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rege a formação profissional. Tais diretrizes definem um patamar 

comum, assegurando a flexibilidade e a descentralização do ensi-

no em Serviço Social, considerando a conjuntura em que se dá a 

formação:

Os novos perfis assumidos pela questão social frente à reforma 

do Estado e às mudanças no âmbito da produção requerem novas 

demandas de qualificação do profissional, alteram o espaço ocupa-

cional do assistente social, exigindo que o ensino superior estabe-

leça padrões de qualidade adequados. (Abess, Cedepss, 1997, p.59)

O projeto pedagógico do curso de Serviço Social a ser elaborado 

com base nas diretrizes curriculares deverá expressar:

a) o perfil dos formandos;

b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem 

desenvolvidas;

c) a organização do curso;

d) os conteúdos curriculares;

e) o formato do estágio supervisionado e do Trabalho de Conclusão 

de Curso;

f) as atividades complementares previstas. (Conselho Nacional de 

Educação, 2002)

Cada um dos itens citados possui uma descrição específica que 

direciona e define seu objetivo. Para a discussão realizada neste ca-

pítulo, destacaremos dois itens que pareceram mais relevantes para 

nossa análise: a Organização do curso e os Conteúdos curriculares, 

sem desconsiderar a importância dos demais para o processo de 

formação.

Sobre a Organização do curso, salientamos a importância do 

trato teórico-histórico-metodológico, de modo a preparar o as-

sistente social para o exercício profissional, e o pluralismo como 

componente da vida acadêmica e profissional.
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3 – Organização do curso

• Flexibilidade dos currículos plenos, integrando o ensino das dis-

ciplinas com outros componentes curriculares, tais como: oficinas, 

seminários temáticos, estágio, atividades complementares;

• rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social 

e do Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e 

desafios com os quais o profissional se defronta;

• estabelecimento das dimensões investigativa e interpretativa 

como princípios formativos e condição central da formação profis-

sional, e da relação teoria e realidade;

• presença da interdisciplinaridade no projeto de formação 

profissional;

• exercício do pluralismo teórico-metodológico como elemento 

próprio da vida acadêmica e profissional;

• respeito à ética profissional;

• indissociabilidade entre a supervisão acadêmica e profissional na 

atividade de estágio. (Conselho Nacional de Educação, 2002)

Com relação ao item Conteúdos curriculares, destacamos o 

tripé dos conhecimentos constituídos pelos núcleos de fundamen-

tação da formação profissional:

4 – Conteúdos curriculares

A organização curricular deve superar as fragmentações do pro-

cesso de ensino e aprendizagem, abrindo novos caminhos para a 

construção de conhecimentos como experiência concreta no decor-

rer da formação profissional. Sustenta-se no tripé dos conheci-

mentos constituídos pelos núcleos de fundamentação da formação 

profissional, quais sejam:

• núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que 

compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e 

ético-políticos para conhecer o ser social;

• núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira, que remete à compreensão das características históri-

cas particulares que presidem a sua formação e desenvolvimento 

urbano e rural, em suas diversidades regionais e locais;
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• núcleo de fundamentos do trabalho profissional, que compreende 

os elementos constitutivos do Serviço Social como uma especializa-

ção do trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e téc-

nica, os componentes éticos que envolvem o exercício profissional, 

a pesquisa, o planejamento e a administração em Serviço Social e o 

estágio supervisionado.

Os núcleos englobam um conjunto de conhecimentos e habili-

dades que se especifica em atividades acadêmicas, enquanto conhe-

cimentos necessários à formação profissional. Essas atividades, a 

serem definidas pelos colegiados, se desdobram em disciplinas, 

seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades comple-

mentares e outros componentes curriculares. (Conselho Nacional 

de Educação, 2002)

A partir dos conteúdos explicitados acerca das diretrizes curricu-

lares, os quais devem ser considerados em todos os cursos de Serviço 

Social, temos clara a relevância de uma sólida construção teórico-

metodológica, para que o profissional de fato tenha condições de 

analisar a realidade concreta em que será chamado a intervir, po-

dendo desvelá-la e olhá-la criticamente, sem adotar uma posição de 

vítima com relação às condições objetivas e sem corroborar a lógica 

da sociabilidade burguesa, assumindo posturas de enfrentamento a 

essa lógica e às suas determinações. Wanderley (1998) destaca:

[...] a universidade tem que oferecer uma formação profissional em 

forma e ritmo compatíveis com a realidade cultural, social e econô-

mica de seus alunos, e que lhes permita acompanhar a evolução do 

conhecimento na velocidade imposta pelos instrumentos de que 

dispõe a sociedade contemporânea. Isto implica entender o aluno 

como um “sujeito social cuja condição é atravessada por compo-

nentes objetivos originados de sua situação de classe, pela sua sub-

jetividade e, consequentemente, por todas as mudanças que afetam 

o mundo do trabalho”. Para tanto, é indispensável a formulação de 

uma política acadêmica compatível com as exigências contempo-

râneas e com os objetivos e as peculiaridades de cada instituição de 

ensino superior. (p.9)
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O processo formativo para a constituição da identidade pro-

fissional e o oferecimento de subsídios adequados para o exercício 

profissional dependem de uma formação crítica e comprometida 

com os princípios éticos norteadores do Serviço Social. Essa forma-

ção deve contemplar vários aspectos, como aponta esta afirmativa 

de Carvalho (1986), elaborada justamente no período que antecede 

a definição das diretrizes que devem orientar o processo formativo 

dos assistentes sociais:

[...] é fundamental que todo o processo de formação profissional 

em seus diferentes níveis – graduação e pós-graduação – seja de fato 

crítico em termos de ajudar os profissionais a superarem o nível da 

aparência e perceberem e analisarem a função social do exercício 

profissional no contexto das relações sociais [...]. Assim, no âmbito 

da formação profissional, é preciso oferecer, através de diferentes 

mecanismos, a oportunidade de uma reflexão crítica em termos 

da opção profissional. [...] Concretamente, é preciso repensar o 

encaminhamento das aulas, das tarefas acadêmicas, do estágio e 

do desenvolvimento do processo da investigação e da extensão, 

buscando a criticidade em termos de desvendamento da realidade 

enquanto fundamento da opção profissional. (p.37)

Formação em Serviço Social e abordagem do 
referencial teórico-metodológico

As profissionais entrevistadas para a nossa pesquisa, ao serem 

perguntadas sobre como se deu sua formação e sobre como foi abor-

dada nela a questão teórico-metodológica, apontaram diferentes 

aspectos, tanto positivos como negativos.

Seis assistentes sociais responderam à questão envolvendo a 

sua formação, mas apenas uma realizou uma análise aprofundada, 

a mesma profissional que apontou em sua fala as influências da 

ditadura militar na formação em Serviço Social. Ela assumiu uma 

posição crítica com relação ao momento histórico em que realizou 
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sua graduação e as mudanças ocorridas no interior da profissão a 

partir desse contexto, exigindo um olhar crítico do profissional:

Eram outros tempos mesmo. Caso, grupo e comunidade, fazer 

a manutenção do sistema... Mesmo aquela discussão do desenvol-

vimentismo nos moldes do desenvolvimento de comunidade sem 

questionar o sistema, sem questionar a estrutura econômica e tal, 

nem isso eu cheguei a ver na faculdade. Não chegou nem nisso. 

Porque não existia essa possibilidade. A questão política, era uma 

ditadura fechada, coercitiva e perigosa. [...] foram tempos difíceis. 

Então, em termos de metodologia... Eu tenho os livros lá até hoje, 

dos processos e técnicas, o serviço social de caso. Eu guardo, levo 

pros alunos, eles se divertem, assim, de ver os manuais, Balbina 

Otoni Vieira... [risos]. (Layla – assistente social – entrevista)

Nas falas das outras profissionais, são apontados aspectos fa-

voráveis e desfavoráveis sobre a sua formação e sobre a abordagem 

realizada em torno do referencial teórico-metodológico. Apesar de 

não aprofundarem a discussão, identificamos aspectos importan-

tes, que revelam lacunas da formação profissional, e outros consi-

derados satisfatórios.

Na fala que se segue, a entrevistada destaca a dificuldade de 

compreensão da relação entre teoria e prática, apontando uma “dis-

tância” entre o que se vê na formação e o que o assistente social 

encontra na realidade concreta em que atua:

Pontos positivos: o quadro docente era formado por mestres e 

doutores em Serviço Social – disciplina de estágio supervisionado, 

na grade curricular, onde era possível discutir e fazer a correlação 

entre prática e teoria. Pontos negativos: a forma como a teoria é 

abordada em sala de aula entra em discordância com a realidade 

presenciada no estágio. Na minha graduação, não havia convênio 

e ou parcerias para campos de estágios, que era feita pelos próprios 

alunos. (Camila – assistente social – entrevista)
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A próxima fala enfatiza o referencial baseado na teoria social de 

Marx. Coloca-o como central nas discussões e considera-o positivo, 

por ter proporcionado subsídios para o seu agir profissional, sem, 

contudo, aprofundar esses apontamentos:

O modo de pensar e intervir na realidade foi amplamente 

discutido, foram apresentados os diferentes posicionamentos da 

profissão ao longo de sua trajetória, com ênfase no marxismo, no 

pensamento crítico-dialético, pensamento dominante, atualmente, 

no Serviço Social... As amplas discussões e leituras auxiliaram na 

compreensão do referencial teórico e favoreceram a prática profis-

sional. (Carolina – assistente social – entrevista)

As duas falas que se seguem revelam a dificuldade das pro-

fissionais para analisar seu processo de formação, mesmo que de 

maneira superficial, apontando uma confusão em relação à forma e 

ao conteúdo da formação profissional e seus determinantes para o 

agir profissional:

Grosso modo, o profissional era treinado para ser executor ter-

minal das políticas públicas implementadas pelo Estado. (Fátima 

– assistente social – entrevista)

Negativos: as aulas eram muito teóricas, com poucos recursos 

audiovisuais. Positivos: com muita persistência, pois houve muitas 

trocas de docentes, especialmente na disciplina Fundamentos, me 

possibilitou obter através da teoria o embasamento para uma prática 

fundamentada em métodos. (Beth – assistente social – entrevista)

A fala que se segue mostra a compreensão da profissional sobre 

o caminho percorrido na formação para a construção do referencial 

teórico-metodológico do Serviço Social, situando essa formação no 

contexto mais amplo da educação superior no Brasil:

Durante minha formação, na Unesp, foram abordados os 

referenciais teórico-metodológicos que embasaram a profissão em 
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sua construção histórica, desde a influência católica, o tomismo, o 

neotomismo, o funcionalismo americano, a fenomenologia, o posi-

tivismo, o conservadorismo e o marxismo. Foi dada ênfase à teoria 

social crítica, como referencial hegemônico, a partir da ruptura com 

o conservadorismo, desencadeada pelo movimento de reconceitua-

ção. Apesar de todos os problemas relacionados ao sucateamento 

das universidades públicas, houve espaço para reflexão e constru-

ção de conhecimento. (Lucy – assistente social – entrevista)

Considerando as situações concretas vivenciadas pelos profis-

sionais e aquilo que a formação profissional pode ou não oferecer-

-lhes, além da continuidade ou não da sua formação, José Fernando 

Silva (2013) aponta um dilema:

Nisso tudo há um aspecto absolutamente fundamental: é preciso 

investir em uma formação profissional densa e sólida, empenhada 

em formar intelectuais que pensem criticamente coisas concretas. 

Essa formação, no entanto, vem sendo fortemente questionada – 

por diferentes tendências – como demasiadamente complexa e des-

necessária para uma profissão “prioritariamente prática”, em que a 

dimensão técnico-operativa se sobrepõe às outras dimensões (ainda 

que frequentemente se diga o contrário). (p.240)

O autor apresenta esta explicação para o dilema existente entre 

a formação, o trabalho profissional e a contribuição de Marx para o 

Serviço Social:

A permanente angústia vivida e reclamada por diversos assis-

tentes sociais ao lidarem com a “questão social” não tem como 

causa o debate estabelecido entre o Serviço Social, Marx e sua tra-

dição (que remete à falsa ideia de que esse diálogo é inadequado, 

impertinente e gera confusões). A verdadeira causa dessa angústia é 

ontológica, ou seja, está relacionada com a vida real dos seres sociais 

com os quais nós, assistentes sociais, trabalhamos e com nossa própria 

condição real como trabalhadores assalariados, alienado-estranha-
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dos, cenário esse reforçado pela desigualdade social estrutural que 

constitui a natureza da ordem burguesa em curso. O que propicia 

a aproximação com a teoria social de Marx? Elementos preciosos 

para o desvelamento do estranhamento social, a possibilidade de 

resistir às investidas do capital para além de sua simples negação 

abstrata. (p.266, grifo nosso)

Se pensarmos que o assistente social tem a possibilidade de im-

primir uma direção social ao seu exercício profissional, que advém 

da relativa autonomia que ele possui, respaldada na regulamentação 

da profissão, na formação universitária especializada e no código de 

ética (Iamamoto, 2008), podemos considerar que, com uma for-

mação de qualidade, existe a real possibilidade de esse profissional 

se constituir como um agente autor do seu tempo, visualizando as 

dificuldades que o exercício profissional lhe impõe e os caminhos 

que poderá trilhar para uma atuação crítica.

No Capítulo 3 discutiremos os dilemas existentes entre a con-

cepção teórico-metodológica dos assistentes sociais e sua atuação 

concreta em relação à realidade social, considerando sua formação 

e as condições objetivas em que vivem e nas quais realizam seu tra-

balho profissional.

Mais uma vez, recorreremos a José Fernando Silva (2013) ao 

finalizar esta discussão e retomá-la no capítulo seguinte. O autor 

traz importantes questões que expressam, de maneira significativa, 

o caminho que percorremos para perseguir os objetivos do estudo 

que originou este livro, considerando o processo em que se situam 

os profissionais, que abarca suas condições subjetivas e as condi-

ções objetivas da profissão:

[...] como o Serviço Social como profissão e os profissionais assis-

tentes sociais têm assumido e posto em movimento esse processo 

que, certamente, é complexo e contraditório? Qual a direção social 

empreendida pelos assistentes sociais ao assumirem tais funções? 

Qual a clareza sobre as contradições e armadilhas contidas nesse 

processo? (p.261)
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